
อิงกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

สรางการมีสวนรวมของเครือขายชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

Participatory  Action  Research : PAR

โดย จีระเดช    อินทขัติย
ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนบานโปงไฮ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

คูมือดําเนินงาน
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คํานํา

คูมือการดําเนินงานสรางการมีสวนรวมของเครือขายชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โรงเรียนบานโปงไฮ จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดการดําเนินงานตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action  Research : PAR ) มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมใหเครือขายชุมชน
ไดมีโอกาสรวมพัฒนาโรงเรียน ทั้งการรวมคิด  รวมตัดสินใจ รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวม
ตรวจสอบประเมินผล  รวมรับผิดชอบและสะทอนผลการปฏิบัติ  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนานักเรียน
ใหเปนคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนกลไกใหผูปกครอง  ครู  โรงเรียน และชุมชน
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันและมีความภาคภูมิใจตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหการสงเสริมสนับสนุนในการจัดทํา
คูมือน้ี ซึ่งไดแก ผูพิมพ ผูตรวจทาน และ คณะผูเชี่ยวชาญ ที่กรุณาตรวจสอบและใหคําแนะนําที่ดี
คณะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนบานโปงไฮ ที่ใหความรวมมือ
และที่สําคัญอยางยิ่งคือคณะกรรมการเครือขายชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียน
บานโปงไฮ ทุกทานที่รวมเปนสวนสําคัญในการพัฒนา  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือน้ีจะเปนประโยชน
ตอสถานศึกษา นักเรียน และผูสนใจทั่วไปที่จะนําไปใชประโยชนทางการศึกษา ทั้งน้ีผูจัดทําขออภัย
หากมีความผิดพลาด ขาดตกบกพรองประการใดในคูมือน้ี และยินดีนอมรับคําแนะนําเพื่อนําไป
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป

นายจีระเดช    อินทขัติย
ผูอํานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบานโปงไฮ
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คณะผูจัดทําคูมือ
1. นายจีระเดช อินทขัติย

ผูอํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบานโปงไฮ  ต.แมสาว  อ.แมอาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

2. นางสาวศรัญญา  แซเอ็ง
ครู คศ.1 โรงเรียนบานโปงไฮ  ต.แมสาว  อ.แมอาย

3. นางรัถิยา   แสงปก
พนักงานราชการ  โรงเรียนบานโปงไฮ  ต.แมสาว  อ.แมอาย

คณะผูเช่ียวชาญ
1. นายสมโภชน    ศรีชะนา

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหมเขต 3
2. นายพูลศักดิ์    สุปนนะ

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบานดอนแกว สพป.แพร เขต 2
3. นายเฉลิม   ลาภิวงค

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง สพป.เชียงใหม เขต 3
4. นายบุญเลิศ    แกวคําเชื้อ

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    สพป.เชียงใหม เขต 3
5. นายอนันต   กันนาง

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    สพป.เชียงใหม เขต 3
คณะที่ปรึกษา

1. นายวิชัย   ใจพิแสง
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสาว อ.แมอาย  จ.เชียงใหม

2. นางปริยนัดดา    พันธุแสนกอ
ผูใหญบานโปงไฮ  ต.แมสาว  อ.แมอาย  จ.เชียงใหม

3. นายสมศักดิ์    ศรีลา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานโปงไฮ

4. นายสีละ    จะแฮ
นายกสมาคมชาวลาหูเพื่อการพัฒนาชีวิตแหงประเทศไทย
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กรอบความคิดกกรอบความคิดการดําเนินงานารดําเนินงาน

ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมากและรวดเร็ว เมื่อองคกรตองการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ
กาวเขาสูสภาพใหมอยางมีประสิทธิภาพ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม จะเปนสิ่งที่มีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการบริหารการศึกษา  การมีสวนรวมทางการศึกษา คือกระบวนการที่สถานศึกษาตอง
เขาไปทําการจัดการเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2553: 13-
26)

กลาวไววา ในสังคมปจจุบันและอนาคตซึ่งความรูและ
นวัตกรรมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ โดย

ยึด
หลักการสรางเครือขายและใหทุกภาคสวนของสังคม

เขา
มามีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรม
ทางการศึกษา จะทําใหเกิดพลังการพัฒนาสถานศึกษา
อันจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยาง

มีเสถียรภาพและยั่งยืน สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(พ.ศ.2545) ที่ใหยึดหลักการจัด
การศึกษาโดยใหมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและสรางเครือขายในการทํางานรวมกัน
การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวมเปนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาที่สรางคุณคาของสังคมโดยพยายามตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของ ดังน้ันสถานศึกษาตองเขาใจมุมมองของผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินงาน

ตอนที่ 1

ความสําคัญและความเปนมา
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ของสถานศึกษา เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมและเกิดคุณคาทางสังคมสูงสุดจาก
ความรูสึกของผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ  สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์ (อางถึงในคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2553: 17-35) กลาวไววาจากการวิเคราะหปญหาที่เปนเหตุผลของการ
ปฏิรูปการศึกษาคร้ังแรกของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในกระทรวง ศึกษาธิการ มีปญหาสําคัญ
2 ดาน ไดแก ปญหาดานการบริหารจัดการและปญหาคุณภาพทางการศึกษา  โดยดานการบริหาร
จัดการน้ันพบวา มีปญหาการรวมศูนยอํานาจไวสวนกลาง ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการทั้งดาน
นโยบาย ดานการจัดสรรและการใชทรัพยากรและดานมาตรฐานการศึกษา ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน และขาดการเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืนๆ ดังน้ัน การ
ปฏิรูปการศึกษาจึงเนนการปรับโครงสรางทางการบริหารการศึกษาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาใหมีการบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคลทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ซึ่งแมวาจะ
กําหนดแนวปฏิบัติและสาระสําคัญไวในกฎหมายการศึกษา แตก็พบวาปญหาตางๆ ยังไมสามารถ
แกไขไดอยางสมบูรณ   การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาส
ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมในการรับรู การบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเร่ืองตางๆ โดยการใหขอมูล  แสดง
ความคิดเห็น ใหคําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ประกอบ

ไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกัน การเปดรับความ
คิดเห็นจากประชาชน การวางแผนรวมกันและการ
พัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ใหสามารถเขามามีสวนรวมได ผลการศึกษาของ
ปยะมาศ  ปนทนา(2547 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการ
พัฒนาผูเรียน ในเขตตรวจราชการที่ 1 พบวา ปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา
ผูเรียน คือ การไมมีเวลาวางเพราะตองไปประกอบอาชีพ  ทางบานมีฐานะยากจนไมมีกําลังทรัพยใน
การสงเสริมพัฒนานักเรียนอยางเพียงพอ อีกประการในดานวิชาการ  คือ  ผูปกครองไมมีความรู
พอที่จะใหคําแนะนําหรือสอนเพิ่มเติมใหแกนักเรียนได  จึงมีความเห็นวาโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวม ใหมากขึ้นโดยเปดโอกาสใหรวมคิด วิเคราะหหลักสูตร
การรับทราบขอมูลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนบางกิจกรรมควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมดวย สอดคลองกับ อุทัย   บุญ
ประเสริฐ (2543 :17-19 ) ที่ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
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ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ในอดีตที่ผานมาผูปกครอง
และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ ศึกษานอยมาก  สวนใหญมีสวนรวมในการเปนเพียง
คณะกรรมการที่ปรึกษา มีสวนรวมในการบริจาคและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน แตอํานาจ
การตัดสินใจยังอยูที่ผูบริหารสถานศึกษา

