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The  purpose  of this  research  was  to  develop the  school committees  participation  activities  
in  educational management : A  case  study  of  Mairiang  school  in  Nakhon   Si  Thammarat  province. The  
population  were  14  school  committees  of  Mairiang  school  in  Chawang  district  Nakhon  Si  Thammarat  
province.  The  research  instruments  were  focus  group  guidelines,  interviewed  form,  and  observation  
form.  The  obtained  data  were  analyzed  by  content  analysis  and  presented  by  description.

The  results  of  study  finding  on  the participation  activities  developed by school committees  
were 3  activities  namely  (1)  providing  the  books  for  school  library  (2)  lead students  to  learn with  
local  wisdom  persons,  and (3)  other activities  such as  Tod  Pha – Phar (religious  fund raising),  Bird 
contest,  singing contest,  and  local  game.  The  activities  indicated  that  the  school  committees  
participated  in  planning,  implementation,  and  evaluation  processes.  All  of  the  three  activities  were 
most  in  accordance  with   role  and  function  of  the  school  committees  which  relevant  to  the  ministry 
of  education  rules,  year  2000  about  school  committees.   The  school  committees  had  to  set  the  
school policy  and  planning   development,  approving  annual  plan  of  school,  supervising  and  following 
the  implementation  plan  of  the  school,   supporting  every  children  in  service  area  to  gain  the 
standardize  and  quality  in  education  thoroughly,  protecting  children  right,  taking  care  of  handicap 
children  and  children  who  lack  of  the  opportunity  including  the  gifted  children,  participating  in  
school  academic  administration, budget, personnel  development and general  administration,  promoting  
an  external  and  local  wisdom  persons  for  the development  of education  for children  in  the school  
including  the  conservation  of  the  local and national  tradition and culture, contributing  the  relationship 
between  school  and  community,  coordinating  with  the  government and private organization, proceeding  
school  as  a  knowledge  resource  center  for  the  local  and  community,  approving  the  annual  plan  of 
school  implementation before present to the public,  appointing an advisor or / and  the sub – committees  
to perform   an  educational  policy  appropriately. The  other  activity  was  in  accordance  with  the  ministry  
of  education  rule  was  the  design  of  the  curriculum  contents  in  relation   to   the  local  needs.
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วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยความเมตตากรุณาจากอาจารยดร.มาเรียม นิลพันธุ
อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล       อาจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย    อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
รองศาสตราจารยกาญจนา  คุณารักษ และอาจารยปรีชา นิพนธพิทยา หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิตามลําดับ  ที่ได
ชี้แนะแนวทาง  ใหคําปรึกษาแนะนําขอควรเพิ่มเติมและปรับปรุง  ที่เปนประโยชนอยางยิ่งใน    
การทําวิทยานิพนธแกผูวิจัย      ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินสมบูรณ     รวมทั้ง  ดร.ศิรินา  จิตตจรัส     
นายดุสิต  หวันเหล็ม  และนายสามารถ  ทิมนาค  ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจ
เคร่ืองมือที่ใชในการทําวิทยานิพนธใหมีประสิทธิภาพ และใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํา
วิทยานิพนธ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงและขอบพระคุณทบวงมหาวิทยาลัย
ที่ใหทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธในคร้ังนี้ดวย

วิทยานิพนธนี้สมบูรณตามจุดมุงหมายของการวิจัย  และเปนไปตามกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ดวยไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก  ผูใหขอมูลสําคัญ  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  บุคลากร
ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนวัดไมเรียง  และผูที่อยูในชุมชนไมเรียงทุกคน  ที่ใหโอกาสและความไววางใจ
แกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลและเปนกําลังใจที่ดีเสมอมา ผูวิจัยขอบพระคุณอยางยิ่งไวใน
โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณคณะครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาอันเปนพื้นฐานในการทํา
วิทยานิพนธ  พรอมทั้งขอบคุณอาจารยสุวัจน มณีมาสและนายธีรศักดิ ์สงทอง ผูใหขอมูลเบื้องตน
ที่สําคัญและเปนประโยชนในการเร่ิมตนทําวิทยานิพนธ   รวมทั้งหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ที่   
เอ้ือเฟอขอมูลที่เกี่ยวของและชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในการทําวิทยานิพนธ

ขอบคุณพี่นองชาวสาขาหลักสูตรและการนิเทศทุกทานที่เปนกําลังใจใหคําแนะนําและ
ความชวยเหลือ ตลอดจนความหวงใยและมีมิตรไมตรีใหแกผูวิจัยในขณะที่ศึกษาและทํา       
วิทยานิพนธ   ผูวิจัยประทับใจในมิตรภาพและเปนความทรงจําที่ดีตลอดไป

กราบขอบพระคุณอยางสูงยิ่งสําหรับคุณแมสอ้ิง  สุขาทิพย  ญาติพี่นองในสกุลไมเรียง  
และสกุลสุขาทิพย   ที่สละกําลังกาย   กําลังใจ   กําลังทรัพย   คําแนะนํา   และโอกาสทุก ๆ  อยาง
เพื่อใหผูวิจัยไดศึกษาเลาเรียน อีกทั้งความหวงใยจนสําเร็จการศึกษา และขอบคุณทุกคนที่มิอาจ
ระบุชื่อไดในที่นี้ที่เปนกําลังใจ   สงความปรารถนาดีและรอคอยความสําเร็จในการศึกษาของผูวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ช

สารบัญ
                                                                                                                                       หนา

บทคัดยอภาษาไทย…………………………………………………………………………..  ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………….  จ
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………...  ฉ
สารบัญตาราง………………………………………………………………………………..  ฏ
บทที่
  1      บทนํา……………………….………………………………………………………...  1

         ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………………………………...  2
         กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย……………………………………………...  7
          วัตถุประสงคของการวิจัย…………………………….…………………... 10
         ขอคําถามของการวิจัย………………….………………………………... 10
         ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………... 10
         ขอตกลงเบื้องตน…………………………………………………………. 12
         ขอจํากัดของการวิจัย…………………………………………………….. 12
         นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………………… 12

  2      วรรณกรรมที่เกี่ยวของ………………………………………….…………………….. 14
การมีสวนรวม………………………………………………………...………… 14
         ความหมายของการมีสวนรวม…………………………………………… 14
         ความสําคัญของการมีสวนรวม……………………………………….….. 16
         แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม………………………………………… 18
         รูปแบบของการมีสวนรวม………………………………………………... 21
         ปจจัยที่สนับสนุนและอุปสรรคในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา……. 23
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน………………………………………….. 26
         ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน…………………. 26
         แนวทางในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
         ข้ันพื้นฐาน………………………………………………………….…….. 27
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม………………………………………….. 39
         ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม…………………... 41

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ซ

บทที่                                                                                                                                หนา
         ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม……………………… 42
         ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม………………………..    44
         ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม………….. 47
งานวิจัยที่เกี่ยวของ……………………………………………………………… 49
         งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม…………………………………….. 49
         งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน……………  50
         งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
         ข้ันพื้นฐาน……………………………………………………………..…. 51
         งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม……………. 54
สรุป….………………………………………………….………………..….…..    57

  3      วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………….……. 58
         ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย………………………………………………. 58
         ระเบียบวิธีวิจัย……………………………………………………………. 61
         เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย…………………………………………………. 62
         การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย……………………………………….. 63
         การเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………………… 67
         การวิเคราะหขอมูล………………………………………………….……. 68

4 บริบทที่ทําการศึกษา…………………………………………………………………. 70
ขอสันนิษฐานจากอดีตถึงปจจุบัน………………………………………………. 70
ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช……………………………. 71
การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช………………………………………..… 72
ประวัติความเปนมาของอําเภอฉวาง……………………………………………. 73
สภาพทั่วไปของอําเภอฉวาง………………………………………………….… 74
ส่ิงที่นาสนใจในประวัติศาสตร………………………………………………….. 74
การจัดการศึกษาในอําเภอฉวาง………………………………………………... 76
ขอมูลพื้นฐานชุมชนไมเรียง…………………………………………………….. 79
         คําขวัญประจําตําบล……………………………………………………... 79
         ประวัติตําบลไมเรียง……………………………………………………… 79

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฌ

บทที่                                                                                                                                หนา
         สภาพทั่วไป………………………………………………………………. 80
         ประชากร…………………………………………………………………. 81
         สภาพทางเศรษฐกิจ……………………………………………………… 81
         สภาพทางสังคม…………………………………………………………..   82
         ทรัพยากรธรรมชาต…ิ…………………………………………………….   83
         วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชน………………………………………….. 86
         จุดเดนของชุมชนไมเรียง…………………………………………………. 89
         เร่ิมตนโรงเรียนที่วัดไมเรียง……………………………………………….. 91
         การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง……………………………….… 92
         สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง…………………………... 93
         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง…….……...  93
         การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
         ในการจัดการศึกษา……………………………………………………….  94
         สภาพการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชุดปจจุบัน
         ( 2542  -   ปจจุบัน )…………………………………………..………….  94
         ความคิดเห็นของผูนําชุมชนที่มีตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
         ของโรงเรียน…………………………………………...………………….   95
         ความคิดเห็นของชาวบานผูอยูใกลเคียงตอการคาดหวังในการจัดการศึกษา
         ของโรงเรียนและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
         สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน…………………………………………………… 96

  5      การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………………… 97
กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง………………………    100
         วัตถุประสงคของกิจกรรม…………………………………….………..….    101
         ข้ันตอนการจัดกิจกรรม…………………………………….……………..     102
         ผลของกิจกรรมการมีสวนรวม………………………………..…………..     105
         ปญหา  /  อุปสรรค  ผลกระทบในการจัดกิจกรรม…………………...…...    106
         การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
         สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา………………………………    107

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ญ

บทที่                                                                                                                                หนา
         การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาที่ของ
         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ.  2543…………………………………………………………..…… 108
กิจกรรมการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น…………………………… 109
         วัตถุประสงคของกิจกรรม………………………………………………... 109
         ข้ันตอนการจัดกิจกรรม…………………………………………………...   110
         ผลของกิจกรรมการมีสวนรวม……………………………………………    111
         ปญหา  /  อุปสรรค  ผลกระทบในการจัดกิจกรรม……………………..…   112
         การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
         สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา………………………………  113
         การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาที่ของ
         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ.  2543……………………………………………………………….   114
 กิจกรรมอ่ืน  ๆ……..……………………………………………………………  115
         วัตถุประสงคของกิจกรรม…………………………………………………  115
         ข้ันตอนการจัดกิจกรรม…………………………………………………… 115
         ผลของกิจกรรมการมีสวนรวม……………………………………………. 116
         ปญหา  /  อุปสรรค  ผลกระทบในการจัดกิจกรรม……………………..…  117
         การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
         สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา……………………………… 117
         การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาที่ของ
         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ.  2543……………………………………………………………….. 117

  6      สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ…………………………………….. 120
สรุปผลการวิจัย………………………………………………………….……… 120
อภิปรายผล……………………………………………………………………… 123
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………...….. 128

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………… 130

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฎ

บทที่                                                                                                                                หนา
ภาคผนวก………………………………………………………………………………….…. 140

ภาคผนวก  ก  รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ……………………….….. 141
ภาคผนวก  ข  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง   143
ภาคผนวก  ค  ประเด็นสนทนากลุมคร้ังที่  1………………………………….…  145
ภาคผนวก  ง  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม

    คร้ังที่  1…………………………………………………………..  149
ภาคผนวก  จ  รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมคร้ังที่  1……………………………. 151
ภาคผนวก  ฉ  การจัดสถานที่ที่ใชในการสนทนากลุมคร้ังที่  1……………..…… 153
ภาคผนวก  ช  ประเด็นสนทนากลุมคร้ังที่  2…………………………………….. 155
ภาคผนวก  ซ  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม

   คร้ังที่  2……………………………………………………...…… 159
ภาคผนวก  ฌ  รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมคร้ังที่  2…………………………... 161
ภาคผนวก  ญ  การจัดสถานที่ที่ใชในการสนทนากลุมคร้ังที่  2………………….   163
ภาคผนวก  ฎ  ประเด็นสัมภาษณ……………………………………………..… 165
ภาคผนวก  ฏ  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ……  169
ภาคผนวก  ฐ  ประเด็นสังเกต……………………………………………….…… 171
ภาคผนวก  ฑ  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสังเกต…….….   176
ภาคผนวก  ฒ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา

      ข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543  ……………………………………….  178
ภาคผนวก  ณ  โครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด……………………..………. 185
ภาคผนวก  ด  โครงการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น……………….… 188
ภาคผนวก  ต  โครงการอ่ืน  ๆ…………………………………………………… 192
ภาคผนวก  ถ  แผนที่แสดงอาณาเขตตําบลไมเรียง…………………..………….   195
ภาคผนวก  ท  แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน…………………………………..……   197
ภาคผนวก  ธ  แผนผังแสดงโรงเรียนวัดไมเรียง………………………………..… 199
ภาคผนวก  น  รูปภาพแสดงการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการ

    จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน………… 201
ประวัติผูวิจัย…………………………………………………………………………..……… 206

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฏ

สารบัญตาราง

ตารางที่                                                                                                                            หนา
1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการกําหนด

นโยบาย  แผนแมบท  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา…………………………... 28
2 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา………………………………… 29
3 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการใหความ

เห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น…. 30
4 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการกํากับ

และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา…………………………….. 31
5 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการสงเสริม

และสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง
มีคุณภาพไดมาตรฐาน……………………………………………………………. 32

6 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการสงเสริม
ใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ…………………….. 33

7 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการเสนอ
แนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา…………………… 34

8 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการสงเสริม
ใหมีการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อการเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย
รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ………….. 35

9 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น…………………………………… 36

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฐ

ตารางที่                                                                                                                            หนา
10 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการใหความ

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอ
ตอสาธารณชน…………………………………………………………………….. 37

11 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการแตงตั้ง
ที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้
ตามที่เห็นสมควร………………………………………………………………….. 38

12 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น  ๆ……………. 39

13 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย…………………………………………………….……….. 69
14 สรุปกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานกับความสอดคลองในบทบาทหนาที่ที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543…………    119