วันชัย  วัฒนศัพท (2546 :1-3) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมกอใหเกิดผลดีตอการ
ขับเคลื่อนองคกรเครือขาย และมีผลในทางจิตวิทยาเปนอยางยิ่ง  กลาวคือ  ผูที่มีสวนรวมยอมเกิด
ความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหน่ึงของการบริหาร  ความคิดเห็นไดถูกรับฟงและนําไปปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนา และที่สําคัญผูที่มีสวนรวมจะมีความรูสึกเปนเจาของเครือขาย   การมีสวนรวมของระบบ
การบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการตัดสินใจ คือ การมีสวนรวมจะนําไปสูการ
ตัดสินใจอยางมีคุณคาและอยางชอบธรรม   การมีสวนรวม เปนสวนหน่ึงและเปนสวนสําคัญของ
แนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือ SBM (School  Based  Management) ที่กําหนดให
บุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ   ประพิณ  ปยาพันธ (2547 : 76-83 ) ไดทําการวิจัย เร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนาน เกี่ยวกับการมีสวน
รวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาในระบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 พบวาผูปกครองนักเรียนตองการมีสวนรวมในการศึกษาในระดับมาก แตจากการศึกษา
กลับพบวา การ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนหรือชุมชนน้ันยังมีนอยมาก  สวนใหญชุมชน
ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองที่ควรมี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(พ.ศ.2545)
ไดกําหนดใหสถานศึกษาสนับสนุน
สงเสริมการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชกระบวนการ
วิจัย ผูรายงานมีความเห็นวาการสงเสริม
การมีสวนรวมของเครือขายชุมชน ควรเลือก
ใชแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (PAR ) ซึ่ง  ประวิต  เอราวรรณ (2545 : 177) กลาวไววา PAR เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดวยเชื่อวาเปนกระบวนการทําวิจัยที่ควบคูไปพรอมกับการแกไขปญหาและการพัฒนาไดเปนอยางดี
กระบวนการและผลลัพธจากการวิจัยน้ันเปนของกลุมเปาหมายที่เขามามีสวนรวมกับการวิจัยตลอด
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กระบวนการ  ดังน้ันกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  จึงเปนกระบวนการที่เหมาะสม
ในการการสรางการมีสวนรวมของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบานโปง
ไฮ เปนอยางยิ่ง จึงไดดําเนินการการสรางการมีสวนรวมของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโรงเรียนบานโปงไฮ  ปการศึกษา 2553 โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participatory  Action  Research : PAR ) เปนแนวทางในการดําเนินงาน

การมีสวนรวม (Participation)
ปจจุบัน การมีสวนรวมนับเปนสิ่งที่ไดรับความสําคัญเปนอยางมาก ดังที่ไดมีการกําหนดให

การมีสวนรวมเปนสวนหน่ึงของนโยบายระดับชาติจนถึงระดับปฏิบัติการ เชน สถานศึกษา
1. ความหมายของการมีสวนรวม
ไดมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไวอยางหลากหลาย ตามแนวคิด  มุมมอง  และ

ภารกิจของแตละหนวยงาน  องคกร  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมดังตอไปน้ี
ประดิษฐา  จันทรไทย (2532 : 10 ) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการศึกษาไววา  การที่ประชาชนโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลใหการสนับสนุน
ชวยเหลือ รวมมือและตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง  เปาหมาย  นโยบายและแผนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยการสนับสนุนดานความคิดเห็น
ตัดสินใจ สละแรงงานและเวลาใหโรงเรียนในการวางแผน การกําหนดนโยบาย  การติดตอสื่อสาร
ระหวางบานและโรงเรียน การแกปญหา พัฒนา สนับสนุนดานการเงินและการประเมินผลการ
ทํางาน  ซึ่งแบงเปน 2 ประการ คือ

1. การมีสวนรวมอยางเปนทางการ  คือการมีสวนรวมโดยมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประเพณี
และขอตกลงรวมกันรองรับการมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยปจเจกบุคคล เชน ไดรับเลือกต้ัง
เปนตัวแทนและเกี่ยวของโดยตรง  สวนการมีสวนรวมโดยกลุมบุคคล เชน สมาคมผูปกครองและครู
สมาคมวิชาชีพ  เปนตน

2. การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ  คือการมีสวนรวมโดยอิสระ  ไมมีกฎหมาย ระเบียบ
ประเพณี ขอตกลงรองรับการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการโดยปจเจกบุคคล คือการเกี่ยวของ
เฉพาะกาล เชน  ในฐานะผูชํานาญการพิเศษในสาขาอาชีพ เปนตน  สวนการมีสวนรวมอยางไมเปน
ทางการโดยกลุมบุคคล เปนการรวมกลุมผูที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกันเฉพาะคราวไมตอเน่ือง
เชน            กลุมผูสนใจการกีฬาของโรงเรียน เปนตน

สุวัฒน  มุทธเมธา, 2524 : 33-34 (อางถึงใน ประพิณ  ปยาพันธ, 2547 :10 ) ไดให
ความหมายของการมีสวนรวมไววา  การที่ประชาชนใหการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมมือใน
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กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนโดยการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  สนับสนุนทางการเงิน  วัสดุอุปกรณ  แรงงานรวมเปน
คณะกรรมการ เปนวิทยากร ประชาสัมพันธโรงเรียน  การบริการสุขภาพ  การฝกอาชีพ การสงเสริม
อาชีพ  กิจกรรมเพื่อการอานออกเขียนได กิจกรรมนันทนาการ  บริการหองสมุด บริการขาวสาร
ความรู  การสงเสริมประชาธิปไตย  การใชอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณของโรงเรียนเพื่อกิจกรรม
ของชุมชน

ประพิณ  ปยาพันธ (2547 :12) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนและ
ผูปกครองไววา  หมายถึง การใหประชาชนและผูปกครองไดคิดคนแนวทาง รวมเปนผูกําหนดการ
ตัดสินใจ คิดคนปญหาและรวมดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ เชน แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ
สนับสนุนและรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการศึกษา
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากความหมายของการมีสวนรวมในทรรศนะ มุมมองและภารกิจขององคกร  หนวยงาน
และบุคคลที่ใหไวหลากหลายน้ันสรุปไดวา  การมีสวนรวมโดยทั่วไปหมายถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนหรือสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการคิดริเร่ิม พิจารณา  ตัดสินใจ  กําหนด
ทิศทาง  เปาหมาย  รวมปฏิบัติกิจกรรม  รวมรับผิดชอบตอผลประโยชนหรือผลกระทบจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม โครงการใด ๆ น้ันรวมกัน

สวนความหมายของการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาน้ันสรุปได
วา หมายถึงการใหประชาชน  ผูปกครอง  ชุมชน  ทั้งในรูปบุคคลหรือคณะบุคคล เขามามีสวน
รวมกับผูบริหารหรือครูในโรงเรียนในการรวมคิดริเร่ิม เสนอปญหาความตองการ คนหาปญหา รวม
พิจารณา ตัดสินใจ กําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนตลอดจนรวมปฏิบัติงาน
สงเสริมสนับสนุนทั้งทางดานแรงงาน  ทรัพยากร และความรูความสามารถ   รวมติดตามตรวจสอบ
และสะทอนความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยการมีสวนรวมน้ันอาจมีอยูทั้ง
2 ลักษณะคือ  การมีสวนรวมอยางเปนทางการ กับการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ

2. ความสําคัญของการมีสวนรวม
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 128-129 ) กลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการ

มีสวนรวมไววา  การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนวิธีการบริหารงานที่
เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholders) ไดมีสวนรวมตามความเหมาะสม นับต้ังแตการรวม
คิด  รวมตัดสินใจ  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมสนับสนุน  รวมติดตามประเมินผล  รวมแกไข
ปญหา  รวมรับผิดชอบผลงานที่ออกมา  รวมภาคภูมิใจในผลงานรางวัลที่เกิดจากการรวมกัน
ปฏิบัติงานหรือรับขอตําหนิที่เกิดขึ้น น่ันคือการรวมรับทั้งผิดและชอบ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 :1-3 ) ไดมีการเผยแพรนโยบาย สพฐ.
โดยกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมเปนนโยบายหลักประการหน่ึงใน
ดานสังคมของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยให
เปนสังคมที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน จึงทําใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดนโยบาย และเปาหมายหลักที่
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม คือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ภาคเอกชนและทองถิ่น
โดยมีเปาหมายใหมีการจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและ
ทองถิ่น สําหรับ สพฐ. เองไดจัดทํานโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธที่ 5 ที่ให
ความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษา

จากการที่หนวยงานตาง ๆ ไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมน้ัน สรุปไดวา
การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรวมคิด รวมวางแผน  รวมทํา รวม
ตรวจสอบ และรับผลรวมกัน ซึ่งทําใหเกิดการยอมรับ และสามารถแกปญหาหรือพัฒนา   ได
สอดคลองกับสภาพชุมชนและความตองการของผูเกี่ยวของไดอยางยั่งยืน

ประโยชนของการมีสวนรวม
1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น เน่ืองจากบุคคลมีสวน

รวม
2. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และ

องคกรมีความราบร่ืน
3. ความผูกพันของพนักงาน/บุคลากรที่มีตอองคกรมีมากขึ้น
4. เกิดความไววางใจระหวางบุคลากรในองคกรทุกระดับมากขึ้น
5. การบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายขึ้น

6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น
7. การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล กลุมและองคกร มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. การสรางทีมงานมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาที่ซับซอนไดดีขึ้น

3. กระบวนการการมีสวนรวม
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 129-130 ) เสนอรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมไว

4 รูปแบบ ไดแก
1. การปรึกษาหารือเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการ
2. กลุมคุณภาพ เปนรูปแบบที่ใหผูปฏิบัติงานรวมกลุมกัน 3-10 คน เพื่อรวมกันคนหา
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ปญหา วิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหาและแนวทางแกปญหาดวยตนเองพรอมทั้งรวมกันปฏิบัติ
3. ระบบขอเสนอแนะ เปดโอกาสใหผูปฏิบัติเสนอขอคิดเห็นลงกลองหรือตูรับฟงความ

คิดเห็น
4. ระบบสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการสําหรับลักษณะการมีสวน

รวมทําไดหลายรูปแบบ ไดแก
1. การมีสวนรวมในการวางแผน
2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3. การมีสวนรวมในการจัดองคกร
4. การมีสวนรวมในการสื่อสาร
5. การมีสวนรวมในการใชอิทธิพล
6. การมีสวนรวมในการประสานงาน
7. การมีสวนรวมในการประเมินผล

สถาบันพระปกเกลา (2552 : 10-21) ไดกลาวถึงระดับขั้นของการมีสวนรวม วามีหลาย
ระดับตามที่นักวิชาการไดกําหนดไวดังน้ี

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)
2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation)
3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit)
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)

มีการแบงระดับขั้นการมีสวนรวมจากระดับตํ่าสุดไปสูงสุดเปน 7 ระดับ ดังน้ี
1) ระดับการใหขอมูล
2)ระดับการเปดรับความคิดเห็นจากประชาชน
3)ระดับการปรึกษาหารือ
4)ระดับการวางแผนและตัดสินใจรวมกัน
5)ระดับการรวมปฏิบัติ
6)ระดับรวมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
7)ระดับการควบคุมโดยประชาชน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 1-11) กลาวไววา “การมีสวนรวม”

เผย
แพ
ร่บ
นเว

็บไ
ซต
์

ww
w.k

roo
ban

nok
.co
m



(Participation) กําหนดใหบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการ
จัดการศึกษามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมกํากับดูแล โดยการที่จะ
กําหนดหนาที่อยางไรน้ันโดยทั่วไปแลวลักษณะการมีสวนรวมจะมีลักษณะดังน้ี

1. ลักษณะของคณะกรรมการบริหาร  จะมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ
ใน

ภารกิจของสถานศึกษา  เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ลักษณะของกรรมการที่ปรึกษา  ที่มีหนาที่ในการใหการแนะนํา ปรึกษา  สนับสนุน

สงเสริม  ตลอดจนรวมดําเนินงานในบางเร่ืองได  เชน  ชมรมเครือขายผูปกครอง  สมาคมผูปกครอง
และครู  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

จากการที่มีผูกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมขางตนน้ัน  สรุปไดวา  กระบวนการ
มีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดปรึกษาหารือ พบปะพูดคุย รวมตัดสินใจและรูสึก
เปนเจาของกิจการรวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมไดแก  การรวมคิด  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ
รวมติดตามประเมินผล  ตลอดจนรวมรับผลที่เกิดขึ้นรวมกัน

เครือขาย (Network)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2551 : 44) ไดใหความหมายของเครือขาย

ไววา “เครือขาย” หมายความวา การเขามามีบทบาทในฐานะการสรางความรวมมือ  แนวรวมและ
หรือการมีสวนรวม  ซึ่งในชวงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 และ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรเอกชน ฯลฯ ซึ่งคําวา “เครือขาย” ไดถูกนํามาใช
เปนลายลักษณอักษรเพื่อที่จะใหเกิดกลไกความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกันระหวาง
ผูปกครองกับสถานศึกษา

องคประกอบของเครือขาย
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ( 2544 : 27-28 ) ไดกลาวไววา เครือขาย มีองคประกอบสําคัญ ๆ

อยูอยางนอย 7 องคประกอบดวยกัน ไดแก
1 การรับรูมุมมองรวมกัน
2. การมีวิสัยทัศน
3. การมีผลประโยชนและความสนใจ
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4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง
5. การเสริมสรางซึ่งกันและกัน
6. การพึ่งพิงอิง
7. การปฏิสัมพันธ

การใชประโยชนเครือขาย
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ( 2544 : 85-91 ) ไดกลาวถึงการใชประโยชนจากเครือขายไวดังน้ี

1. การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีกลางประสานงานรวมกัน
2. ใชเครือขายเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู
3. การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร
4. การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีรวมสรางสรรคและพัฒนาความรูใหม ๆ
5. การใชเครือขายเพื่อเปนเวทีสรางกระแสผลักดันประเด็นใหมๆ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตรงกับภาษาอังกฤษวา School    Based

Management (SBM) เปนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา มีที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดมี
การนํามาเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทยมีแนวคิดสําคัญคือการใหผูมีสวนได
สวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังน้ันผูวิจัยจึงศึกษา
เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดไปสูการมีสวนรวมของเครือขายชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ศึกษารายละเอียดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM) ดังตอไปน้ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 1-2 ) ยังไดกลาวถึงความเปนมาและ
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไววา  การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีความ
มุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ จําเปนตองยึดเงื่อนไขและ
หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี

1. ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ (School  Based Decision Making)
เปนแนวคิดที่มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน

2. การมีสวนรวม (Participation) กําหนดใหบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษามีสวนรวมเปนคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นหรือ
รวมกันกํากับดูแล เปนตน
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3. การกระจายอํานาจ (Decentralization) การกระจายอํานาจดานการบริหารจัดการศึกษา
ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ใหคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ

4. ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได (Accountability) มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
และภารกิจของผูรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบน้ีถือวาใครไดรับมอบหมายหนาที่ใดตอง
รับผิดชอบทํางานน้ันใหเกิดผลดีที่สุดและตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได  เพื่อเปน
หลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้น

แผนภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดทั่วไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนฐาน(SBM)

2. ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
David  1989  ( อางถึงในอุทัย  บุญประเสริฐ, 2543 : 14) ใหความหมายไววา  การบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM) เปนแนวทางหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น  โดยมีสมมุติฐานวาการใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้น
จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น มีความยืดหยุนมากขึ้น และมีผลผลิตดีขึ้น

กรมสามัญศึกษา หนวยศึกษานิเทศก  เขตการศึกษา 8 (2544 : 6) ไดใหความหมายไววา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM) เปนการบริหารที่ยึดหลักสําคัญ 2 ประการ ประกอบดวย
1) การกระจายอํานาจ (Decentralization) จากสวนกลางไปยังโรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการ
เพื่อใหโรงเรียนมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินงานทั้งดานหลักสูตร  งบประมาณ  บุคลากร และ
การบริหารทั่วไปไดคลองตัวยิ่งขึ้น และ 2) การมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทํา(Participation  and
Collaboration) ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ของโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวย  ผูบริหาร  ครู
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ผูปกครอง และชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
รวมกัน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 14) ไดใหความหมายไววา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM) เปนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจาก
สวนกลางไปใหโรงเรียนที่ใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ คลองตัวในการบริหารและจัดการดานวิชาการ
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวน
เสียรวมตัดสินใจ  รับผิดชอบ  วางแผน  ติดตามผล พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น

จากความหมายที่มีหนวยงานและนักการศึกษาไดใหความหมายของ การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ไวอยางหลากหลายขางตน  สรุปไดวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(School  Based  Management  : SBM ) หมายถึง  การบริหารจัดการศึกษาที่กระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปยังโรงเรียนมากขึ้น เพื่อใหโรงเรียนสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาได
อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตองยึดหลักการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholders)ของโรงเรียน  อันประกอบไปดวย ผูบริหารโรงเรียน
คณะครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวม
รับผิดชอบตอผลที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

3. หลักการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน( School  Based  Management  : SBM ) เปนแนวทาง

การบริหารจัดการศึกษาแบบใหมที่นําเขามาใชในการศึกษาของไทยตามแนวนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารลักษณะน้ีไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัวและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  อยางไรก็ดี ไดมีหนวยงานการศึกษาและนักการศึกษา กลาวถึงหลักการ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ( SBM ) ไวดังน้ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 :13-14 ) ไดกลาวถึงหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานไววา การกระจายอํานาจจากสวนกลาง และจากเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
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โรงเรียนโดยตรง เปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดย
สรุปสาระไดดังน้ี

1. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่กํากับ สงเสริมและ
สนับสนุนภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ  ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป

2. มีรูปแบบการมีสวนรวม นับเปนหัวใจหรือหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  โดยเฉพาะแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมหรือแบบรวมมือ จะทําใหไดผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

3. เปนรูปแบบการบริหารตนเอง  สถานศึกษาจะมีความเปนอิสระ คลองตัว  มีอํานาจการ
ตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นภายใตการบริหารงานขององคคณะบุคคล

4. เปนรูปแบบที่มอบอํานาจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาไปใหสถานศึกษา

5. เปนรูปแบบการบริหารที่ตอบสนองหรือสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน

6. เปนรูปแบบที่ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลง

4. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
กรมสามัญศึกษา (2544  : 13-21 ) ไดมีการศึกษาและนําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน ไวดังตอไปน้ี
Audrey J.Noble , 1996 ไดแบงไวเปน 3 รูปแบบ  ประกอบดวย
1. รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Principal  Control)
2. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Teacher Control)
3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control)
4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก
ในรายงานการศึกษาวิจัยน้ีไดระบุถึงรูปแบบการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

(SBM) ที่เหมาะสมกับสังคมไทย ควรจะเปนแบบที่ 3 คือ รูปแบบที่ชุมชนที่มีบทบาทหลัก
(Community Control SBM) โดยเมื่อศึกษารายละเอียดของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 จะเห็นวาไดมีการกําหนดสัดสวนของคณะ
กรรมการฯ ที่สอดคลองกับการดําเนินงาน SBM ในรูปแบบที่ 3 น้ีเชนกัน  ดังน้ันจึงแสดงใหเห็นวา
ในอนาคตทุกโรงเรียนก็จะตองมีการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบน้ี
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5. แนวการดําเนินงาน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน( School  Based  Management  : SBM ) เปนแนวคิดที่

มีผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน(Stakeholders)รวมตัวกันในรูปคณะกรรมการ
เพื่อเขามามีสวนรวมดําเนินการบริหารจัดการศึกษาที่มีโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติ    ซึ่งสรุปแนวการ
ดําเนินงานไดดังน้ี

1. การศึกษา คนควาเพื่อการสรางองคความรู
2. การเตรียมการและดําเนินการเพื่อการสนับสนุนสงเสริม และพัฒนา

2.1 ต้ังคณะกรรมการเพื่อเตรียมการดําเนินงาน
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน ( SBM )
2.3 สํารวจขอมูลและจัดทําสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
2.4 ศึกษาทบทวนธรรมนูญโรงเรียน  มาตรฐานการจัดการศึกษา
2.5 เตรียมสถานที่  ขอมูลสารสนเทศ เอกสาร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ รูปแบบ

วิธีการ เน้ือหา กําหนดวันเวลา และผูรับผิดชอบ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2.6 ประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อการประชุมวางแผนฯ

3. การวางแผนและเตรียมการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
3.1 การจัดบุคลากรและการพัฒนา
3.2 การจัดทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุน
3.3 การกําหนดและจัดทําแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่เหมาะสม
3.4 การประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.5 การประชุมชี้แจง ทําความเขาใจ

4. การปฏิบัติและดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)
4.1 การกํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามกรอบที่กําหนด
4.2 การตัดสินใจแกปญหาระหวางดําเนินการ
4.3 การนิเทศ  ชวยเหลือ  แนะนํา
4.4 การรับฟงปญหา ความคิดเห็น
4.5 การเสริมแรงและขวัญกําลังใจ
4.6 การประเมิน  และพัฒนาคุณภาพในระหวางดําเนินการ

5. การประเมินผลและพัฒนาคุณภาพ
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เปนการประเมินผลการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใหครอบคลุมบริบท ปจจัยนําเขา
กระบวนการปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้น และผลกระทบหลังการดําเนินงาน โดยการปฏิบัติการพัฒนาอยาง
เปนระบบ ครบวงจร P-D-C-A

6. การรายงานผล
เปนการนําผลการประเมินมาจัดทํารายงานในภาพรวม เพื่อเสนอรายงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเกี่ยวของ และสาธารณชน

6. บทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
กรมสามัญศึกษา (2544  : 23-24 ) ไดกลาวถึงบทบาทและภาระหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของ

กับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไวดังน้ี
6.1 ผูบริหารโรงเรียน  มีบทบาทและภาระหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปน

ผูนําการพัฒนาสูเปาหมาย  กระตุน ชักนํา  ประสานงานใหคนปฏิบัติงานในลักษณะรวมคิด รวมทํา
และเปนผูสนับสนุนสงเสริม  เปนที่ปรึกษา ผูนิเทศและเสริมกําลังใจ

6.2 ครู  มีบทบาทและภาระหนาที่เปนผูรวมวางแผน รวมตัดสินใจการพัฒนา
เปนผูริเร่ิม  เปนผูปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนางานอยางกระตือรือรนและตอเน่ือง

6.3 ผูปกครองนักเรียน  มีบทบาทและภาระหนาที่ ปฏิบัติตนเปนผูรับบริการที่ดี
และมีคุณภาพ คือ เปนผูเสนอความตองการที่แทจริงแลวใหขอมูลยอนกลับ รวมทั้งใหการ
สนับสนุนหรือใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการพัฒนา  รวมแสดงบทบาทหนาที่ใหความ
รวมมือในการสนับสนุนดานทรัพยากรและความสามารถทางวิชาการ โดยเมื่อเกิดปญหาในการจัด
การศึกษา ควร
มีสวนรวมในการแกไข

6.4 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพการศึกษา เสนอความตองการที่แทจริงแลวใหขอมูลยอนกลับ และรวมงานตามบทบาท
หนาที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 15-18) กลาววา การบริหารจัดการ
เปนกลไกพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหภารกิจของสถานศึกษาประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพ

แนวคิดและหลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553 : 2-4) กลาวไววา  ในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอยางยั่งยืนน้ัน ผูเกี่ยวของ
ทุกฝายในสถานศึกษาตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการ
ดําเนินงานที่ทุกคนจะตองมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบรวมกัน เชนน้ี ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาก็จะเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่แทจริงและมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง
เปนวัฒนธรรมขององคกรที่ยึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา

สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553 : 10-31) กลาวไววา การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ยึดหลักการ 3 ประการ คือ

1. การกระจายอํานาจ (Decentralization)
2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) โดยการเปด

โอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะทํางานในสวนอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา โดยมีการรวมคิด ตัดสินใจ สนับสนุนสงเสริม และติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา

3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
จากหลักการดังกลาวขางตน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการดําเนินงาน

ที่สัมพันธตอเน่ืองกัน 3 ขั้น คือ
1. การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัด

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
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แผนภาพท่ี 2 องคประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 ได
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในใหสถานศึกษาดําเนินการโดย
ยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ดังตอไปน้ี

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใช
เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลตามมาตรฐานการศึกษา การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน้ันตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แผน(PLAN) เปนเอกสารแสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการที่ไดผานการ
คิดมาแลวลวงหนา โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันคิดและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ
สําหรับใชเปนเคร่ืองชี้นําการดําเนินงานใดๆ ที่สอดคลองกับเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจของ
องคกร การจัดทําแผนในสถานศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผน 2 ประเภท คือ

2.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เปนแผนที่มีรอบ
ระยะเวลาการพัฒนาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเปนแผน 3 ป 4 ป
หรือแผน 5 ป ตามความเหมาะสมและบริบทสถานศึกษา

2.2 แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ที่แตกออกมาจากแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการดําเนินงานเปนรายป  แผนการปฏิบัติการประจําป
แตละปควรมีจุดเนนที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ในการดําเนินงานตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ และกําหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ
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3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดไวมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดระบบการบริหารสถานศึกษา
และระบบสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี

3.1 การจัดระบบบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถจัดระบบการ
บริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยเนนการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของ ใชเทคนิคการบริหาร เชน การใชวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (TQM)

การจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษา ควรจัดใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัดที่มีการแบงงานเปน 4 ดาน  ไดแก  งานบริหารวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป

3.2 การจัดระบบสารสนเทศ  ใหเปนหมวดหมูครอบคลุมและเพียงพอ
ตอการนําไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา สืบคนงายและรวดเร็ว โดยมีการกําหนดกรอบการ
เก็บขอมูลเฉพาะที่จําเปน โดยอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย  การจัดเก็บสารสนเทศสามารถ
จัดเก็บในรูปของแฟมเอกสารหรือโดยระบบคอมพิวเตอร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญมีความจําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอรมากกวา
สถานศึกษาขนาดเล็ก อยางไรก็ตามควรมีการใชคอมพิวเตอรเน่ืองจากชวยลดภาระไดมาก