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1

บทท่ี  1

บทนํา

                กระบวนการทางการศึกษาไดคัดสรรสาระของความรูทั้งมวลที่มนุษยสามารถแสวงหา
มาไดแลวรวบรวมเอาไวอยางเปนระบบ  และถายทอดความรูนั้นดวยวิธีการตาง ๆ  จากคนรุนหนึ่ง
ไปสูอีกรุนหนึ่ง  ยิ่งไปกวานั้นการศึกษายังใชเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่
สมบูรณและมีคุณคาพรอมที่จะสรางสรรคความเจริญใหแกสังคม

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้นเปนความสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําการศึกษาให
บรรลุสูปรัชญาการศึกษาของชาติที่วางไวและทําใหการศึกษาไดพัฒนาคนในชาติอยางแทจริง   
ดังที่เสนห    จามริก  (  2526  :  173  )   กลาวถึงเร่ืองนี้วา   การมีสวนรวมโดยตรงของประชาชน
ในทองถิ่นนับเปนปจจัยจําเปนตอการอํานวยสงเสริมใหระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาคมนั้นไดเปนอยางดีที่สุด  อันมีความสอดคลอง
กับวิชัย  ตันศิริ  ( 2541  :  102  -  103 ) กลาวถึงการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาวาที่จริง
ควรมีความใกลชิดชุมชน รัฐบาลควรขยายฐานการสนับสนุนและการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน  นอกจากนี้  อภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ ( 2543 : 4 ) ก็ไดกลาววาการดึง
ฝายตาง  ๆ  เขามามีสวนรวมนั้นถือเปนหลักการสําคัญ  และหมายถึงการเขามามีบทบาทหรือเพิ่ม
บทบาทของฝายตาง ๆ เชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคองคกรพัฒนาชุมชน  
ชุมชนหรือสถาบันทางสังคมตาง  ๆ

การศึกษาของประเทศไทยในสมัยกอนการปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้นเปนศึกษาที่มีครอบครัว  ชุมชน  และสถาบันทางศาสนา  เปนผูจัด
การศึกษา  โดยจัดใหสอดคลองกับบุคคล  ส่ิงแวดลอมและสภาพของบานเมือง  แตตอมาเมื่อมี
การติดตอส่ือสารกันสะดวกรวดเร็วข้ึน ทําใหมีการถายทอดและมีการยอมรับเอาวัฒนธรรม      
ของประเทศตางๆ โดยเฉพาะความจําเปนที่ตองยอมรับวัฒนธรรมของประเทศที่มีอํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมือง อันเปนสาเหตุของปจจัยสําคัญหลายประการที่ทําใหเกิดการปฏิรูปการ
ศึกษาในสมัยรัชกาลที ่  5  ไดแก  การไดรับการศึกษาตามแบบใหมของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก  การไดรับแรงกระตุนและแบบ
อยางในการพัฒนาการศึกษาจากชาติตะวันตก  การจัดการศึกษาเพื่อความอยูรอดและเพื่อพัฒนา
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ประเทศใหทันสมัย    (  วุฒิชัย มูลศิลป  2541 : 82  -  92  )    ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
การเสด็จไปตางประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  การปฏิรูปการบริหาร   
ราชการแผนดินและการเลิกทาส  (เพ็ญจันทร  ทัพประเสริฐ  2542  :  25)  จากปจจัยเหลานี้ทําให
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ไดทรงปฏิรูปการศึกษาของประเทศและ
ทรงตัดสินพระทัยที่จะจัดตั้งโรงเรียนข้ึนใน  พ.ศ.  2414 ไดทรงออก  “ประกาศเร่ืองโรงเรียน” ซึ่งมี
ความสําคัญ  คือ  การแสดงทัศนะในเร่ืองการศึกษาอยางชัดเจน   ดังนั้นปลายป  พ.ศ.  2427  
พระองคทรงโปรดใหจัดตั้งโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรแหงแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม  
และหลังจากนั้นก็ขยายการจัดตั้งโรงเรียนออกไปตามวัดตางๆ ซึ่งการบริหารโรงเรียนนั้นมีพระสงฆ
เปนผูบริหารโรงเรียนและทําหนาที่ในการสอน โดยไดรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาล  
(จินตนา  ทวีวัฒน   2542 : 15  -  46)  แตยังไมทั่วถึงทําใหการจัดการศึกษาแบบเดิมที่ชุมชนจัด
การศึกษานั้นยังมีอยู  ในป  พ.ศ.  2452  กระทรวงธรรมการไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยจัด
การศึกษาเบื้องตนใหราษฎรไดเลาเรียนทุกคนตลอดราชอาณาจักร  โดยมีหนาที่จัดตั้งโรงเรียนใน
วัดที่เรียกวา  โรงเรียนประชาบาล  คือเปนโรงเรียนที่กรมการปกครองทองที่ไดรับความรวมมือจาก
ราษฎรและใชเงินภาษีอากรทองถิ่น  หาเด็กมาเรียน  และหาครูมาสอนดวย  วิธีการจัดคือกระทรวง
มหาดไทยตั้งคณะกรรมการตําบลข้ึนทุกตําบล  โดยกรรมการตําบลประกอบดวย  กํานัน  หรือ   
หัวหนาตําบล  1  คน  แพทยประจําตําบล  1  คน  เจาอธิการวัดสําคัญในทองที่  1  รูป รวม  3  คน  
เปนกรรมการการจัดการศึกษาเบื้องตน  (เพ็ญจันทร  ทัพประเสริฐ  2542  :  28  -  30)

ไมวาการจัดการศึกษาแบบเดิมหรือการจัดการศึกษาสมัยใหมมีลักษณะอยางหนึ่งที่
เหมือนกันนั่นคือ  ผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองมารวมคิด  รวมจัดการศึกษา  มีครอบครัวเปนลําดับแรก  
แตวิวัฒนาการความสัมพันธระหวางครอบครัว  ผูปกครอง  นักเรียน  ครู  มีความซับซอนมากข้ึน  
แทนที่จะเปนบุคคลก็รวมกลุมกันเปนคณะบุคคล  โดยเฉพาะคณะกรรมการ  ซึ่งมีในทุกระดับไมวา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับอุดมศึกษา  หรือการศึกษานานาชาติ  ตางก็ตองอาศัยความ 
รวมมือจากบุคคลดังกลาวในการจัดการศึกษาทั้งส้ิน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แมจะมีความพยายามในการใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในการจัด

การศึกษาที่มีระบบหลังการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่  5   ในรูปแบบของคณะกรรมการ   
แตก็ยังไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา  เพราะจากความเจริญทางการส่ือสาร  การคมนาคม  และ
ส่ิงที่เรียกวากระแสโลกาภิวัฒน ผลักดันใหประเทศไทยตองปรับปรุงการจัดการศึกษาใหทันการ
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เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง และถาไมเปล่ียนแปลงก็จะทําใหไมทันตอกระแสโลกาภิวัฒน  
เปนประเทศที่ลาหลังประเทศอ่ืน  ๆ  ซึ่งอาจนํามาสูความวิกฤติทางการศึกษา

เมื่อพิจารณาทบทวนถึงการจัดการศึกษาในอดีตแลวพบวา  มีขอบกพรองสําคัญอยาง
หนึ่งซึ่งกอใหเกิดปญหาทางการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน  คือ  การรวมอํานาจการบริหาร  
สถานศึกษาขาดอิสระในการจัดการ  การผูกขาดการศึกษาเอาไวที่โรงเรียน  การไมมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษา  สาเหตุสําคัญเหลานี้ทําใหประเทศไทยตองทําการปฏิรูปการศึกษา  
(วิเชียร  เกตุสิงห  2543  :  บรรยาย)  ซึ่งคํากลาวนี้มีความสอดคลองกับที่เกษม  วัฒนชัย  (2545 
:18) ไดกลาววาปญหาการศึกษาไทยในปจจุบัน  ดานการมีสวนรวมของประชาชน  คือ ประชาชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก กรรมการโรงเรียนไมมารวมประชุมและรวมกิจกรรมของ
โรงเรียน  ไมกลาแสดงความคิดเห็นและขาดเครือขายการเรียนรูในชุมชน  และนอกจากนี้เมื่อ
ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาในการบริหารและการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพที่ปรากฎอยูในกระทรวงศึกษาธิการในแนวลึกแลว  สามารถสรุปประเด็น
ความจําเปนที่ตองเร่ิมปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม  ไดแก  
ระบบบริหารปจจุบันรวมศูนยอํานาจไวในสวนกลางมากเกินไป  ทําใหเกิดความลาชา  ดอย     
ประสิทธิภาพ  ส้ินเปลืองงบประมาณ  และไมสนองความตองการของทองถิ่น  ขาดการมีสวนรวม
ของประชาชน  เปนเหตุใหในหลายเร่ืองทั้งดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ไมสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริงและไมสามารถนําศักยภาพของชุมชนเขามารวมพัฒนาได
เทาที่ควร   ขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืน ๆ  (สุวัฒน  เงินฉํ่า  
2542  :  30  -  31)

ดังนั้นทางภาครัฐจึงไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาเห็นไดจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  (พ.ศ.  2540  -  2544)  ที่ไดระบุใหชุมชนเขามามีสวนรวม
จัดการศึกษาในทุกระดับมากข้ึน  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2539  :  73)  สอดคลองกับในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่  8    (พ. ศ.  2540  -  2544)  
ก็ไดกลาวถึงแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาใหสังคมทุกสังคมมีสวนรวม  ใหสถานศึกษามีความ
คลองตัว  และสามารถตัดสินใจดําเนินการในขอบเขตรับผิดชอบ  โดยมีประชาชน  ชุมชน  องคกร
ตาง  ๆ  มีสวนรวมในเร่ืองตาง  ๆ  อยางเหมาะสม ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
ม.ป.ป.  :  86)
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ในขณะเดียวกันแนวคิดของนักการศึกษาและจากผลการวิจัยก็มีความสอดคลองกันใน
ประเด็นที่จะใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังที่ ประเวศ  วะสี  (  2544  :  8  )  ได
เสนอหลักในการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อแกไขขอบกพรองในประเด็นทั้งหลายที่กลาวมาคือ หลักการ
ที่ใหคนทั้งมวลเพื่อการศึกษา  ( All  For  Education  )  คือหมายความวาการศึกษาไมไดเปนเร่ือง
ของโรงเรียนและครูเทานั้น  แตสรรพกําลังทั้งมวลในสังคมตองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการ
ศึกษา  เชน  ครอบครัว  ชุมชน  สถานประกอบการ  ส่ือ  กองทัพ  สถาบันทางศาสนา  เปนตน  ซึ่ง
มีความสอดคลองกับอุทัย  ดุลยเกษม   และอรศรี  งามวิทยาพงศ ( 2540  :  86  )  ที่กลาววา  ตอง
มีการเปล่ียนโครงสรางและระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนจากแนวดิ่งมาเปนแนวราบให  
มากข้ึนใหผูบริหารระดับอําเภอและโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารการศึกษาของทองถิ่น  ชุมชนได
มากข้ึน  และผูบริหารการศึกษาเปดโอกาสใหครูในทุกระดับ  ไดมีสวนริเร่ิมการคิด  การวางแผน  
และการบริหารการศึกษาไดมากข้ึน  เพื่อสรางการมีสวนรวมดวยความสมัครใจและเขาใจ  และใน
ขณะเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2541  : 152)  ก็กลาววา  การศึกษาจะ
สําเร็จมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับวาชุมชนนั้นเห็นคุณคาของการศึกษาหรือไม ที่ใดที่การศึกษามี
คามากและเปนที่เสาะแสวงหา  ชุมชนจะเขามามีสวนรวมและสนับสนุนภาระหนาที่และเปาหมาย
ของโรงเรียน ฉะนั้นเราจึงตองสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนในทองถิ่นมีบทบาทมากข้ึนและจาก
การสรุปผลการศึกษาโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้น ขอหนึ่งระบุวาโรงเรียนดีมีคุณภาพเปดโอกาสให     
ผูปกครองและชุมชนเขามีสวนรวม  โรงเรียนเปดใหมีภาคีในการจัดการศึกษารวมกับชุมชน        
โรงเรียนสรรหาวิธีการตางๆ ในการส่ือสารและรวมมือกับชุมชนเพื่อสรรสรางคุณภาพโรงเรียน    
เชื้อเชิญชุมชนเขาไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยเชิญประชุมหรือเชิญเปน
กรรมการในการตัดสินใจในการดําเนินงานของโรงเรียน  เชิญเปนวิทยากรของโรงเรียน  รับฟงคํา  
วิพากวิจารณจากชุมชน  เปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงบทบาทในการประชาสัมพันธโรงเรียน  เปด
โอกาสใหผูปกครอง และชุมชนไดมีบทบาทในการรวมใหการศึกษาแกนักเรียนในทุกรูปแบบ   
(สงบ  ประเสริฐพันธ  2543  :  85 – 86)

การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของ 
ทุกฝายและมีความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งคณะศึกษาโครงการการศึกษาไทยในยุค
โลกาภิวัฒน  ( 2539  :  212 )  ไดกลาวไววา  การจัดการศึกษาในอนาคตจําเปนตองใชรูปแบบ    
การบริหารโดยกลุมสถานศึกษาและชุมชนเพื่อใหชุมชนหรือองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการจัดการตั้งแตการวางแผน กําหนดจุดหมายของการจัดการศึกษาการจัดทําหลักสูตร  
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพและการสนับสนุน
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ทรัพยากร  ทั้งในดานทรัพยากรการเรียนรูและทรัพยากรการเงิน  เพื่อใหการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให   
ดีข้ึน  ในทางการบริหารเรียกการบริหารโรงเรียนแบบนี้วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน          
( School  Based  Management : SBM )  หรือการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางในการ
บริหาร  เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางหรือจากเขตการศึกษาไปยังสถาน
ศึกษาโดยตรง  ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที ่  ความรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและคลองตัวใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการส่ังการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั้งดานหลักสูตร      
การเงิน  การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไป  โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวย    
ผูบริหารโรงเรียน  ตัวแทนครู  ตัวแทนผูปกครองและชุมชน  รวมกันบริหารโรงเรียนใหสอดคลอง
และเปนไปตามความตองการของผูเรียน  ของผูปกครองและของชุมชนมากที่สุด  (  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542  :  คําชี้แจง  )  จากการศึกษาไดพบรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมกับบริบท  และกฎหมายการศึกษาของไทยในปจจุบัน   คือ   รูปแบบการบริหารโดยใช  
โรงเรียนเปนฐานที่มีชุมชนเปนหลัก  (  Community  Control  School  Based  Management  : 
SBM )  มีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดวยกรรมการที่เปนตัวแทนจากกลุมตาง  ๆ  6  กลุม  
ไดแก  ผูแทนผูปกครอง   ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทน
ศิษยเกาของสถานศึกษา   ผูทรงคุณวุฒิ  กลุมละไมนอยกวา  2  คน    เปนผูมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของแตละโรงเรียน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542  :  ฎ  )  ดังนั้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  40  ไดระบุวาใหมีคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา  
เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2542 :39-40  )

แตจากการศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน       
พื้นฐานเทาที่ผานมา  พบวา  คณะกรรมการขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการจัดการศึกษา   ขาด
ความรู  ความเขาใจในบทบาทหนาที่     ( เรืองยศ  พจนนุสนธิ ์  2541  :  1 )   มีความสอดคลอง
กับ  ปราโมทย  แสนกลา  (  2542  :  บทคัดยอ )  ที่พบวา  กรรมการโรงเรียนสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจและหนาที่ของตนเองในทํานองเดียวกัน    นิภา  วรรณารักษ  
(  2541  :  บทคัดยอ  )  ก็ไดกลาววา  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการ  
โรงเรียนนั้น  คณะกรรรมการโรงเรียนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท  อํานาจ
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หนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน  ตลอดจนปรัชญาแนวคิดที่อยูเบื้องหลังการมีคณะกรรมการ   
โรงเรียน    ขาดงบประมาณ  ขาดการนิเทศแนะนํา  กํากับติดตามจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง  การมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนของกรรมการฝายตาง ๆ  โดย
เฉพาะอยางยิ่งกรรมการที่เปนตัวแทนของชุมชน พบวา กรรมการที่เปนตัวแทนของชุมชนสวนใหญ
มีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนไมมากเทาที่ควรโดยเฉพาะในเร่ืองสําคัญ ๆ  
ที่เปนหัวใจของบทบาทและภารกิจขององคคณะบุคคล    สอดคลองกับเฉลิม  นิลแกว  ( 2542  :
บทคัดยอ  ) ที่กลาววา ตัวแทนชุมชนที่เปนกรรมการโรงเรียน  จะมีสวนรวมนอยในดานการจัดทํา
แผนพัฒนา  แผนการใชเงินของโรงเรียน  การจัดซื้อ  จัดจาง  การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลง  
เรียนรูของชุมชน   การจัดหาวิทยากรเขามาชวยสอนโรงเรียนและชุมชนตลอดถึงการชวยเหลือดาน
การเงิน  วัสดุ  อุปกรณ   และผลการวิจัยของพินิจ   จําปาหอม  ( 2543  :  บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเร่ือง
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี  ที่พบวา  ปญหาของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาในการ
ปฏิบัติหนาที่   คือ   คณะกรรมการโรงเรียนไมไดรวมปฏิบัติหนาที่เพราะไมมีเวลา   ไมทราบวามี
การประชุมหรือจัดอบรม  ไมไดเสนอแนะเพราะเกรงใจผูบริหาร  ขาดประสบการณ  ไมมีความ   
มั่นใจและไมกลาเสนอแนะ

ในขณะที่ประเทศไทยกําลังมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกระจายอํานาจทางการศึกษาไป
สูระดับการปฏิบัตินั้น  การจัดการศึกษาในระดับจังหวัดจึงตองเปนไปเพื่อสนองนโยบายในการจัด
การศึกษาของสวนกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปนจังหวัดหนึ่งที่ตองปฏิบัติตามแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษาเมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชยังพบปญหา
ในดานการจัดการ  คือ  การประชาสัมพันธใหผูปกครอง  และชุมชนมีความรูความเขาใจ  และการ
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจริงยังดําเนินการไดอยูในเกณฑคอนขางนอย  
(  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  2543  :  22  )  ซึ่งไดสงผลถึงการปฏิบัติ
งานของผูที่เกี่ยวของกับการสนองตอบตอนโยบายสําหรับผูที่ปฏิบัติงานในระดับลางลงไปตลอด
จนยังคงมีปญหาเชนเดียวกัน   โดยเห็นไดจากการศึกษาของโสภาส  โอพริก    (2541  :  4  )  ที่ได
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา  ปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ     
โรงเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไดแก    กรรมการโรงเรียนไมมีเวลาใหกับ
โรงเรียน ขาดความรูเร่ืองนโยบาย  แผนแมบท  แผนพัฒนาและแผนงานของโรงเรียน  ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น  ขาดการประสานงานระหวางโรงเรียนกับคณะกรรมการโรงเรียน  การทํางานยัง    
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ไมเปนระบบ  โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงานดานตาง  ๆ  ของโรงเรียน  กรรมการ
ไมไดมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  และขาดงบประมาณในการ       
ดําเนินงาน

โรงเรียนวัดไมเรียงเปนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช    มีคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อทําหนาที่ในการจัดการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนอง
นโยบายการกระจายอํานาจจากสวนกลาง  และเปนตัวแทนของชุมชนในการเขารวมจัดการศึกษา
แตการมีสวนรวมของคณะกรรมการในการจัดการศึกษาที่ผานมานั้นยังไมครอบคลุมหนาที่        
ทุกประเด็นตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2543  วาดวยคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การมีสวนรวมที่มีมากที่สุด  คือ  การจัดหางบประมาณของ
โรงเรียน การใหความเห็นชอบดานนโยบายและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประกอบกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนไดเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในจัดการ
ศึกษา  และมีความตองการที่จะพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่มีตอโรงเรียนใหมากข้ึน

จากสภาพความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารวมกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีสวนรวมในประเด็นที่จะพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน   เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา  ซึ่งสงผลใหโดยภาพรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดตอบสนอง
การจัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม  และแสดงใหเห็นวาการกระจายอํานาจไดลงมาสู
โรงเรียนในระดับการปฏิบัติอยางแทจริง รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีความสอดคลองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  รวมทั้งแนวนโยบายของหนวยงาน
ตาง  ๆ  อันจะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาสําเร็จสมบูรณตามที่ทุกฝายคาดหวังไว

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
ในการวิจัยเ ร่ืองการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัย      
ขอนําเสนอกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยซึ่งไดมาจากการศึกษาระเบียบ แนวทางของหนวยงาน
ตางๆและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม เพื่อเปนหลักความคิดกําหนดแนวทางในการศึกษา
วิจัยไวดังนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  
2543  ที่กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการไว  คือ  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
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ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระ 
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส  และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เสนอแนวทางและมีสวนรวมใน
การบริหาร จัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหาร
ทั่วไปของสถานศึกษา  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  ตลอดจนวิทยาการ
ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสาน
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถาน
ศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนา ชุมชนและทองถิ่น ใหความเห็นชอบรายงานผล
การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน  แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะ
อนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบ
หมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
2544  :  84 – 86  )  นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2544  :  4-5  )  ยัง
ไดเสนอแนวทางของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไวอีกวา ควรมีอํานาจและบทบาทหนาที่
ดังตอไปนี้  คือ  การพิจารณาวิสัยทัศนโรงเรียน  การพิจารณานโยบายและแผน  การพิจารณางบ
ประมาณ  การพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน  การประเมินผลงานบุคลากรใน
โรงเรียน  การระดมทรัพยากร  การใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียน  การชวยประชาสัมพันธ     
โรงเรียน  การชวยประสานงานกับหนวยงานภายนอก  การใหขอมูลขาวสารสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ( 2543 : 24-25 ) ไดเสนอแนวทางเพื่อให
การศึกษาของชุมชนมีความเจริญกาวหนาทันตอความเจริญของส่ิงอ่ืน ชุมชนตองเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง  ซึ่งสามารถดําเนินการดังนี้ 1) ชุมชนตองถือเปนภาระ
หนาที่ที่มีความจําเปน  ที่ตองรวมกันพัฒนาการศึกษาในชุมชนใหเจริญกาวหนา  เพื่อใชการศึกษา
เปนเคร่ืองมือพัฒนาลูกหลานของชุมชนใหมีคุณภาพ โดยพยายามผลักดันใหโรงเรียนประถม
ศึกษาเปนหนวยงาน   ที่เปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 2) ชุมชนตองเขามามีสวนรวม
ในการวิเคราะห เพื่อจัดหาจุดพัฒนาการศึกษาใหลูกหลาน รวมกับครูในโรงเรียน โดยรวมแสดง
ความคิดเห็น  และรวมแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนใหไดรับความสําเร็จ  3) รวมคนหาผูที่มีความรู
ความสามารถในทองถิ่นเขามารวมใหการศึกษาในโรงเรียน  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความ
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ตองการของชุมชนทองถิ่น  ผสมผสานกับความรูสมัยใหมที่ทางโรงเรียนจัดให  4)  ชุมชนเขามามี
สวนรวมปฏิบัติงาน  ชวยเหลือ  สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน เชน  การปรับปรุง  ซอมแซม   
อาคารเรียน อาคารประกอบ จัดและตกแตงส่ิงแวดลอมในโรงเรียนรวมรณรงคหาทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนตลอดทั้งรวมกิจกรรมตาง  ๆ  ที่ทางโรงเรียนจัดใหมีข้ึน  เปนตน  5)  ตรวจสอบผล
การพัฒนาโรงเรียน  การจัดการศึกษาของโรงเรียน  หากพบปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึนก็เขา
มารวมแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นรวมกัน  6) สรางความภาคภูมิใจในผลงาน  พัฒนาการศึกษา
รวมกัน  โดยชุมชนเขารับรูความเจริญกาวหนาของโรงเรียนการพัฒนาการศึกษาที่ประสบผล
สําเร็จโดยชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาเปนลําดับตลอดมาซึ่ง  เมตต  เมตตการุณจิต ( 2541 :   
20  -  21  )   ไดเสนอแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาใน  2  ลักษณะ  
คือ  (1)  การมีสวนรวมโดยทางตรง  และ  (2)  การมีสวนรวมโดยทางออม  มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  
( 2540  : 137 )  ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมและกระบวนการถายทอดความรูของปราชญชาวบาน
ในการสอนดนตรีพื้นบานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สงขลาโดยไดกําหนดกรอบในการวิจัยในดานการมีสวนรวมในกระบวนการถายทอดความรูของ
ปราชญชาวบานในการสอนดนตรีพื้นบานไว  3  ดานคือ  (1)  การมีสวนรวมโดยการวางแผน  ใน
ลักษณะการเปนกรรมการศึกษาของโรงเรียน  การวางแผนจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบานรวม
กับครูวิชาดนตรี (2)  การมีสวนรวมโดยการปฏิบัติ  ในลักษณะการสอน  การเปนวิทยากร  การ   
ใหยืมเคร่ืองดนตรีสําหรับฝกซอม การนํานักเรียนไปเขารวมแสดงในงานตาง ๆ  การประชาสัมพันธ
ใหปราชญชาวบานทานอ่ืน  ๆ  เขามามีสวนรวมจัดการศึกษาในโรงเรียน  (3)  การมีสวนรวมโดย
การประเมินผล  ในลักษณะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปแสดงในงานตาง ๆ  ปรึกษากับครูวิชา
ดนตรีและผูบริหารโรงเรียน เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ศิริกาญจน  
โกสุมภ  (  2542   :   บทคัดยอ  )   ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน   เพื่อการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  คือ  ผูนําชุมชน  ผูบริหาร
โรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน  คณะครูและผูปกครองนักเรียน  มีกระบวนการมีสวนรวม      
ของชุมชนใน   8   ข้ันตอนที่สําคัญ   คือ    (1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนรวมดําเนินการ        
(2)  การสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน  (3)  การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม  
(4)  การสรางกิจกรรม  (5)  การตอรองเพื่อดําเนินการ  (6)  การรวมกันดําเนินการ  (7)  การรวม
กันประเมินผลการดําเนินการ  (8)  การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ สาคร คุณชื่น  
(2543  :  11)  ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
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จังหวัดสมุทรสงคราม  ไดสังเคราะหกรอบแนวคิดไว  3  ลักษณะ  คือ  (1)  การมีสวนรวมในการ
วางแผน  ในลักษณะ  การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาสภาพภูมิปญญา
ทองถิ่น   การลําดับความสําคัญการนําภูมิปญญาทองถิ่น    มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในลักษณะการตัดสินใจในการนําภูมิปญญาทองถิ่น มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การแสวงหาผูมีความรูดานตาง ๆ  ในชุมชน  มาพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน  การสนับสนุนใหนําภูมิปญญาทองถิ่น  มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
การใหความรวมมือในการนําภูมิปญญาทองถิ่น  มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  (3)  การมี
สวนรวมการนิเทศติดตามผลประเมินพัฒนา  ในลักษณะการชี้แนะ  การใหความรวมมือ  การให
การชวยเหลือ  การใหคําปรึกษา

จากการศึกษาระเบียบ   แนวทาง  และผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่กลาวมา
แลวนั้น  ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหและกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 หนา 11

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอคําถามของการวิจัย
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา       ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิจกรรมใดบาง
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง   จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางไร
3. กิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่ระบุใน
ระเบียบกระทรวงศึกษาการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543หรือไมอยางไร

ขอบเขตของการวิจัย
  ประชากร  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนวัดไมเรียง  ไดแก  ผูแทนผูปกครอง 1 คน  ผูแทนครู 2 คน  ผูแทนองคกรชุมชน 2 คน        
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  2 คน  ผูแทนศิษยเกา 2 คน  ผูทรงคุณวุฒิ  4 คน  และ               
ผูอํานวยการโรงเรียน  1  คน   รวมจํานวน  14  คน
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        แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

- กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
- ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
- ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน
-      กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
- สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
- ใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให   

พัฒนาเต็มศักยภาพ
- มีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป

ของสถานศึกษา
- ระดมทรัพยากร  วิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสราง

พัฒนาการของนักเรียน  ตลอดจนสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ
- สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  

เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและทองถ่ิน
- ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน
- แตงต้ังที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานคึกษาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวแปรท่ีศึกษา  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  กิจกรรมการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา

ขอตกลงเบื้องตน
 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาการมีสวนรวมตามกรอบบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ.  2543

ขอจํากัดของการวิจัย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงทุกคนมีความพรอมและ

เต็มใจในการรวมจัดการศึกษาทุกอยางที่เปนประโยชนกับโรงเรียนและนักเรียน แตดวยความ     
จําเปนในการประกอบอาชีพเพื่อดํารงชีวิตจึงตองมีการปรับกิจกรรมที่รวมกันพัฒนาข้ึนใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ  ไดแก  การนําโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดไปใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาที่บานหรือที่ทํางานตามความเหมาะสมเพราะไมสามารถใหคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมาพิจารณาพรอมกันได

นิยามศัพทเฉพาะ
การมีสวนรวม  หมายถึง  การที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมในการจัด

การศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ตามบทบาทหนาที่ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543  ของโรงเรียน  โรงเรียนวัดไมเรียง  อําเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมการมีสวนรวม  หมายถึง  กิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดไมเรียงรวมกับผูวิจัยจัดข้ึนเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ       
โรงเรียนวัดไมเรียงซึ่งมี  3  กิจกรรม  ไดแก  การจัดหาหนังสือเขาหองสมุด  การนํานักเรียนไป
ศึกษากับภูมิปญญาทองถิ่นและกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยมีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมคือ การวางแผน  
การดําเนินการ  และการประเมินผล

การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม   หมายถึง  การที่คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงรวมกับผูวิจัยพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ        
โรงเรียนวัดไมเรียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ที่มีตอโรงเรียนให   
มากข้ึน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543  
ประกอบดวย  บุคคล  6  กลุม  คือ  1)  ผูแทนผูปกครอง  2)   ผูแทนครู   3)  ผูแทนองคกรชุมชน  
4)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  5) ผูแทนศิษยเกา  6) ผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียนวัดไมเรียง 
ที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนพัฒนาของโรงเรียน ใหความเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการประจําป และการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น กํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผน สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มี      
คุณภาพและมาตรฐาน  พิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษใหพัฒนาเต็มศักยภาพ  รวมบริหารดานวิชาการ  งบประมาณ  งานบุคคล  บริหาร
ทั่วไปของโรงเรียน  ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  สืบสานจารีต  ประเพณีของทองถิ่นและ
ของชาติ  สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและทองถิ่น  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปกอนเสนอตอสาธารณชน  แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามที่เห็นสมควร  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    หมายถึง   พฤติกรรม
ที่แสดงการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ดานการวางแผนไดแก  ริเร่ิมแนวความคิด  การพิจารณา
โครงการ   การวางแผนการดําเนินการ  การดําเนินการ  ไดแก  การดําเนินงานตามหนาที่ที่         
รับผิดชอบ  และการประเมินผล  การประเมินผลของกิจกรรมที่รับผิดชอบ  และการประเมิน    
โครงการตามเปาหมายที่วางไว ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่รวมในการจัดการ
ศึกษาโดยไดรับการแตงตั้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พ.ศ.  2543   ของโรงเรียนวัดไมเรียง   อําเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทท่ี  2

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษา เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูวิจัย
ไดนําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) การมีสวนรวม
ไดแก ความหมายของการมีสวนรวม ความสําคัญของการมีสวนรวม ทฤษฎีการมีสวนรวม
รูปแบบของการมีสวนรวม   ปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนา 2)
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  แนวทางในการปฏิบัติงานตามหนาที่   ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  3) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research  : PAR) ไดแก  ความหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  4)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ไดแก  งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการมีสวนรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

การมีสวนรวม

ความหมายของการมีสวนรวม
จากการศึกษาความหมายของการมีสวนรวมปรากฏวามีผูใหความหมายไวหลายทาน

ดังนี้
ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี( 2526 : 25 ) และไพรัตน  เดชะรินทร (2527 : 6 )  ไดใหความหมาย

ของการมีสวนรวมวา  หมายถึง  กระบวนการที่รัฐบาลสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุน  เปดโอกาส      
ใหประชาชนชุมชน  ทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  ชุมชน  สมาคม  มูลนิธ ิ  และองคการอาสา
สมัครรูปแบบตาง  ๆ   ใหเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิม   การพิจารณาตัดสินใจ    การรวมปฏิบัติ
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และการรับผิดชอบในการดําเนินงานในเร่ืองตาง  ๆ  รวมกัน  อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง  
และการที่จะสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อแกปญหาและนํามาซึ่งสภาพ
ความเปนอยูที่ดีข้ึน  แลวจําเปนจะตองรับปรัชญาที่วามนุษยทุกคนตางก็ปรารถนาที่จะอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนอยางเปนสุข  ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน  และพรอมที่จะ    
อุทิศตนเพื่อกิจกรรมกลุม  ขณะเดียวกันจะตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจวามนุษยนั้นสามารถ
พัฒนาไดถามีโอกาสและการชี้แนะที่ถูกตอง

นิรันดร  จงวุฒิเวศย  ( 2527 : 186 )  สํานักแรงงานระหวางชาติ  (International  
Labour Office  1971,  อางถึงใน  อินทิรา  มณีคุณ  2540  :  13 )  และวิลเลียม  ดับบลิว  รีดเดอร  
( Williams  W  Reeder  1974,  อางถึงใน  ศิริวรรณ  ทาปญญา  2539  :  25 )  ไดใหความหมาย
ของการมีสวนรวมไวในทํานองเดียวกันวา  การมีสวนรวมในการปะทะสังสรรคทางสังคม  การให
ความรวมมือและความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับกลุมซึ่งเปนทั้งการมีสวนรวมของ      
ปจเจกบุคคลและการมีสวนรวมของกลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความรวมมือรวมใจ โดย
กระทําการดังกลาว  ในหวงเวลาและลําดับเหตุการณที่ทรงประสิทธิภาพ  คือ  ถูกจังหวะและ  
เหมาะสมกับทั้งกระทําการงานดังกลาว  ดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวา  เชื่อถือไวใจได

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  ( 2537,  อางถึงใน  ชํานาญ  ปาณาวงษ  2543  :  7 ) ไดให
ความหมายของการมีสวนรวม ( Participation ) สอดคลองกับโอคเลย ( Oakley 1991 : 6        
อางถึงใน  ทัศนา แสวงศักดิ์  2538  :  16 )  วาเปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ  
สนับสนุนทําประโยชนในเร่ืองตาง  ๆ  หรือกิจกรรมตาง  ๆ  โดยความสมัครใจ  ซึ่งอาจเปนการมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร  และการดําเนินงานนั้นเปนไปตามแผนที่
กําหนดไวแลวนําผลที่ไดมาประเมินรวมกัน ซึ่งความพยายามนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมและ   
กฏเกณฑทางสังคม  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของกลุมเปนหลัก  โดยประสิทธิผลขององคการข้ึน
อยูกับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย    
วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด  สติปญญา  ก็คือ  การใหมีสวนรวม  การใหบุคคลมีสวนรวม
ในองคการนั้น  บุคคลจะตองมีสวนเกี่ยวของ  (Involement)  ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจ
ตาง  ๆ  เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพัน  (Commitment)  ตอกิจกรรมและองคการในที่สุด

โดยสรุปแลวการมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือคณะบุคคลรวมกันทํากิจกรรม
โดยตองอาศัยความรับผิดชอบ การตัดสินใจ ความผูกพัน ความรวมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของกิจกรรมนั้นตามข้ันตอนตาง  ๆ   เพื่อผลประโยชนของสวนรวมใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว
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ความสําคัญของการมีสวนรวม
ในเร่ืองความสําคัญของการมีสวนรวมไดมีผูกลาวถึงไวดังนี้
อุนตา  นพคุณ  (  2528  :  107 - 108 )  ไดกลาวถึงความสําคัญของการใหประชาชน

มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาวามีประโยชนและมีความสําคัญมากดังเหตุผลตอไปนี้คือ
1. การพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญงอกงามในตัวเอง   ( Self - generating )   จะตอง

เปนกระบวนการที่อาศัยประชาชนที่พึ่งตนเองไดและสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองไดเมื่อรัฐบาล
หรือเจาหนาที่ถอนตัวออกไปจากชุมชนแลว  การที่จะสรางคนใหเปนนักพัฒนาเองจะตองทําใหเขา
ไดเขามามีสวนเรียนรูและทํางานหาประสบการณอยางใกลชิด

2. การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยการเสียสละแรงงาน  เวลา  และวัสดุทําให
ลดการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยตาง  ๆ  ในการพัฒนาแตละชุมชนจากรัฐบาล  ดังนั้นในการ
พิจารณาแผนงาน  ทางเลือก  ทรัพยากรและวัสดุตาง  ๆ  ในการพัฒนาประชาชนหรือตัวแทนของ
ประชาชนในแตละชุมชนจะเปนผูที่มีความรูและเขาใจกระบวนการพัฒนาไดดีที่สุดและการ       
ตัดสินใจกระทําการของเขาเหลานั้นจะถูกตองและตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชน
ไดตรงตามเปาหมายที่สุด

ประกอบ  คุปรัตน  ( 2528  :  85  -  98  )  ไดเสนอถึงความจําเปนในการมีสวนรวม
ของประชาชนไววา  การศึกษาโดยการมีสวนรวมของประชาชนนั้น  หากจัดใหเหมาะสมแลวก็ยอม
ยังผลประโยชนไดเปนอยางมาก  ดวยเหตุผลตาง  ๆ  ดังตอไปนี้

 1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานเองนั้น ชาวบานในฐานะเจาของ
การศึกษาจะรูดีวาเขาและบุตรหลานของเขาตองการอะไรจากระบบการศึกษาและอะไรในระบบที่
เปนอยูแลวเขาไมตองการ ความตองการเหลานี้เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในชีวิตการ
ทํางานและการดํารงชีพทั่วไปของชาวบาน  ซึ่งแมจะไมมีการศึกษาที่เปนระบบ  แตเขาจะทราบซึ้ง
ถึงปญหาเหลานี้เปนอยางดี

  2.  การใหประชาชนมีสวนรวมทางการศึกษา  จะกอใหเกิดความรูสึกมีอํานาจมีสวน
รวมในชุมชนที่ตนอาศัย  ความรูสึกมีอํานาจและการไดมีสวนรวมในชุมชน  จะนําไปสูความ       
รับผิดชอบ  และเปนจุดเร่ิมตนที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน

  3.   การมีสวนรวมทําใหมีโอกาสดําเนินกิจการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การมีสวนรวมโดยประชาชนในระบบการศึกษานั้นจะเปนตัวควบคุมการดําเนินงานของระบบ   
ราชการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอใหเกิดการวางแผนการใชเงินที่รอบคอบ เมื่อมีการดําเนินงาน 
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ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนหรือสังคมเสียงสะทอนจากประชาชนจะทําใหเกิดการ
ปรับปรุงที่รวดเร็วยิ่งข้ึน

 4.   การมีสวนรวมทางการศึกษา     เปดโอกาสใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นมากข้ึน
ปจจุบันระบบการศึกษาที่อยูภายใตระบบราชการอยางเต็มตัวนี้ ทรัพยากรมนุษยอันมีคาไมไดถูก
นํามาใชใหเกิดประโยชนมากนัก ทั้งที่ความจริงแลวระบบการศึกษาควรเปนการประสมประสาน
ระหวางงานภาคทฤษฎีและหลักการในสถาบันการศึกษา และประสบการณฝกปฏิบัติจากชาวบาน  
การแลกเปล่ียนระหวางกันจะทําใหระบบการศึกษามีคาและมีความหมายยิ่งข้ึน  หากคิดในแงการ
ใชทรัพยากรใหคุมคาแลว  ยังมีทรัพยากรวัตถุภายนอกอีกมากมายที่สามารถใชใหเปนประโยชน
ทางการศึกษาได  ไมวาจะเปนโรงงาน  รานคา  ไรสวน  หรือสถานที่ราชการอ่ืน  ๆ  ซึ่งจะเปน
ประโยชนไดทั้งในแงที่เปนสถานที่ดูงาน ฝกงาน หรือการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ การใหประชาชน   
เขามารับผิดชอบการศึกษา ก็เทากับเปนการเอาทรัพยากรที่มีคาบางประการมาใชใหเปน
ประโยชนดวย   โดยที่แนวคิดทางการศึกษาตองมีการเปล่ียนแปลงใหม

สัมฤทธิ ์ กางเพ็ง  ( 2544 : 10 )  ไดกลาวถึง  ความสําคัญของการมีสวนรวมวา  การ
เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของมีสวนในการทํางานจะทําใหเกิดความรูสึกเกี่ยวของ   
ผูกพันกับงานหรือองคการ  ความรูสึกผูกพันเกี่ยวของที่วานี้ หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งรวมกันแลวจะเปนผลใหเกิดขอผูกมัดหรือส่ิงที่ตกลงใจรวมกัน

สําหรับในสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ( 2543  :  22 –23 )  นั้นไดเสนอนโยบายวา  ปจจุบันผูคนในชุมชน
ใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมากและนับวันแตจะเพิ่มความสําคัญใหกับการศึกษามาก
ข้ึนเร่ือย ๆ  โดยตางพยายามสงลูกหลานใหเรียนตอในระดับที่สูงข้ึนจนถึงระดับปริญญาเพิ่มข้ึน 
ทุกป  โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปนสถาบันการศึกษาหลักของชุมชน  มีความจําเปนตองปรับปรุง  
เปล่ียนแปลงใหทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี  และการเปล่ียนแปลงของสังคม  และที่
สําคัญที่สุดคือสามารถชวยเหลือและตอบสนองตอความตองการของชุมชนได ดังนั้น โรงเรียน
ประถมศึกษาจึงไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองใหม โดยขยายการรับนักเรียนออกไปอีกถึง 3  
ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ( ในบางโรงเรียน )  
พรอมทั้งไดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัยมากข้ึน โดยใชส่ือ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เชน  ไดสรางหองวิทยาศาสตร  หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการ
ทางภาษา   และปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบ   สนาม   ตลอดทั้งส่ิงแวดลอมตาง ๆ    
ภายในโรงเรียนใหสดชื่นสวยงามมีความพรอมในการจัดการศึกษาที่ดีใหแกลูกหลานของชุมชน  
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อยูเสมอ  การจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาใหทันสมัย    และมีความ
พรอมในทุก ๆ  ดานดังกลาวแลวนั้น  จําเปนตองไดรับความรวมมือชวยเหลือ  สนับสนุนจากชุนชน
หรือผูแทนของชุมชน  ซึ่งไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา  องคกรทองถิ่นเขามามีสวนรวมพัฒนา
โรงเรียนอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดไป  ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญและ
มีบทบาทตอการพัฒนาโรงเรียนเปนอยางยิ่ง

ดังนั้นในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาอันทําใหประชาชนสามารถตอบสนองความตองการของตนเองและความตองการ
ของชุมชนที่จตนเองอาศัยอยู ทําใหรูสึกถึงความเปนเจาของและรูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับการศึกษา  อีกทั้งทําใหการกระจายอํานาจถึงระดับของการปฏิบัติอยางแทจริงดวย

แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
ทฤษฎีการมีสวนรวมเปนการกระทําทางสังคมซึ่งอธิบายถึงการทําพฤติกรรมของ

มนุษยวาทําไมถึงทําเชนนั้น  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม  ไดแก
นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (  2527  :  183  )  ไดเสนอแนวคิดของการมีสวนรวมวาเกิดจาก

แนวความคิดที่สําคัญ  3  ประการ  ไดแก
1.  ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน   ซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวงกังวล

สวนบุคคลที่บังเอิญพองตองกันกลายเปนความสนใจ      และความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม
 2.  ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้นผลักดัน
ใหพุงไปสูการรวมกลุม  วางแผน  และลงมือกระทําการรวมกัน

3. การตกลงใจรวมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา  
การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความริเร่ิมกระทําการที่สนองตอบความ
เห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น

อยางไรก็ตาม  การมีสวนรวมยังอาจเกิดจากแนวความคิดอ่ืน  ๆ  เชน
1.   ความศรัทธา ที่มีตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ทําใหประชาชนมี

สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การลงแขก  การบําเพ็ญประโยชน  การสรางโบสถวิหาร
 2.    ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหนง  ทําใหประชาชน
เกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวยทั้ง  ๆ  ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มเปยมที่
จะกระทํา   เชน   ผูใหญออกปากขอแรง   ผูนอยก็ชวย
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3.    อํานาจบังคับ  ที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา  ทําใหประชาชน ถูกบีบบังคับ
ใหมีสวนรวมในการกระทําการตาง  ๆ  เชนบีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส  ฯลฯ

ทฤษฎีของ  เฮอรซเบอรก  (1966,  อางถึงใน   สาคร  คุณชื่น   2543  :  25  - 26)    คือ
ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก  (Herzberg’s  Two  Factor  Theory)  เปนทฤษฎีการจูงใจที่
สําคัญและไดรับความสนใจในการศึกษาวิจัยและนํามาประยุกตใชในการบริหารองคการ  เชน  
Motivation  Maintenance  Theory,  Dual  Factor  Theory  เฮอรเบอรก  และคณะ  ไดสรุป
ปจจัย  2  ประการ  ที่สัมพันธกับความพึงพอใจของบุคคล  คือ

   1.  ปจจัยจูงใจ  (motivation  factor)  หมายถึง  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานโดย
ตรง  และเปนตัวการที่สรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล
มากข้ึนมีดังนี้

1.1   ความสําเร็จในการทํางาน    (  achievement  )    คือ    การที่บุคคล
สามารถทํางานไดเสร็จส้ินและสําเร็จ  มีความสามารถในการแกปญหาตาง  ๆ  รูจักปองกันปญหา
ที่จะเกิดข้ึน  เกิดความรูสึกพึงพอใจในผลงานที่สําเร็จ

1.2    การไดรับความยอมรับนับถือ  (  recognition  )   คือ   การไดรับการ
ยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานและผูอ่ืน  การยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยอง 
ชมเชย  การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อทํางาน
เสร็จ

1.3   ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( the  work  itself ) เปนงานที่นาสนใจตอง
อาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หรืองานที่ทําตั้งแตตนจนจบคนเดียว

1.4   ความรับผิดชอบ  ( responsibility )  เปนความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจาก
การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใหม  ๆ   และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยางเต็มที่

1.5    ความกาวหนา  ( advancement )  การไดรับเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน
ของบุคคลในองคการ  มีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการอบรม

2.  ปจจัยค้ําจุน   ( maintenance  factor )    หมายถึง    ปจจัยที่สนับสนุนใหการ
ทํางานของบุคคลสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก

2.1 โอกาส  ( opportunity )  คือ ความเชื่อของผูกระทําที่มีตอสถานการณ
หรือขอกําหนดและทางเลือกที่มีอยู โอกาสที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําของบุคคล  
ที่มักจะตัดสินใจเขารวมในการกระทําทางสังคม   เมื่อเขาพิจารณาแลวเห็นวาภายใตสถานการณ
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นั้นใหเขาเลือกกระทําได ดังนั้นการที่ผูกระทําตัดสินใจและเลือกกระทําพฤติกรรมอยางใด      
อยางหนึ่ง  จึงข้ึนอยูกับลักษณะของโอกาสที่มีในสถานการณนั้น

2.2  ความสามารถ   ( ability )   คือ   การรับรูของผูกระทําเกี่ยวกับพลังขีด
ความสามารถของเขาในการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จนกระทั่งสามารถบรรลุความสําเร็จไดภายใต
สถานการณที่ผูกระทําตระหนักถึงความสามารถของเขา

2.3  การสนับสนุน    ( support )    คือ    การชวยเหลือหรือการคัดคานซึ่ง
ผูกระทําเชื่อวาเขากําลังไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากผูอ่ืนในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งตัวเองจะเปนผูเลือก

ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม ( theory  of  social  psychology )  ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการ
มีสวนรวมคือการมีสวนรวมของบุคคลในการทํากิจกรรมใด ๆ นั้นเปนไปตามทฤษฎีนี้ไดเพราะมี
การตอบสนองทางดานรางกายและความปลอดภัยแลวก็อาจมีความตองการในดานสังคมที่   
อยากมีชื่อเสียง หรือตองการการยอมรับนับถือในสังคมหรือตองการพัฒนาตนเองใหเต็มที่ตาม
ศักยภาพ จึงแสดงออกดวยการชวยเหลือสังคมหลังจากที่ตนเองมีความสมบูรณแลวในทุกดาน    
ก็ใหความชวยเหลือบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนในสังคมตอไป    มาสโลว  ( Maslow , 1970 : 121 ) 
ไดอธิบายถึงลักษณะความตองการในแตละข้ันไวดังนี้

     1.  ความตองการทางดานรางกาย   เปนความตองการที่ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ที่สุด  ซึ่งไดแกความตองการ  อาหาร  น้ําดื่ม  อากาศ  ที่อยูอาศัย การหลับนอน  การขับถาย  ฯลฯ

2.  ความตองการความปลอดภัย ถาความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบ
สนองอยางเพียงพอ ความตองการความปลอดภัยก็เขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย คือ 
ความตองการความคุมครอง  ซึ่งไดแก  ความรูสึกมั่นคง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  ตองการความเปน
ปกแผน  ความตองการการคุมครองปกปอง  ความรูสึกที่ปลอดจากการคุกคาม  ปลอดจากความ
วิตกกังวล  ความตองการที่จะอยูในระเบียบ  ความตองการกฏหมายคุมครอง  ตลอดจนตองการ
ความเขมแข็งของผูคุมกัน

     3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ  เปนความตองการทางสังคม    
ถาความตองการทั้งทางดานรางกายและความปลอดภัย  ไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ  คนก็
จะมีความตองการในเร่ืองความรักและความเปนเจาของเขาครอบงํา คนทุกคนตองการเปนสวน
หนึ่งของกลุมที่ตนเองจะเกี่ยวของดวย   มนุษยทุกคนอยากไดความรักจากคนอ่ืน  ตองการการ
ยอมรับ  มิตรภาพ  อยากเปนเจาของคนอ่ืน  และในขณะเดียวกันก็อยากใหตนเปนที่รักและเปน
ของใครสักคน
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     4.  ความตองการจะเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง  เปนความตองการที่จะรูสึก
วาตนมีคาทั้งในสายตาตนเองและผูอ่ืน  อยากมีบทบาทในสังคม  มีอิสระและเสรีภาพ

5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต  คือการตระหนักในความสามารถของตนเอง
หรือรูจักตนเอง  มนุษยจะมีความตองการรูจักตนเองตามสภาพที่ตนเองเปนอยู   เขาใจถึงความ
สามารถ    ความสนใจ  ความถนัด  และความตองการของตนเองโดยพรอมที่จะเปดเผยตนเอง
และอยากใหเกิดความสําเร็จทุกอยางตามความนึกคิดของตนเองเปนความสามารถที่จะใชความ
สามารถที่ตนเองมีอยูไดอยางเต็มที่  เต็มภาคภูมิ

จึงกลาวไดวาบุคคลจะมีสวนรวมในการพัฒนาใด ๆ  จะข้ึนอยูกับปจจัยที่มาจูงใจ  และ
ปจจัยที่สนับสนุนในการทํางานรวมถึงระดับความตองการของบุคคลนั้น  ๆ  ดวย

รูปแบบของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของกลุมบุคคลในการกระทําใด ๆ  สามารถทําไดหลายแนวทางมีผูเสนอ

ไวดังนี้
รูปแบบของการมีสวนรวมที ่Cotton  และคณะ  (1989, อางถึงใน เนตินา  โพธิ์ประสระ  

2541  :18)  ไดกลาวไวคือ
1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน      พนักงานมีอิทธิพลอยางมากในการมี

สวนรวม  สามารถออกเสียงคัดคาน  และเปนผูทําการตัดสินสุดทายในส่ิงที่เกี่ยวของกับงานที่
ปฏิบัติ   ซึ่งจะเปนเร่ืองของการจัดระบบการทํางาน   วิธีการทํางาน   ใครเปนผูกระทํา   ทําอะไร

2.  การมีสวนรวมปรึกษาหารือ     พนักงานแสดงความคิดเห็นในเร่ืองเนื้อหาเกี่ยว
กับงาน

3. การมีสวนรวมระยะส้ัน    จะเปนการมีสวนรวมในเร่ืองผลงาน    ความพึงพอใจ
หรือทศันคติอ่ืน  ๆ  แรงจูงใจ  การตั้งเปาหมาย  และอิทธิพลของการรับรูจะเปนการมีสวนรวมที่จะ
มีเงื่อนไขดานเวลาที่กําหนดไว

     4.  การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ  จะเปนการมีสวนรวมที่เกิดจากการติดตอ
ส่ือสารอยางไมเปนทางการ ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาซึ่งจะเปนการที่ชวยลด
ความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน

     5.   การใหพนักงานไดรวมเปนเจาของ   เปนการใหพนักงานไดมีสิทธิในฐานะที่เปน
เจาของรวมถือหุน  พนักงานจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะ
กรรมการขององคการและที่ประชุมผูถือหุน
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6.  การมีสวนรวมโดยผานตัวแทน  พนักงานไมไดเขามีสวนรวมโดยตรงเปนการมี
สวนรวมผานทางตัวแทน ซึ่งจะคลายคลึงกับการรวมเปนเจาของแตจะมีอิทธิพลนอยกวารูปแบบ
ของการมีสวนรวมจะปรากฏออกมาอยางไรนั้นจึงข้ึนอยูกับลักษณะการมีสวนรวมของสมาชิก

องคการอนามัยโลก (   World  Health  Organization , อางถึงใน  ลักขณา  นักรอง : 
2538 : 40 )  ไดเสนอรูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริงหรือสมบูรณนั้น  จะ
ตองประกอบดวยขบวนการ 4  ข้ันตอน  คือ

1.  การวางแผน  ( Planning )  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา
จัดลําดับความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีการติดตามผลและ
ประเมินผล  และประการสําคัญคือการตัดสินใจดวย

2. การดําเนินกิจกรรม   ( Implementation )  ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการ
จัดการและบริหารการใชทรัพยากร  มีความรับผิดชอบ  ในการจัดสรร  ควบคุมทางการเงินและ 
การบริการ

     3.  การใชประโยชน  ( Utilization )  ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนได ซึ่งเปนการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทางสังคม

4.  การไดรับผลประโยชน   ( Obtaining   benefits )   ประชาชนจะตองไดรับการ
แจกจายผลประโยชนจากชุมชนในพื้นฐานที่เทากัน  ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัวสังคมหรือ
วัตถุก็ได

โคเฮน  และอัฟฮอฟ  ( Cohen & Uphoff ,1980 : 219 – 222 )  ไดสรางกรอบพื้นฐาน
เพื่อการอธิบาย     และการวิเคราะหการมีสวนรวมในแงของรูปแบบการมีสวนรวม   โดยแบงเปน  
4  รูปแบบ  คือ

1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ( Decision  Making ) ซึ่งอาจเปนการตัดสินใจ
ตั้งแตระยะเร่ิมการตัดสินใจในชวงของกิจกรรม  และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม

2.  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจการ  ( Implementation ) ซึ่งอาจเปนในรูปของ
การเขารวมโดย  การใหมีการสนับสนุนทางดานทรัพยากร  การเขารวมในการบริหาร  และการ 
รวมมือรวมทั้งการเขารวมในการรวมแรงรวมใจ

3.  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ( Benefit )  ซึ่งอาจเปนผลประโยชนทาง
วัตถุ  ทางสังคม  หรือโดยสวนตัว