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถสนับสนุนทรัพยากร ดูแล กํากับ
ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝายใหเปนไปตามแผนที่วางไว ใหเกิดการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเปนปกติวิสัย สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคตามแผน

5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรอมทั้งเสนอแนะ
มาตรการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแตละคร้ัง
เปนขอมูลเชิงประจักษใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดาน
การจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัดการ

6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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เปนกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่กระทําโดยบุคลากรภายในหรือผูเกี่ยวของอยางตอเน่ือง การประเมินภายในถือเปนสวนหน่ึงของ
การบริหารจัดการที่จะไดทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาบรรลุตาม
เปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม และนําผลการประเมินไปแกไข
ขอบกพรองไดทันที  การประเมินคุณภาพภายในควรสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนอยางนอย 2
ดาน  คือ  คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู และ คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา

7. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถสรุปและจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา
ไดโดยถือเปนเร่ืองปกติที่สถานศึกษาตองจัดทําหลังจัดการศึกษาผานไปในแตละป ทั้งน้ีเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
สถานศึกษาตองเปดเผยรายงานน้ันตอสาธารณชนดวย  สถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบของ
รายงานประจําปไดตามความเหมาะสม โดยใชภาษาที่เขาใจงาย นําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยสาระสําคัญอาจแบงเปน 4 สวน คือ ขอมูลพื้นฐาน  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ผลการพัฒนา     ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ  สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไป
ใช

8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง หมายถึง ความยั่งยืนของ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยน
ในทางที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ มีการใชผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ผลการประเมินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ัน  สถานศึกษาตองยึดคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง จัดระบบโครงสรางที่เหมาะสม วางแผนและ
ดําเนินงานตามแผน ดวยจิตสํานึกที่วา “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนภาระงานปกติที่ทุกคน
จะตองรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นรวมกัน การดําเนินงานมีความกาวหนาอยางตอเน่ือง สงผลถึงคุณภาพ
ผูเรียนทั้งสถานศึกษา”

จากหลักการทั้งหมดขางตน สรุปไดวา  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาน้ัน เปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
และแนวทาง กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
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ที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา คือ 1)กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานาการศึกษาของสถานศึกษา 3)จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4)ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5)จัดใหมี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6)จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 7)จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และ 8)จัด
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory  Action  Research :PAR)
ประวิต  เอราวรรณ (2545 : 1-4 ) กลาวไววา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action

Research : AR) ไดรับการสนใจอยางกวางขวางในวงการศึกษาไทยเพื่อใหมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการทํางานของครูและโรงเรียน โดยมีการกําหนดไวในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 วา ใหสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริมการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งไมไดจํากัดอยูในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว แต
รวมถึงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนางานทุกระบบที่ปฏิบัติในโรงเรียน (Whole  school) โดยหลักการ
ท่ีสําคัญท่ีสุดของการวิจัยปฏิบัติการก็คือ “การมีสวนรวม” (Participation) “และความรวมมือ”
(Collaboration) ของกลุมผูปฏิบัติงานที่ตระหนักที่จะแกไขปญหารวมกัน

แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการเกิดขึ้นและเผยแพรในอเมริกาในบริบททางสังคมศาสตรและ
จิตวิทยาสังคม ประมาณป ค.ศ.1933 ตอมาไดมีการนําแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการไปประยุกตใช
ในทางการศึกษาโดย Stephen  M. Corey จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ไดนําการวิจัยปฏิบัติการมาใช
กับการจัดการศึกษาในอเมริกา โดยไดเขียนหนังสือชื่อ “Action  Research to Improve  School
Practice” เมื่อป ค.ศ.1953 ในออสเตรเลีย จัดใหการวิจัยปฏิบัติการเปนสวนสําคัญในการปรับปรุง
โรงเรียนและการศึกษาของออสเตรเลีย โดยกลุมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Deakin ไดพัฒนา
กระบวนการวิจัยในลักษณะ “บันไดเวียน” (Spiral) ประกอบดวย  การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
(Act) การสังเกต (Observe) และการสะทอนผล (Reflect)  (Ebbutt.  1983 ; Kemmis and
McTaggart. 1988) โดยกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการแปลหนังสือชื่อ The  Action
Research  Planner ของ Kemmis  and  McTaggart (1988) เปนภาษาไทยชื่อ “นักวางแผนวิจัย
ปฏิบัติการ” เมื่อ ป พ.ศ. 2538 และประกาศใชเปนหนังสือเสริมประสบการณสําหรับครู
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปทั่วประเทศ

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ Action Research น้ันไดถูกนํามาศึกษาในประเทศไทยจาก
นักการศึกษาและนักวิจัยหลายๆ ทาน ซึ่งแตละทานก็เรียกแตกตางกันไป เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัยเพื่อพัฒนางาน  การวิจัยเพื่อ
แกปญหาเฉพาะหนา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  ซึ่งแตละคําก็หมายถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทั้งสิ้น  โดยแตละทานใหความหมายไวดังน้ี

Elliott, 1981 (อางถึงในประวิต  เอราวรรณ , 2545 : 5) กลาววา  การวิจัย
ปฏิบัติการเปนการศึกษาในสถานการณเชิงสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดําเนินการอยู
ในบริบทน้ัน

Ebbutt, 1983 (อางถึงในประวิต  เอราวรรณ , 2545 : 5) กลาววา  การ
วิจัยปฏิบัติการเนนที่วิธีการดําเนินงานวาเปนการใชวิธีการเชิงระบบเพื่อพยายามปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา โดยอาศัยการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานอยางมี
แนวทางและสองสะทอนผล
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นของตนเอง

Carr and  Kemmis, 1986 (อางถึงในประวิต  เอราวรรณ , 2545 : 5)
กลาววา การวิจัยปฏิบัติการ  เปนรูปแบบของการศึกษาวิจัยแบบสองสะทอนตนเองของกลุม
ผูปฏิบัติงานจากผล การปฏิบัติงานของกลุม  เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหถูกตองชอบ
ธรรมกับบริบททางสังคม รวมทั้งเปนการสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานและสภาพการณที่
เปนอยู

กิตติพร  ปญญาภิญโญผล (2549 : 15) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวาเปน
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบถึงการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเอง  เพื่อเขาใจดีขึ้นหรือแกปญหา
เกี่ยวกับงานที่ทําอยู  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  ซึ่งไดจากการรวบรวม  การรวมมือ การสะทอน
ตนเองและการใชวิจารณญาณประกอบภายใตกรอบจรรยาบรรณที่ยอมรับกัน

เคมมิสและแมคแทคการท (Kemmiss and McTaggart, 1990 อางใน กิตติพร ปญญาภิญโญผล
, 2549) กลาวถึงความหมายของวิจัยเชิงปฏิบัติการวา  เปนแบบหน่ึงของการรวบรวม  การศึกษา
คนควา  การสะทอนตนเอง  โดยผูปฏิบัติงานในสถานการณทางสังคม  เพื่อปรับปรุงหลักการเหตุผล
และความยุติธรรมของสังคมของตนเองหรือการปฏิบัติทางการศึกษา  ในขณะเดียวกันก็เขาใจงาน
ที่ปฏิบัติและเขาใจสถานการณที่กําลังดําเนินการอยู

สุภางค  จันทวานิช ( 2531 : 67) ไดใหความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไว
วา  เปนการวิจัยที่นําแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกัน คือการปฏิบัติการ (Action) ซึ่งหมายถึง
กิจกรรมที่โครงการวิจัยจะตองดําเนินการ  และคําวา การมีสวนรวม (Participation) อันเปนการมี
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สวนเกี่ยวของของทุกฝายที่เขารวมกิจกรรมการวิจัย ในการวิเคราะหสภาพปญหาหรือสถานการณ
อันใดอันหน่ึง โดยมีสวนรวมใหขอมูล  วิเคราะหขอมูล  แลวรวมในกระบวนการตัดสินใจ  และ
รวมปฏิบัติ ดําเนินการแกปญหาจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย

นิตยา  เงินประเสริฐศรี(2544 : 61-62) ไดใหความหมายไววา   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมเปนกลยุทธที่สะทอนใหเห็นถึงการเดินทางไปสูการพัฒนา (Journey  of  Development)
โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูไปสูสิ่งที่สามารถเปนไปได ทั้งในระดับปจเจกชนและระดับ
สังคม  โดยกระบวนการใชแนวทางความรวมมือระหวางนักวิจัยกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders)