4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล   ( Evaluation )   ซึ่งนับเปนการควบคุมและ
การตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด  และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
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สําหรับแคร่ี ( Cary  1976,  อางถึงใน ธีระชัย  เด็ดขาด  2544  :  27 )  ไดแบงรูปแบบ
การมีสวนรวมไว  5  รูปแบบ  คือ

1. เปนสมาชิก  ( Membership )
2.  เปนสมาชิกผูเขารวมประชุม ( Attendance at  meeting  )
3.  เปนสมาชิกผูบริจาค  ( Financial  contribution )
4. เปนกรรมการ ( Membership  on  committees )
5. เปนผูนํา  หรือ  ประธาน  ( Position  of  leadership )

ดังนั้นรูปแบบของการมีสวนรวมจึงอาจสรุปไดเปน   การมีสวนรวมอยางเปนทางการ 
คือ การมีสวนในกิจกรรมโดยตําแหนง  มีการแตงตั้งอยางเปนทางการเปนที่ยอมรูในสมาชิกเกี่ยว
ของเหลานั้น เชน การเปนผูนํา การเปนกรรมการ รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่
ดําเนินการโดยตลอดดวย  สวนการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ   คือ  การมีสวนในกิจกรรม
เพียงบางคร้ังบางคราวไมไดเปนไปโดยตําแหนง  มีเวลาเพียงระยะส้ัน  ๆ  เชน รวมปรึกษาหารือ  
การรวมบริจาค

ปจจัยท่ีสนับสนุนและอุปสรรคในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ในการทํากิจกรรมที่ตองอาศัยบุคคลหลายฝายเขามารวมนั้น   ยอมมีทั้งปจจัยที่เอ้ือตอ

ความสําเร็จและมีปจจัยที่อาจจะเปนปญหาในการเขามามีสวนรวมนั้น  ในเร่ืองนี้ไดมีผูที่กลาวถึง
ไดแก

ศิริกาจญน  โกสุมภ  ( 2542  :  171  - 177 ) ศึกษาพบวาเงื่อนไขที่สนับสนุนและเปน
อุปสรรคในการมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน แบงไดเปน

     1. เงื่อนไขที่สนับสนุน  คือ
1.1  เงื่อนไขเกี่ยวกับชุมชน   ไดแก  การที่มีการรวมกลุมกันเองในชุมชน   การมี

สถาบันทางศาสนาเปนศูนยกลางของชุมชน  ผูนําทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความ
สําคัญของการศึกษา  ผูนําชุมชนมีความกระตือรือรนในการทํางาน

1.2  เงื่อนไขเกี่ยวกับคณะครู   ไดแก   การมีครูที่เปนคนในทองถิ่น    คณะครูให
ความสําคัญและไปรวมงานที่เปนกิจกรรมของชุมชนและของคนในชุมชน
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1.3   เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน   ไดแก   โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชน ความโปรงใสในการบริหารดานงบประมาณและ      
การเงิน  การเปดโอกาสใหบุคลากรในชุมชนและนอกชุมชนเขามาใชบริการตาง  ๆ  ของโรงเรียน
เงื่อนไขเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน   ไดแก   การมีคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารโรงเรียน

     2.  เงื่อนไขที่เปนอุปสรรคนั้น  คือ
          2.1  เงื่อนไขเกี่ยวกับชุมชน  ไดแก  คนในชุมชนขาดความรูเร่ืองการดําเนินงาน

ของโรงเรียน  โดยเฉพาะในเร่ืองการเรียนการสอน  ความไมสนใจของคนในชุมชนเร่ืองการจัดการ
เรียนการสอน

2.2   เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนไมสามารถใหความสนใจหรือให
ความสําคัญแกคนในชุมชนอยางทั่วถึง

2.3   เงื่อนไขเกี่ยวกับระบบราชการ ไดแก การกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
จากสวนกลาง  การทํางานตามระบบราชการ

สมศักดิ์   ศรีสันติสุข   ( 2536 : 179 –181 )   ไดกลาวถึง   ปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามี
สวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนาไวดังนี้

1. ปจจัยทางดานบุคคล   บุคคลที่จะทํางานเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง
ของประชาชนตองสรางเงื่อนไขของบทบาทของตนใหพรอมที่จะเขาไปทํางานและใหประชาชนมี
สวนรวม  โดยตองมีทัศนคติและจิตสํานึกตอประชาชนอยางเหมาะสม  เชน  การยอมรับศักดิ์ศรี
ของประชาชนเทาเทียมกับตน  การมีความเชื่อและเคารพในตัวประชาชน  การพรอมที่จะเรียนรู
จากประชาชนและใหโอกาสแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและรวมใจกิจกรรมการพัฒนา  
และการสงเสริมใหเหมาะสม ในขณะเดียวกันควรใหโอกาสผูนําชุมชนรวมไปถึงบุคคลที่มีความคิด
ริเร่ิมในการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมีบทบาทในการพัฒนาอยางเต็มความ
สามารถ

2.  ปจจัยดานการบริหาร     เปนผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบราชการ
หรือองคกรพัฒนาเอกชน  ควรนํามาใชใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติพอสมควร  เพื่อใหเกิดการ 
มีสวนรวมของประชาชนที่คอนขางเปนอิสระ   และไมมีความผูกพันกับระเบียบราชการมากเกินไป

3. ปจจัยดานโครงสรางชุมชน   แบงออกเปนหลายองคประกอบ   คือ
3.1  ลักษณะความสัมพันธของชุมชนเปนลักษณะปฐมภูม ิ   รูจักกันเปนญาติ

พี่นอง  การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนที่มีประชาชนจากหลายแหลงและตางวัฒนธรรมมาอยูดวยกัน  
โดยมีฐานะความเปนอยูและความสัมพันธซึ่งกันและกันแบบทุติยภูมิ
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3.2   คานิยมของชุมชน   เชน   คานิยมการนับถือผูอาวุโส  หรือผูนําชุมชน
ทําใหผูนําชุมชนเปนแกนนําที่จะทําใหประชาชนมีสวนรวมของชุมชนมากกวา

3.3  คุณภาพของประชากร  ในชุมชนที่ประชากรทีคุณภาพดี   เชน   ฐานะ
รายไดดี   การศึกษาดีมีทัศนคติที่เห็นแกประโยชนสวนรวม   มีความตื่นตัวทางการพึ่งพาตนเอง  
จะเอ้ืออํานวยใหประชาชนมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมของชุมชนมากกวา

3.4   โครงสรางของอํานาจ    หมายถึง    บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจของกลุมในชุมชน  เชน  ผูนําชุมชน  ซึ่งโดยมากมักมีฐานะด ี  มีความรูและประสบการณ
มากกวาคนอ่ืน  ถาผูนําเห็นประโยชนในการมีสวนรวมก็จะเปนแกนนําในการมีสวนรวมของ  
ประชาชน

3.5   ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน   ถาชุมชนตั้งถิ่นฐานมีลักษณะเปน
กลุมจะทําใหประชาชนรูจักกันและทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชนที่ตั้งอยูอยางกระจัดกระจาย  
ยากตอการรวมกลุม

3.6   ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน   ชุมชนใดมีทรัพยากรและมี
สภาพแวดลอมของชุมชนที่ด ี  เชน  เปนชุมชนที่อยูในเขตชลประทานหรือประชาชนมีการศึกษาดี  
มีรายไดจากการเกษตรสม่ําเสมอทุกป  จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาและความ
ตองการของชุมชนดีกวาชุมชนที่ขาดทรัพยากรและมีสภาพแวดลอมที่ไมดี

นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527  : 186  -  194  )  ไดกลาวถึงเงื่อนไขของการมีสวนรวมวา
ตองประกอบดวยเงื่อนไขอยางนอย  3  ประการ  ไดแก

1. ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม  ( Freedom to participate )
2. ประชาชนตองสามารถที่จะมีสวนรวม  ( Ability  to  participate )
3. ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม  (  Willingness  to  participate )

นอกเหนือจากเงื่อนไขที่สําคัญ    3   ประการในมีสวนรวมดังที่ไดกลาวมาแลว    ความ
สําเร็จของการมีสวนรวมยังประกอบดวยเงื่อนไขตาง  ๆ   ดังนี้

1.  ประชาชนตองมีเวลาที่จะมีสวนรวมกอนเร่ิมกิจกรรม   การมีสวนรวมไมเหมาะ
ในสถานการณฉุกเฉิน

2.  ประชาชนตองไมเสียเงินทองคาใชจาย      ในการมีสวนรวมมากเกินกวาที่เขา
ประเมินคาผลตอบแทนที่จะไดรับ

3. ประชาชนตองมีความสนใจที่สัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น
4. ประชาชนตองสามารถส่ือสารรูเร่ืองกันทั้งสองฝาย
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5. ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่    หรือสถานภาพทาง
สังคมหากจะมีสวนรวม

นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่เปนความสําเร็จ  ปญหา  และอุปสรรคของการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนนั้นวา    ข้ึนอยูกับ  3  ประการ คือ

1.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน    อาจจะเห็นหรือไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
ของประชาชน  เขาใจหรือไมเขาใจแนวความคิดและวิธีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
ตั้งใจหรือไมตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแนวการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีหรือไมมีเวลามาก
เพียงพอที่จะอุทิศตนเพื่อกระทําการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

2. ระบบการทํางานเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนหรือไม
มีงบประมาณ  ทรัพยากร  ฯลฯ  สนับสนุนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไดอยาง     
เพียงพอและทันทวงทีหรือไม  สรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่อุทิศตนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางจริงจังหรือไม

     3.  เงื่อนไขอ่ืน  ๆ  ไดแก  บรรยากาศ  สถานการณ หรือเหตุการณในขณะนั้น     
เ อ้ืออํานวยหรือเปนอุปสรรค โอกาสที่เหมาะมีหรือไม คุณลักษณะของประชาชนทําใหมี         
ความพรอมระดับใด

ดังนั้น จะเห็นไดวาปจจัยที่เขามากระทบในชวงของการดําเนินกิจกรรมนั้นมีหลาย
ประการแตปจจัยใดจะเปนปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคนั้นยอมข้ึนอยูกับส่ิงสําคัญ  คือ  คน  
ทรัพยากร  และ  สถานการณ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคือตัวแทนของชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนโดยกฎหมาย

 ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือ  ผูที่ไดรับคัดเลือกจากชุมชนใหเปนตัวแทน

ในการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะในการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน  
คณะกรรมการคือผูที่มีหนาที่ในการบริหารโรงเรียน

ชัยพจน  รักงาม  ( 2544  : 13 – 16 ) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานวา  การบริหาร  และการจัดการเรียนการสอนคงตองรวมดวยชวยกัน  ตั้งแต     
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ครูผูสอน  ผูปกครอง  ผูนําชุมชน  ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่จะไดมารวมคิดวางแผน
รวมกัน  โดยกําหนดนโยบายบริหารจัดการเอง  เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยในการเลือกคณะกรรมการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสม  เปนผูมีวิสัยทัศน  มีความรูประสบการณที่สามารถใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอ
การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐ  และความตองการของชุมชนตอไป

นอกจากนี้หลักการของการปฏิรูปการศึกษาของทุกประเทศ  คือ  พยายามกระจาย
อํานาจจากสวนกลาง / เขตพื้นที่ลงสูสถานศึกษาใหมากที่สุด  พรอม  ๆ  กับการใหผูมีสวนได   
สวนเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  รวมถึงกํากับติดตาม  ดูแล  เพื่อชวยใหโรงเรียนมีคุณภาพ
ดีข้ึน  คือคณะกรรมการโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวย  ผูปกครอง  ผูแทนชุมชน  ศิษยเกา  ผูทรง      
คุณวุฒิ  ครู  ผูบริหารโรงเรียน  และบางแหงมีตัวแทนของนักเรียนรวมดวย  และจากผลการศึกษา
แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
( School Based Management )  โดยองคกรคณะกรรมการโรงเรียน  พบวา  ผูปกครอง  ชุมชน  
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษามากข้ึนเนื่องจากไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ครู – 
อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจดีข้ึน  มีความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบ
ตองานมากข้ึน  และยังพบอีกวา ไมทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนลดลง  ผลดีที่เกิดข้ึนชัดเจน  คือ  
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง และอัตราการเรียนตอของนักเรียนในชุมชนนั้นสูงข้ึน      
( รุงเรือง  สุขาภิรมย  2544  : 12  - 13  )

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา  การใหชุมชนไดมีสวนรวมในลักษณะมี้เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน  และจะทําใหชุมชนรูสึกวามีสวนในการเปนเจาของโรงเรียน  และ
จะสงผลดีตอนักเรียนในที่สุด

 แนวทางในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นจําเปนจะตองมี
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหประสบความสําเร็จในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ (  กระทรวงศึกษาธิการ  ม.ป.ป.  :  29 –41 )  ไดเสนอบทบาทหนาที่
ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  ควรมีบทบาทที่ควบคูกัน  ดังนี้

1.กําหนดนโยบาย  แผนแมบท  และแผนพัฒนาของสถานคึกษา  โดยจําแนก
ตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  1
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ตารางที่  1  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การกําหนดนโยบาย  แผนแมบท  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดเตรียมขอมูลที่ เกี่ยวของกับการ

กําหนดนโยบาย  และการจัดทําแผน
พัฒนาของสถานศึกษา

2. เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา

3. นําเสนอรางนโยบาย   และแผน         
พัฒนาการศึกษา  ตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา

4. นํานโยบาย  และแผนไปสูการปฏิบัติที่
      เปนรูปธรรม

1. ศึกษาหาความรู  และทําความเขาใจเร่ือง  
การวา งแผน   และกา รจั ดทําแผน
พัฒนาการศึกษา  จากเอกสารและแหลง
ความรูตาง  ๆ

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดทําราง
นโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา

3. พิจารณากําหนดนโยบาย  และแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),30.

2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา   โดยจําแนก
ตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  2
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ตารางที่  2  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
2. นํานโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษา

และงบประมาณที่ไดรับ  มาจัดทําแผน
ปฏิบัติการ      ประจําปใหสอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน ปญหา  และความ
ตองการของชุมชนและ      ทองถิ่น

3.  เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. ประเมินผลการดําเนินการเปนระยะและ

นําผลมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปและรายงานผลตามที่
ระเบียบกําหนด

1. ศึกษานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา

2. พิจารณาเห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการจัด
ทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

3. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําป

4. ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา

5. กํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของ
      สถานศึกษา

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),31.

3.   ใหความเห็นชอบ     ในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน    ดังตารางที่  3
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ตารางที่  3  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
 ทองถิ่น

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. ผูรับผิดชอบงานวิชาการ  รวมกับผูปฏิบัติ

การสอน  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกน
กลาง  สภาพความตองการของทองถิ่น  
แหลงความรู  และภูมิปญญาทองถิ่น

2. จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา  ความตองการของทองถิ่น
และคุณลักษณะที่พึงประสงค

3. เสนอเพื่อขอความเห็นชอบสาระหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน

4. พัฒนาหลักสูตรใหสามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมการเ รียนการสอนไดอยางมี   
ประสิทธิภาพ

1. ศึกษาสภาพปญหา  ความตองการ     
ภูมิปญญาทองถิ่นและนําเสนอใหสถาน
ศึกษาไวใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
สาระหลักสูตร

2. พิจารณาใหความเห็นชอบในสาระ    
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทํา

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาได
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),32.

4.    กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา     โดย
จําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  4
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ตารางที่  4 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําป
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ปฏิบัติการประจําปใหคณะกรรมการใหคณะ
กรรมการสถานศึกษาไดทราบ  ภาคเรียนละ  
1  คร้ัง

3. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามแผนให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากข้ึน

1. ศึกษาแนวทางการดําเนินการและปฏิทิน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา

2. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้ง
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

3. ติดตามดูแล  ชวยเหลือแกปญหาและ
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการ  จัดการศึกษาไดอยางมี   
คุณภาพ

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),33.

5.   สงเสริมและสนับสนุน     ใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอยาง ทั่วถึง  มีคุณภาพไดมาตรฐาน  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  5
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ตารางที่  5  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 อยางทั่วถึง  มีคุณภาพไดมาตรฐาน

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดทําขอมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการ
      โรงเรียน
2. เกณฑเด็กทุกคนใหไดเขาเรียนจนจบการ
      ศึกษาภาคบังคับ  9  ป
3. ติดตามดูแลชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทาง
      การเรียนใหมาเรียนอยางสม่ําเสมอ
4. ประสานความรวมมือกับผูปกครองเพื่อให

เด็กไดเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับ

1. รวมและสนับสนุนการดําเนินการในการ
จั ดทําข อมู ลพืน้ฐานของเด็กในเขต
บริการของโรงเรียน

2. ประสานความรวมมือสรางความเขาใจ
กับประชาชนทัว่ไป    และผูปกครองของ
นักเรียน   เพื่อใหเห็นความสําคัญในการ
ศึกษา

3. สนับสนุนชวยเหลือเด็กที่ขาดแคลน  
หรือมีความตองการชวยเหลือเปนพิเศษ
เพื่อใหสามารถไดเรียนจนจบหลักสูตร

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),34.

6.   สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก   ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และ
เด็กที่มีความสามารถพเิศษ  ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

ตารางที่  6  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มี
 ความสามารถพเิศษ  ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ เด็ก

ดอยโอกาส  และเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ

2. จัดใหเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และ
เด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียน
และไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. จัดทําส่ือ  จัดหาเคร่ืองมือ  อุปกรณ
การเรียนตาง  ๆ  ที่ใชประกอบการ
เรียนการสอน  รวมทั้งส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ  สามารถเรียนอยูในสถาน
ศึกษาอยางมีความสุข

1. ศึกษาขอมูลเด็กที่มีความพิการ  เด็ก
ดอยโอกาสและเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในทองถิ่น  เพื่อเสนอขอมูลใหกับ
สถานศึกษา

2. สนับสนุน ส่ิงตาง  ๆ  ที่จะเปนส่ือ  
เคร่ืองมือ  อุปกรณการเรียน  และส่ิง
อํานวยความสะดวกใหกับสถานศึกษา 
เพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในลักษณะตาง  ๆ

3. สนับสนุนสงเสริมเด็กที่มีความตองการ
พิ เศษให ได รับการพัฒนาเต็มตาม   
ศักยภาพ

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),35.

7.   เสนอแนวทางและมีสวนรวม   ในการบริหารจัดการดานวิชาการ   ดาน
งบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  โดยจําแนกตาม     
บทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังตารางที่  7
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ตารางที่  7  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ
 ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. กําหนดแนวทางการบริหารงานในดาน

วิชาการ  งบประมาณ  บุคคลากร  และ
บริหารทั่วไปไวในแผนปฏิบัติการประจําป

2 .  นําข อส รุปที่ เ ป นข อ เสนอของคณะ
กรรมการบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา

3. สถานศึกษาไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
       ทั้ง  4    ดาน
4 เสนอใหคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการ
       ดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ดานของ
       สถานศึกษา

1. เสนอแนะแนวทางในการบริหาร  และจัด
การในดานงานวิชาการ  งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทั่วไปของสถาน
ศึกษา

2. รวมเปนคณะทํางาน  ในสวนที่เกี่ยวของ
กับ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

3. ภารกิจของสถานศึกษาทั้ง  4  ดาน  เพื่อ
ใหการและการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),36.

8.   สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร   เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย  รวมทั้งสืบสาน
จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถาน
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  8
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ตารางที่  8  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอก
 และภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย  รวมทั้งสืบ
 สานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. เสนอแนวทางในการระดมทรัพยากร
      ตาง  ๆ  มาชวยในการพัฒนาการศึกษา
      ของสถานศึกษา
2. รวมวางแผนในการดําเนินงานกับคณะ

กรรมการสถานศึกษาในการระดม
ทรัพยากรมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

3. จัดหาวิทยากรภายนอก  และภูมิปญญา
ทองถิ่นมาชวยสอนในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
วิชาการ  และวิชาชีพชุมชนและทองถิ่น
จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

1 .  ร วมกําหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากรตาง ๆ  ทั้งภายนอกและภายใน
ทองถิ่น  เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

2. สงเสริมการใชวิทยากรภายนอกและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น    เชน  ดานวิชาชีพใน
ทองถิ่น  มาใหความรูกับนักเรียน  โดย
จัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากร
ภายนอก

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
จารีตประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และของชาติ  โดยรวมเปนคณะ
กรรมการดําเนินการ

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),37.

9.   เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน        ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  และทองถิ่น  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  9
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ตารางที่  9  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
 การ เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับ
 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมี
 สวนรวมในการพัฒนาชุมชน  และทองถิ่น

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา  ใหมีความ

พ ร อม ในทุ กด านทั้ ง ใ นด านสภาพ        
แวดลอมทั่วไปที่สะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  
นาอยู      มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียน
การสอน

2. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงที่จะ
ศึกษาหาความรู  โดยปรับปรุงหองสมุด  
หองปฏิบัติการเรียนในวิชาตาง  ๆ  ใหมี
ความสมบูรณพรอมที่จะใชทัง้ภายใน
สถานศึกษา       และใหบริการบุคคล
ภายนอก

3. เขาไปรวมจัดกิจกรรมตาง  ๆ  ที่จะเปน
      ประโยชนตอประชาชนและทองถิ่น  เพื่อ
      ใหประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอยูที่
       ดีข้ึน

1. ประสานกับประชาชนและองคกรตาง  ๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหเขามารวมกัน
พัฒนา  ปรับปรุงสถานศึกษาใหมีความ
พรอมที่จะเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  
และเปนแหลงที่จะใหบริการชุมชน

2. ทําหนาที่ เปนตัวแทนของสถานศึกษา  
ประสานสัมพันธกับชุมชนและองคกร
ภายนอกใหเห็นความสําคัญของสถาน
ศึกษา  และใชสถานศึกษาเปนแหลง
วิทยาการของชุมชน  และเปนแหลง
บริการชุมชน

3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมี
สวนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชน
และทองถิ่น  เพื่อพัฒนาความเปนอยู
ของประชาชน

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),38.
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10.   ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  10

ตารางที่  10  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
   การใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอ
   ตอสาธารณชน

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน   

ประจําป
2. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับ

ทราบ  และ เห็นชอบให รายงานตอ          
สาธารณชน

3. รายงานผลการดําเนินการประจําปของ
สถานศึกษาใหสาธารณชนไดทราบโดยใช
ส่ือตาง  ๆ
เชน  เอกสารส่ิงพิมพ  หรือส่ิงอ่ืน  ๆ

1. รับทราบและใหความเห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของสถาน
ศึกษา

2. เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปใหมีความสมบูรณ 
ยิ่งข้ึนกอนนําไปเผยแพรตอสาธารณชน

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),39.

11.    แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ        เพื่อดําเนินงานตาม
ระเบียบตามที่เห็นสมควร โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่  11
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ตารางที่  11  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
   การแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่
   เห็นสมควร

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1 .  สํารวจและจัดทําเนียบบุคคลที่มีความ

สามารถ  และบุคคลตัวอยางดานตาง  ๆ  ที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไดรับ
การยอมรับจากสาธารณชน

2. เสนอรายชือ่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแตงตั้งเปนที่
ปรึกษา  และ / หรือคณะอนุกรรมการตาม
ภารกิจที่ระเบียบกําหนด

1. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษา  และ / หรือคณะ
อนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามความจําเปน  และความ
เหมาะสม

2. สงเสริมสนับสนุนเปนที่ปรึกษา  ใหคณะ
อนุกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม  
ศักยภาพในการชวยเหลือกิจกรรมของสถาน
ศึกษา

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),40.

12. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถาน
ศึกษานั้น  ๆ  โดยจําแนกตามบทบาทหนาที่สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ดังตารางที่  12
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ตารางที่  12  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
   การปฏิบัติการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
   นั้น  ๆ

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. นํานโยบาย  แนวทางปฏิบัติหรือเร่ือง    

เรงดวนที่หนวยงานตนสังกัดแจงใหสถาน
ศึกษาไดปฏิบัติเสนอคณะกรรมการสถาน
ศึกษาไดทราบ

2. ประสานความรวมมือในการดําเนินการ
รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ปรึกษา และ  /  หรือคณะทํางานเพื่อให
ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ใ น ภ า ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ          
มอบหมายสําเร็จลุลวง

1. รับทราบใหความเห็นและขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามภารกิจที่หนวยงาน
ตนสังกัดของสถานศึกษานั้นมอบหมาย

2. ใหความรวมมือ  สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการในภารกิจที่สถานศึกษาจะ
ตองปฏิบัติตามงานที่ไดรับมอบหมายให
บังเกิดผลสําเร็จ

ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, กองนโยบาย
และแผน. แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  (กรุงเทพมหานคร  :
ม.ป.ท.,ม.ป.ป. ),41.

แนวทางของโรงเรียนและการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึง
ตองมีความสอดคลองกันเพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนสําเร็จดวยดี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory Action Research ) นั้นเปน     
วิธีการหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนกระบวนการที่แสวงหาความจริงอยางเจาะลึกโดย    
การศึกษาในภาคสนาม    การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีลักษณะดังนี้
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สุภางค  จันทวานิช  (  2535  :  1 )  ไดกลาวถึงลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ      
วาการวิจัยเชิงคุณภาพคือการศึกษาปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอมตามความเปนจริงใน
ทุกมิติ  เพื่อพิจารณาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอมนั้น  เปนการแสวงการ 
ความรูโดยเนนความสําคัญของขอมูลดานความรูสึกนึกคิด  การใหความหมายหรือคุณคาแก     
ส่ิงตาง  ๆ  ตลอดจนคานิยมและอุดมการณของบุคคลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณนั้น  ๆ  มักเปน
การศึกษาติดตามระยะยาว  และใชวิธีวิเคราะหขอมูลและการตีความสรางขอสรุปอุปนัยเปนหลัก

ในทํานองเดียวกันโรเบิรด  บอกแคน  ( Bogdan,1982  อางถึงใน  มาเรียม นิลพันธุ  
2540 :  79 )  ไดอธิบายถึงลักษณะ  5  ประการของการวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ

1. การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการนําเอาที่เปนอยูตามธรรมชาติ   ( Natural
Setting ) เปนแหลงที่มาของขอมูล   และใชตัวนักวิจัยเอาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของการวิจัย ( Key  
Instrument )

2. การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการบรรยาย  ( Descriptive )
3. นักวิจัยเชิงคุณภาพใหความสําคัญกับกระบวนการ  ( Process )

ยิ่งกวาผลิตผล ( Outcome  or  Product )
4. นักวิจัยเชิงคุณภาพเนนการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการอุปมาน

( Inductive )
5. “ความหมาย”   คือ   สาระสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ

 สําหรับความสัมพันธของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ     แบบมีสวน
รวมนั้น เนื่องจากการที่ผูวิจัยตองเขาไปศึกษาขอมูลในพื้นที่และมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน   
คอนขางมาก  จึงอาจกลาวไดวาเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเทคนิคที่มีความใกลเคียงกับงาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดยที่เทคนิคตาง ๆ  ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ไมวาจะเปนการ
สัมภาษณ   การสังเกตอยางมีสวนรวม   การบันทึกจัดเก็บ   ไปจนถึงการวิเคราะหขอมูล  คอนขาง
จะเปนเทคนิคที่มารองรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมไดคอนขางดี   อลิศรา   ชูชาติ   ซึ่ง
สอดคลองกับ  สุภางค  จันทวานิช    (  2532  :  72  )  ที่กลาวไววาจะใชวิธีการเชนเดียวกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  แตการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะมีข้ันตอนมากกวาการวิจัยเชิง      
คุณภาพ  เพราะตองมีการปฏิบัติหรือกิจกรรมเพิ่มเขามา ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไข
กิจกรรมนั้น  แตอยางไรก็ดีกระบวนการในการทํากิจกรรมและการติดตามยังคงใชวิธีการเชิง     
คุณภาพเชนกัน  ( อมรวิชช  นาครทรรพ  และดวงแกว  จันทรสระแกว  2541 : 7 )
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จึงกลาวไดวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นไดอาศัยเทคนิคการเก็บขอมูล
ของการวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนใหญ  ซึ่งตอไปจะกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ใหเขาใจไดดังนี้