อุทัย  ดุลยเกษม (อางถึงในชัชวาล  ทัตศิวัช. 2551 : ออนไลน) ไดใหความหมายไววา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนซึ่งเคยเปนประชากรของ
การวิจัย กลับบทบาทมาเปนผูรวมในการทําวิจัย โดยเขามามีบทบาทมีสวนรวมตลอดกระบวนการ
ของการวิจัย

กมล  สุดประเสริฐ(อางถึงในชัชวาล  ทัตศิวัช. 2551 : ออนไลน) ไดใหความหมายของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไววา หมายถึง  การวิจัยที่จัดกระทําโดยผูปฏิบัติการเพื่อนํา
ผลการวิจัยมาใชในการแกไขปญหาโดยทันที และตองกระทําเปนหมูคณะรวมกันในรูปแบบที่
คอนขางไปในทางประชาธิปไตย

จากการใหความหมายขางตน สรุปไดวา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory  Action  Research : PAR) หมายถึง การดําเนินกระบวนการวิจัยโดยใชการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการมีสวนรวมใหขอมูล วิเคราะหขอมูล  รวมวางแผน
รวมดําเนินงานแกไขปญหาหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลและรับผลการดําเนินงาน
รวมกัน โดยเนนกระบวนการแบบประชาธิปไตย

ความสําคัญและความเปนมา
ชัชวาลย  ทัตศิวัช(2551 : ออนไลน) กลาวไววา ในรอบหลายปที่ผานมาสังคมวิชาการไทย

ดูจะต่ืนตัวมากกับรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research :
PAR) ที่มาทดแทนกระบวนทัศนการวิจัยแบบเดิมที่เนนตัวผูวิจัยเปนศูนยกลางของการวิจัย มาเปน
การวิจัยรูปแบบใหมที่ประยุกตเอาแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action  Research) กับการวิจัย
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แบบมีสวนรวม (Participatory  Research ) มาผสมผสานเขาดวยกันโดยเนนการเปดโอกาสใหผูคน
ในสังคมไดมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยที่สามารถแกปญหาหรือพัฒนาอยางเปนรูปธรรม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research : PAR) เปนการวิจัย
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชน มุงเนนไปที่การคนหาแนวทางอันเปนรูปธรรมที่เกิด
จากการระดมสมองในลักษณะของการมีสวนรวมของหลายฝายที่เกี่ยวของ โดยปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนของการวิจัยจากรูปแบบด้ังเดิมที่เร่ิมตนและจบลงโดยนักวิจัย  ซึ่งพบวางานวิจัย
จํานวนมากไมไดถูกนําไปเผยแพรหรือทดลองใช หรือที่มีสํานวนเรียกวา “เก็บขึ้นหิ้ง” เปนการ
สูญเสียทั้งกําลังความคิด และทรัพยากรอยางนาเสียดาย  มาเปนงานวิจัยที่เร่ิมตนจากชุมชนมีสวน
รวม ทั้งในมิติการรวมเรียนรูรวมแสวงหาปญหาและคิดคนแนวทางแกปญหา อันเปนฉันทามติ
รวมทั้งรวมกันรับผลของการพัฒนา

กระบวนการและข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการวิจัยของ Kurt  Lewin มีลักษณะเปนลําดับการตัดสินใจแบบบันไดเวียน ซึ่ง

เร่ิมตนจากการสํารวจสภาพการณปจจุบัน แลวกําหนดขอบเขตปญหาใหชัดเจน  วางแผนแลวลงมือ
ปฏิบัติ  และประเมินผลที่เกิดขึ้น  ดังน้ันขั้นตอนจึงประกอบดวน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
(Planning) การคนหาความจริง (Fact - finding) การดําเนินการ (execution) และการวิเคราะหผล
(Analysis)  (Mckernan, 1996) กระบวนการวิจัยจะเร่ิมดวย

1) กําหนดแนวคิด (Idea)
2) รวมกันวางแผนทั่วไป (general  plan)
3) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (Action  steps)
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แผนภาพท่ี 3 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kurt  Lewin (McKernan, 1996)

กระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัย Deakin ในประเทศออสเตรเลีย  ไดมีการนําแนวคิดของ
Lewin มาประยุกตใชในการวิจัยปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการศึกษาจนไดรับการยอมรับอยางสูง ซึ่ง
ในความคิดของ Kemmis และคณะน้ัน การวิจัยปฏิบัติการคือการวิจัยแบบมีสวนรวม  มีการปฏิบัติ
ที่สําคัญ 4 ประการที่เกี่ยวของกันเปนวงจร คือ

- การพัฒนาแผนการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เปนปญหา
- การปฏิบัติตามแผน
- การสังเกตผลการปฏิบัติ
- การสองสะทอนผลการปฏิบัติ

ดังน้ันองคประกอบสําคัญของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย Deakin
จึงประกอบดวยจุดสําคัญทั้ง 4 จุดดังที่กลาวมาคือ

1) การวางแผน (Plan)
2) การปฏิบัติ (Act)
3) การสังเกตผล (Observation)
4) การสะทอนผล (Reflect)
ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนวงจรดังน้ี
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แผนภาพท่ี 4 กระบวนการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของมหาวิทยาลัย Deakin  (Mckernan, 1996)

แผน(Plan) คือแนวทางปฏิบัติซึ่งต้ังความคาดหวังไว เปนการมองไปในอนาคตขางหนา
การกําหนดแผนทั่วไปตองมีความยืดหยุน เพื่อที่จะสามารถปรับใหเขากับความเปลี่ยนแปลงและ
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได กิจกรรมที่เลือกเขามากําหนดในแผนตองไดรับความรวมมือในการ
อภิปราย (ทั้งในแงทฤษฎีและปฏิบัติ) เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและปรับปรุงการกําหนดแผนงานที่
สามารถปฏิบัติไดจริงในสภาพการณที่เปนอยู

การปฏิบัติ(Act) การปฏิบัติจะดําเนินตามแผนที่ไดวางแผนไวอยางมีเหตุผลและมีการ
ควบคุมอยางสมบูรณ แตการปฏิบัติจากแนวทางที่วางไวมีโอกาสพลิกผันแปรตามสถานการณและ
บุคคล (นักเรียนมีความสามารถในการรับรูเร็วชาตางกันตามเน้ือหาและวิธีสอนของครู เปนตน)
แผนที่วางไวสําหรับการปฏิบัติจะตองสามารถปรับแกไขได และสามารถปรับปรุงไปไดเร่ือย ๆ
ตามผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําน้ัน ๆ

การสังเกต(Observe) ทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลที่ไดจากการปฏิบัติงาน มี
รายงานหลักฐานที่มาจากวิจารณญาณการสังเกตอยางรอบคอบ และระมัดระวังเปนสิ่งจําเปน
เน่ืองจากการปฏิบัติน้ันจะมีขอจํากัด ขอขัดแยงของสภาพความเปนจริง และขอขัดแยงทั้งหมด
เหลาน้ีไมเคยชัดเจน และไมมีทางคาดการณไวลวงหนา ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะตองมาจากการ
มองหลายแงหลายมุมในทุก ๆ ดาน ผูวิจัยเชิงปฏิบัติการตองรายงานผลการสังเกตอยางครบถวน
นอกจากน้ีการสังเกตใน ขั้นน้ีหมายรวมถึงการสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติและผลของการ
ปฏิบัติ (ทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจ) สังเกตสถานการณของขอขัดของของการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงาน
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การสะทอน(Reflect) การสะทอนทําใหหวนคิดถึงการกระทําตามที่ไดบันทึกไวจากการ
สังเกตและการเก็บขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบ การสะทอนภาพจะมีลักษณะเปนการประเมินอยางหน่ึง
ซึ่งผูวิจัยเชิงปฏิบัติการจะตองตัดสินใจจากประสบการณของตนวา ผลของการปฏิบัติ (หรือผล
ที่เกิดขึ้น)น้ันเปนสิ่งที่ตองตามประสงคหรือไม และสามารถใหขอแนะนําในการปฏิบัติตอไป
นอกจากน้ันการสะทอนภาพยังหมายถึงการสํารวจขอมูลเบื้องตนกอนที่จะดําเนินการจริงอีกดวย
การสะทอนขอมูลน้ีจะชวยในการวางแผนการดําเนินการในขั้นตอไปที่จะเปนไปไดสําหรับกลุม
และสําหรับแตละบุคคลในโครงการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research : PAR) เปนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปลดปลอยอิสระ (Emancipatory  Action  Research : EAR) จัดวาเปน
รูปแบบเดียวของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่บริสุทธิ์ เน่ืองจากการเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย  การ
วิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีสวนรวมจึงมักใชสถิติเชิงพรรณนาอยางงาย (Simple  Descriptive
Statistics ) และการวิเคราะหเชิงพรรณนาหรือการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive  Analysis) ในการ
อธิบายขอมูลและใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยพบวานักวิจัยจํานวน
มากใชระเบียบวิธีวิจัยตามแนวความคิดของ เคมมิสและแมคแทคการท(Kemmis and McTaggart)
เปนวิธีหลักในการวิจัย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีความสอดคลองกับวงจรพัฒนางาน
ตอเน่ือง หรือวงจร PDCA (วงจร Deming) ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนางานที่ใชอยางแพรหลายมี
ความเกี่ยวพันใกลชิดกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาอยางเปนระบบ
ครบวงจร และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา สนองนโยบายรัฐบาลที่
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และยังเปนไปตามหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
School  Based  Management (SBM)

เครือขายชุมชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนบานโปงไฮ  สพป.เชียงใหม 3
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เครือขายชุมชนเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2551 : 44) ไดใหความหมายของเครือขาย
ไววา “เครือขาย” (Network) หมายความวา การเขามามีบทบาทในฐานะการสรางความรวมมือ
แนวรวม  และหรือการมีสวนรวม  ซึ่งในชวงของการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญฯ ป 2540
และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว
ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรเอกชน ฯลฯ ซึ่งคําวา “เครือขาย” ไดถูก
นํามาใชเปนลายลักษณอักษรเพื่อที่จะใหเกิดกลไกความรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวมกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (2550 : 28) ไดใหความหมายไววา “เครือขาย” หมายถึงการที่
ปจเจกบุคคล  องคกร  หนวยงาน  หรือสถาบันใด ๆ ไดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงกันภายใต
วัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหน่ึงรวมกันอยางเปนระบบ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา  กลุมเครือขายน้ี ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน

ความหมายของชุมชน
สํานักงานเลขาธิการครุสภา (2549 : 190-255) ไดกลาวไววา คําวา “ชุมชน” เปนคําใหม

ในภาษาไทย เพราะไมปรากฏศัพทน้ีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษวา Community มีผูใหความหมายของชุมชนไวหลายลักษณะ ดังน้ี

พจนานุกรม Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary of  Current  English, 1994
(อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการครุสภา, 2549 : 192) ใหความหมายของชุมชนไววาหมายถึง กลุมคน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงหน่ึง มีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน
หรือมีความรูสึกนึกคิด ความสนใจที่คลายคลึงกัน มักเกื้อกูลความเปนอยูรวมกัน

โฮเมน,1994 (อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการครุสภา, 2549 :193) ใหความหมายวา ชุมชน
หมายถึง คนจํานวนหน่ึงที่อาศัยอยูรวมกันในพื้นที่แหงหน่ึง โดยมีความเชื่อ  ผลประโยชน  กิจกรรม
และมีคุณสมบัติอ่ืนที่คลายคลึงกัน คุณลักษณะเหลาน้ีเดนพอที่จะทําใหสมาชิกน้ันตระหนักและ
เกื้อกูลกัน

ตอนที่ 2

ความหมายของเครือขายชุมชน
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สุเทพ  เชาวลิต (อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 194) กลาวไววา ชุมชน
จะตองมีสวนประกอบ ดังน้ี  ประชาชนหรือคน  ความสนใจของคนรวมกัน  อาณาบริเวณหรือพื้นที่
การปฏิบัติตอกัน  ความสัมพันธของสมาชิก

ประเวศ  วะสี (อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 194) กลาววา  ชุมชน
หมายถึง  การที่คนจํานวนหน่ึงเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงครวมกัน  มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุม
กัน มีความเอ้ืออาทรกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา มีการจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงครวมกัน

จากความหมายขางตน สรุปไดวา “ชุมชน” หมายถึง  การมาอยูรวมกันของกลุมคนที่มีวิถี
ชีวิตคลายคลึงกัน มีการจัดความสัมพันธระหวางกันตามกฎเกณฑทางสังคม  วัฒนธรรม และมี
กิจกรรมการเรียนรูรวมกัน

“เครือขายชุมชน” หมายถึง การเขามามีบทบาทในฐานะการสรางความรวมมือ   แนวรวม
และหรือการมีสวนรวมกันระหวางกลุมคนในชุมชน ที่มีวิถีชีวิตคลายคลึงกัน มีการจัดความสัมพันธ
ระหวางกันตามกฎเกณฑทางสังคม  วัฒนธรรม และมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันเพื่อรวมมือกัน
ประกอบกิจกรรมที่ไดรับผลประโยชนหรือผลกระทบรวมกัน

“คณะกรรมการเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” จึงหมายถึง การเขามา
มีบทบาทในฐานะการสรางความรวมมือ   แนวรวม
และหรือการมีสวนรวมกันระหวางกลุมคนในชุมชน
เพื่อรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของสถาน
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

วัตถุประสงคของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 79) ไดกลาวไววา การสงเสริมการ

สรางเครือขายและการบริหารแบบมีสวนรวมถือไดวาเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จในการ
พัฒนาสถานศึกษา เพราะกระบวนการสรางเครือขายและการมีสวนรวมเปนปจจัยที่สนับสนุนและ
สงเสริมใหสถานศึกษามีพลังในการพัฒนาอยางสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในความสําเร็จที่เกิดจาก
การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย

คณะกรรมการเครือขายชุมชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนบานโปงไฮ
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วัตถุประสงคของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสูเปาหมายการปฏิรูปการเรียนรู
2. เพื่อเชื่อมโยงบุคลากรจากสวนงานตางๆ เขาดวยกัน ทั้งวิธีการทํางาน

ประสบการณ ใหมีโอกาสทํางานรวมกัน สงผลใหเกิดความเขาใจกับผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความเชี่ยวชาญใหแกสมาชิก โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
4. เพื่อการรวมทรัพยากรเขาดวยกัน เพื่อการบรรลุผล ซึ่งไมประสบความสําเร็จ

หากตางคนตางทํา
5. เพื่อแบงปนความคิดและปญหา ทําใหรวมกันแกปญหาเพื่อผลประโยชนรวมกัน
6. เพื่อลดระยะเวลาการทํางานและการใชทรัพยากรซ้ําซอน สามารถพัฒนาได

กาวหนา รวดเร็ว สงผลตอสังคมในวงที่กวางขึ้น
7. เพื่อดําเนินงานสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. รวมใหขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา ดานการวางแผน  การปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล  และการปรับปรุง
พัฒนา ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ

2. รวมกิจกรรม/โครงการหรือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ

3. รวมสนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ  บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป

4. ประสานงานกับบุคคล หนวยงาน เครือขายองคกรภาครัฐและภาคเอกชน แหลงทุน
วิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ เพื่อเขามาสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

5. รวมติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล รับทราบผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา

6. ประสานงานสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
และหนวยงานภายนอก
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แนวทางการศึกษาสํารวจชุมชนเพื่อสรางเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 26) การบริหารแบบมีสวนรวม
เนนการปฏิบัติงานที่ใหภาคประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีบทบาทในลักษณะหุนสวนที่
ครอบคลุมดานตางๆ ต้ังแตการเร่ิมดําเนินงาน และดําเนินโครงการ การจัดทํางบประมาณโครงการ
และกิจกรรมตางๆ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานทางการศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม

1.การศึกษาและสํารวจชุมชน
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 201-209) กลาววา เปนการคนควาหาความจริงเกี่ยวกับ

ชุมชนดวยวิธีการวิจัยหรือวิธีอ่ืนๆ ขอคนพบที่ไดสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ
จัดการศึกษาและเปนประโยชนตอชุมชน  โรงเรียนควรจัดใหมีการศึกษาและสํารวจชุมชนในสอง
ลักษณะคือ

1.1 การสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชน  เชน การสํารวจประวัติความเปนมา  สภาพ
ภูมิศาสตร  โครงสรางประชากร  สภาพทางการศึกษา  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม
เปนตน

1.2 การสํารวจเฉพาะดาน  เชน รายไดของประชากร  เจตคติทางการศึกษา
การเมือง  ภูมิปญญาทองถิ่น  วิทยากรชาวบาน เปนตน

2.วิธีการศึกษาชุมชน
วิธีการที่ใชในการศึกษาชุมชนโดยทั่วไป มีดังน้ี

2.1 วิธีวิทยาศาสตร  เปนวิธีการหาความรูที่มีระเบียบแบบแผน มีอยู 5 ขั้น คือ
1) ขั้นต้ังปญหาหรือกําหนดปญหา
2) ขั้นต้ังสมมติฐานเพื่อแกปญหา
3) ขั้นดําเนินการทดลอง คนควา รวบรวมความรู
4) ขั้นแสดงผลการคนควา รวบรวมขอมูล
5) ขั้นสรุปความรูทั้งหมด

2.2 วิธีการสังเกต  เปนอีกวิธีที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการศึกษา
ชุมชนได เพราะการสังเกตชุมชนทําใหทราบเร่ืองราวตางๆ ไดสะดวก ทําไดทุกเวลา  ไมตองมีการ
เตรียมการมาก

2.3 วิธีการสัมภาษณ  โดยผูสัมภาษณตองสรางความสัมพันธอันดีและความรูสึก
เปนกันเองกับผูถูกสัมภาษณกอน จะทําใหการสัมภาษณไดผลดี
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2.4 วิธีสถิติ  ทําใหทราบขอมูลตัวเลขในเร่ืองตางๆ เชนรายไดของประชากร  เพศ
อายุ  การศึกษา ของประชากร เปนตน

2.5 วิธีศึกษาประวัติ  ทําใหผูบริหารสถานศึกษารูจักถึงความเปนมาของเร่ืองราว
ตางๆ ในชุมชนไดดีขึ้น ซึ่งอาจใชวิธีคนควาจากเอกสาร  การสัมภาษณ และการสังเกต เปนตน

2.6 วิธีใชแบบสอบถาม  คลายคลึงกับการสัมภาษณแตตางกันตรงที่การใช
แบบสอบถามผูถามจะเขียนคําถามลงบนกระดาษแลวใหผูตอบเขียนคําตอบลงในกระดาษตามที่
กําหนดให เปนวิธีการที่ใชแพรหลายและมีความสะดวก แตผูถามควรอธิบายใหผูตอบเกิดความรู
ความเขาใจและตระหนักในการตอบคําถามตามความเปนจริงมากที่สุด

2.7 การศึกษาเฉพาะกรณี
2.8 การทําแผนที่
2.9 การถายรูป
2.10การสํารวจ
2.11การมีสวนรวม
2.12การดูตัวอยาง

3.เทคนิคการศึกษาชุมชน
เทคนิคตอไปน้ีเปนเทคนิคที่ผูบริหารสถานศึกษาควรทราบ เพื่อประโยชนตอการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนและการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ไดแก
3.1 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
เปนการวิจัยปฏิบัติการโดยประชาชนมีสวนรวม เรียกยอวา PAR เปนยุทธวิธีที่

ชวยใหประชาชนสามารถปรับตัวขึ้นมาในรูปขององคกรประชาชน และสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็งทางโครงสรางและการดําเนินงาน ใหชาวบานเขามามีสวนรวม มี
บทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการ PAR โดยการประสานงานและใหความรู มีขั้นตอนดังน้ี

1) ระยะกอนทําวิจัย (Pre-research phase) ประกอบดวย  การคัดเลือก
ชุมชนและการเขาถึงชุมชน  การบูรณาการนักวิจัยกับชุมชน  การศึกษาสํารวจขอมูลเบื้องตนของ
ชุมชน  การเผยแพรแนวคิด PAR

2) ระยะการทําวิจัย (Research phase) ประกอบดวย  การศึกษาวิเคราะห
ปญหารวมกับชุมชน  การฝกอบรมทีมวิจัยทองถิ่น  การวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
PAR และแนวทางแกไข การออกแบบการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอขอมูลตอ
ที่ประชุม
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3) ระยะการจัดทําแผน (Planning  phase) ประกอบดวย  การอบรม
ทีมงานวางแผน  การกําหนดโครงการหรือกิจกรรม  การศึกษาความเปนไปไดของแผน
การแสวงหางบประมาณและหนวยงานที่สนับสนุน  การวางแผนเพื่อติดตามและประเมินผล

4) ระยะการนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation  phase) ประกอบดวย
การกําหนดทีมงานปฏิบัติงานอาสาสมัคร  การอบรมทีมงานปฏิบัติการอาสาสมัคร

5) ระยะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring  and
evaluation  phase) เปนกิจกรรมสําคัญในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ควรมีการต้ัง
ทีมงานติดตามประเมินผลโครงการเพื่อติดตามประเมินผลทุกระยะ วาเปนไปตามแผนที่วางไว
หรือไม

3.2 กระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social  Learning  Process)
เปนแนวคิดที่กําหนดไวในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียน  เนนใหประชาชนเกิดการเรียนรูและมีทักษะที่เรียกวา “เรียนดวยความรอบรู”
กระบวนการเรียนรูมีขั้นตอนดังน้ี

1) การตระหนักรูปญหา
2) การหาทางเลือกในการแกปญหา
3) การตัดสินใจเลือกทางเลือก
4) การเรียนรูและปฏิบัติตามทางเลือก
5) การปรับปรุง
6) การประเมินผล

รูปแบบของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงไฮ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 32) กลาวไววา การสรางเครือขาย
และการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา เปนรูปแบบการดําเนินงานที่เกิดจากการประสานงาน
กันระหวางผูเกี่ยวของในลักษณะของกัลยาณมิตร ที่มีเปาหมายการทํางาน  โดยการรวมกันดาน
ความคิด  กําลังคน  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของแตละสถานศึกษา
รวมกันแกปญหา การบริหารงานในสถานศึกษาดวยระบบเครือขาย  รวมกันสรางเปาหมาย
เนนการรวมคิดรวมทํา รวมทํางานจากฝายตางๆ  เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสาร
ประสบการณกันทั้งภายในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
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โรงเรียนบานโปงไฮ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดกําหนด
รูปแบบของ “เครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” แสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี

แผนภาพท่ี 5 รูปแบบของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงไฮ
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 70-71) กรณีตัวอยาง

“โครงการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โรงเรียนบานคลองมะละกอ  จังหวัดสระแกว”
ปรับปรุงโดย  จีระเดช   อินทขัติย : ผูอํานวยการสถานศึกษา ; พ.ศ.2553
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ประวัติผูเขียน

นายจีระเดช    อินทขัติย
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนบานโปงไฮ ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

ท่ีอยู บานเลขท่ี 71/1 หมู 9 ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม 50110
โทรศัพทท่ีทํางาน 053-460198 มือถือ : 089-8357133 E-mail  :
jeeradech216@hotmail.com
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2527  : ประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง  อ.แมอาย  จ.เชียงใหม
พ.ศ. 2533  : มัธยมศึกษา  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม
พ.ศ. 2537  : ครุศาสตรบัณฑิต  ศิลปศึกษา  สถาบันราชภัฎเชียงใหม
พ.ศ. 2551  : ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2538  : อาจารย 1 ระดับ 3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พ.ศ. 2540  : อาจารย 1 ระดับ 4 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พ.ศ. 2544  : อาจารย 1 ระดับ 5 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พ.ศ. 2546  : อาจารย 2 ระดับ 6 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พ.ศ. 2547  : ครู  ค.ศ. 2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 25 อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
พ.ศ. 2549  : ครู วิทยฐานะชํานาญการ  ร.ร.ราชประชานุเคราะห 25 อ.รองกวาง จ.แพร
พ.ศ. 2549  : รองผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชํานาญการ

ร.ร.สองพิทยาคม  อ.สอง  จ.แพร
พ.ศ.2552 : ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ

โรงเรียนบานโปงไฮ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ.2551 : รายงานผลการพัฒนาการมีสวนรวมดูแลชวยเหลือนักเรียนของเครือขาย
ผูปกครองโรงเรียนสองพิทยาคม ปการศึกษา 2551 โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม
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พ.ศ.2553 :รายงานผลการดําเนินงานสรางการมีสวนรวมของเครือขายชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนบานโปงไฮ ปการศึกษา 2553 โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม

ติดตอคูมือฉบับเต็ม
ผอ.จีระเดช    อินทขัติย   โรงเรียนบานโปงไฮ  อ.แมอาย  สพป.เชียงใหมเขต 3
โทร. 053-460198 มือถือ 089-8357133
E-mail  :  jeeradech216@hotmail.com
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