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จากการศึกษาเอกสารตาง  ๆ   พบวา   ไดมีผูใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมไวดังนี้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นเปนการรวมทั้งการวิจัยอยางมีสวนรวม  และ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเขาดวยกัน  กลาวคือ  เปนการวิจัยที่เปนการพยายามศึกษาชุมชน  โดยเนน
การวิเคราะหปญหา  ศึกษาหาแนวทางในการแกปญหา  วางแผนดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา  
ปฏิบัติการตามแผน  และติดตามประเมินผล  ทั้งนี้ในการดําเนินการวิจัยทุกข้ันทุกตอน  ชาวบาน  
ประชาชน  หรือสมาชิกของชุมชนนั้น  ๆ จะตองเขามามีสวนรวมดวย  (กระทรวงศึกษาธิการ   
2538  :  8 )

ในทํานองเดียวกันอลิศรา  ชูชาติ   ไดกลาวถึงความหมายของ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมวา  เปนการวิจัยที่พยายามศึกษาชุมชนโดยเนนการวิเคราะหปญหา  ศึกษาหา  
แนวทางในการแกปญหา  วางแผนดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา  ปฏิบัติการตามแผน  และติดตาม
ประเมินผล  ทั้งนี้ในการวิจัยทุกข้ันตอน  ชาวบานหรือสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ  จะตองเขามา        
มีสวนรวมดวย  ( อมรวิชช  นาครทรรพ  และดวงแกว  จันทรสระแกว  2541  :  3 )

และสุภางค  จันทวานิช  ( 2532  : 68 )  กลาววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
เปนการนําแนวคิด  2  ประการมาผสมผสานกัน  คือคําวาปฏิบัติการ  ( Action  Research ) 
หมายถึง  กิจกรรมที่โครงการวิจัยตองการดําเนินการ  และคําวาการมีสวนรวม  ( Participatory  )  
หมายถึง  การมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่รวมกิจกรรมวิจัย  ในการวิเคราะหสภาพปญหาหรือ
สถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการตัดสินและการดําเนินการจนส้ินสุดการวิจัย

นอกจากนี้คณะทํางานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ณ  มลรัฐ    แมสซาชูแชตต  
สหรัฐอเมริกา    ( 2537,  อางถึงในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  จังหวัดกระบี่  ม.ป.ป. :  11)
ไดเสนอความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ไววา  คือ  รูปแบบของการสังเกต  
รวบรวมประสบการณ  ขอมูล  และพิจารณาขอมูลเหลานั้นอยางเปนกลางในฐานะนักปฏิบัติการ
คนหนึ่ง  นอกจากนั้นยังทําความเขาใจผลการปฏิบัติในแตละสถานการณ  เพื่อปรับแผนการ
ดําเนินงานใหไดผลสําเร็จตามที่คาดหวัง  กลุมที่ดําเนินการอาจเปนครู  นักเรียน  ผูบริหารโรงเรียน  
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ผูปกครองและสมาชิกอ่ืน  ๆ  ในชุมชน  การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อกลุมรวมมือ    
รวมใจกัน  ความสําเร็จของงานวิจัยปฏิบัติการ  เกิดจากความรวมมือของคนทั้งกลุม

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมคือการวิจัยที่ผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การและการวิจัยอยางมีสวนรวมเขาไวดวยกัน  โดยมีกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย
ในการทําวิจัยที่จะไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  หาแนวทาง  ดําเนินการตลอดจนประเมินผล    
เมื่อการวิจัยนั้นเสร็จส้ินลง

ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นมีความแตกตางจากการวิจัยประเภทอ่ืนโดย

เห็นไดชัด  ซึ่งมีลักษณะที่พอจะกลาวใหทราบไดดังนี้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการรวมเอาการวิจัยอยางมีสวนรวม      และ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเขาดวยกัน  กลาวคือ  เปนการวิจัยที่พยายามศึกษาชุมชน  โดยเนนการ
วิเคราะหปญหา  ศึกษาแนวทางในการแกปญหา  วางแผนดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา  ปฏิบัติการ
ตามแผน  และติดตามประเมินผล  ทั้งนี้ในการดําเนินการวิจัยทุกข้ันตอน  ชาวบาน  ประชาชน  
หรือสมาชิกของชุมชนนั้น  ๆ  จะตองเขามามีสวนรวมดวย  และพบวา  PAR คือกระบวนการหนึ่งที่
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน  โดยเนนใหมีกระบวนการใหการศึกษาไปพรอม  ๆ  กับการ
วิจัย  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของการวิจัยประเภทนี ้ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทุกข้ันตอน   เปนส่ิงที่
ชุมชนรวมรับรูและไดใชประโยชนดวย  ชาวบานเปนผูเร่ิมกําหนดปญหาของชุมชน  หาแนวทางใน
การแกปญหา  เปนผูตัดสินใจและยืนยันเจตนารมณที่จะแกปญหาเหลานั้น  กระบวนการวิจัยจะ
ดําเนินไปในลักษณะของการแลกเปล่ียนประสบการณความคิดเห็นระหวางชาวบานกับผูวิจัย     
ชาวบานจะคอย   ๆ  พัฒนาศักยภาพในการแกไขปญหาของชุมชน  เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่ง
วิธีการวิจัยแบบนี้ขอมูลที่ไดจะมีความชัดเจน  สะทอนความคิด  ความตองการ  และแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของชุมชน ( กระทรวงศึกษาธิการ   2538  :  8 –10 )

นอกจากนี้อมรา  พงศาพิชญ ( 2529, อางถึงใน ชัยวุฒิ  คมประดิษฐ 2539 : 20 - 21 )  
ไดกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวา  มีสวนเพิ่มเติมจากการวิจัยแบบมีสวนรวมใน
สวนที่เกี่ยวกับการแสวงหาแนวทางในการแกปญหา  คือศึกษาชุมชนโดยเนนถึงปญหา  และศึกษา
หาทรัพยากรในทองถิ่น  เพื่อชวยแกปญหา  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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1. เนนการศึกษาชุมชน  โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชาวบาน  การ
ศึกษาปญหาและความตองการ  เปนการชวยกันวิเคราะหสภาพปจจุบันวามีขอบกพรองที่ใดบาง  
เร่ืองอะไรบาง  นอกเหนือจากการศึกษาสภาพชุมชนเพื่อดูถึงปญหาที่ควรแกไขแลว  ถาจะมีการ 
แกไขใหไดผล  ก็ควรจะมีการสํารวจทรัพยากรในชุมชน  ซึ่งจะรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรมนุษย  บริการของหนวยงานตาง  ๆ  ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนดวย

2. เนนการหาแนวทางแกไขปญหา   โดยประชาชนมีสวนรวมการวิเคราะห
ปญหาชุมชน  และศึกษาดูวาทรัพยากรในทองถิ่นมีอะไรบางที่จะนําไปสูวิธีการแกไข  เปนการ
พยายามประยุกตขอมูล  2  เร่ือง  คือ  เร่ืองปญหาและเร่ืองทรัพยากรทองถิ่น  ดูวาทําอยางไรจึงจะ
นําทรัพยากรในทองถิ่นมาแกปญหาได  จะตองมองทุกแงทุกมุม

3. เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปปฏิบัติ
ถามีปญหาหลายเร่ือง  และมีแนวทางแกไขโดยใชทรัพยากรในทองถิ่นไดหลายวิธี  จะตองมีการ
พิจารณากันวา  ปญหาเร่ืองใดเรงดวนกวา  และวิธีการแกไขปญหาดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกวา  
การพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมของโครงการในการนําไปปฏิบัติ  อาจตองพิจารณาเชิง      
เศรษฐศาสตรในแงของความคุมทุน  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาความเหมาะสมกับพื้นที่        
วัฒนธรรมพื้นบานเดิม  ฯลฯ

4.เนนใหชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินการแกปญหาและสามารถทําตอ
ไปไดหลังจากนักวิจัยออกจากพื้นที่แลว  วิธีการที่จะทําใหงานเดินตอไปไดตลอดคือ  การหาคนใน
หมูบานเปนแกนนําในการทํางานตั้งแตตน  และเพื่อใหแกนนําในหมูบานสามารถทํางานตอไปได
ควรมีอุปกรณเพื่อชวยสงเสริมในการส่ือสารใหขอมูลแกชาวบานตอไปในทางปฏิบัติ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีลักษณะที่สําคัญเชนเดียวกับการวิจัยแบบมี
สวนรวมซึ่งเนนการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะผูรวมวิจัย  นักวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือ        
นักพัฒนาจะอาศัยการวิจัยนี้  เขาไปชวยกระตุนใหประชาชนเร่ิมพิจารณาปญหาชุมชนไปพรอม  ๆ  
กับนักวิจัยจากภายนอกและแลกเปล่ียนการเรียนรู  ชวยตรวจสอบปญหาการมองซึ่งกันและกัน  
เปนกระบวนการวิจัยตอเนื่อง  ซึ่งจะกอใหเกิดความรูความเขาใจตอการเปล่ียนแปลงในชุมชน
ตลอดเวลา  ในระยะยาวแลวจะนําประชาชนไปสูการคิดเองของชุมชน

ดังนั้นลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมก็คือการคิดแกปญหาโดย   
ชุมชนที่เนนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดเสียตอผลประโยชนโดยตรง  ซึ่งเปนความรวมมือกับ     
นักวิจัยภายนอกดวย  ซึ่งเมื่อนักวิจัยออกไปจากพื้นที่ที่ทําวิจัยนั้นแลว  ผูที่อยูในชุมชนก็สามารถใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ในการแกปญหาหรือพัฒนาตนเองไดตอไป
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ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
สําหรับข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้      ไดมีผูกลาวไวในทํานอง

เดียวกันคือ
กระทรวงศึกษาธิการ  (2538  :  15  -  16  )  กลาววาหัวใจสําคัญของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  จะตองประกอบดวยวงจรหลักสําคัญ  3  วงจรคือ  การศึกษาวิเคราะห
ปญหา  การสํารวจและการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งในแตละวงจรจะมีขอคําถามที่เปนแนวทางและ
ประเด็นสําคัญในการคิด  และการดําเนินการวิจัยแตกตางกัน  ดังนี้

     วงจรที่  1  การศึกษาและวิเคราะหปญหา    ข้ันนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหสถาน
การณ  ขอเท็จจริงในสังคมและชุมชน  ในวงจรนี้ผูวิจัยจะตองถามตนเองและกลุม  เพื่อเปน     
แนวทางในการคิดและปฏิบัติ  วงจรนี้เปนการศึกษาสภาพของชุมชน  รวมกันวิเคราะหปญหา  
สถานการณ  ความตองการของชุมชนรวมทั้งสาเหตุ

     วงจรที่  2  ข้ันการสํารวจ  และคนหาความรูขอเท็จจริงเพิ่มเติม
     วงจรที่  3  การลงมือปฏิบัติ  เปนข้ันของการลงมือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อกอให

เกิดการเปล่ียนแปลง
วงจรทั้ง  3  นั้นเปนส่ิงที่กอใหเกิดการวิจัยข้ึน  จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวัฏจักรของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมมีลักษณะเปนพลวัตร  กลาวคือ  เมื่อลงมือปฏิบัติหรือเร่ิม   
ดําเนินการแลวไมใชวาเมื่อปญหาไดรับการแกไขแลวก็ถือวาจบและส้ินสุด  แตจําเปนจะตองมอง
ปญหาใหมที่อาจจะเกิดข้ึนไดอีก ตองพยายามวิเคราะหการกระทําและสถานการณที่เพิ่งผานมา  
ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการกระทําและการปฏิบัติใหม  ในลักษณะวงจรของการคิด  การคนพบ   
การปฏิบัติเร่ือยไป   จนกวากลุมหรือชุมชนนั้นจะอยูไดดวยตนเอง

นอกจากนี้ออราลโด  ( Orlando  Fals  - Borda,  อางถึงใน  สามารถ  ศรีจํานงค  
2528 : 50 -52 )  ไดเสนอข้ันตอนในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมซึ่งไดจากการเปนนัก
พัฒนาดังนี้

1. เกี่ยวกับการคิดของประชาชน          นักพัฒนาจะตองเดินไปในจังหวะเดียวกับ
ชาวบานในการคิดเกี่ยวกับส่ิงที่กําลังเผชิญอยู  แหลงที่มาของการคิดมาจากทั้งขางใน  ( ตัวของ
ชาวบานเอง )  และมาจากขางนอก  ( นักพัฒนา )  กอใหเกิดกระบวนการวิภาษที่ชวยใหเขาใจถึง
ความเปนจริงไดเต็มที่มากข้ึน  เปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตย  เนนความ
เทาเทียมกันในการแสวงหาความรู   เปนการรวมมือกันแสวงหาความจริง
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2.  วิธีการเรียนรู    ความรูไมไดลอยอยูในอากาศ     แตความรูเปนผลสะทอนทาง
วัฒนธรรม  ความรูรับใชเปาหมายของมนุษย  เมื่อมนุษยไมไดมีคนเดียวแตเปนหมูเปนเหลาที ่
แตกตางกันดวยผลประโยชน  ความรูจึงเต็มไปดวยความลําเอียงและคุณคา  ส่ิงที่ดํารงอยูมีคุณคา
ตอบางกลุม  มีโทษตอบางกลุม  ความรูจึงสงผลกระทบตอคนทั้งสองกลุมไปพรอม  ๆ  กัน  จะเปน
กลางหรือใหผลประโยชนตอคนทั้งสองกลุมหาไดไม  ดังนั้นในกระบวนการทํางานวิจัย  นักพัฒนา
จึงจําเปนตองปลุกระดมใหชาวบานเขารวม  เขามารวมรับรู  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  และรวม      
หาทางออก  การวิจัยเปนการสืบสวนสอบสวนทางสังคมรวมกัน

3. วิธีการยืนหยัดตอสู    ชาวบานเมื่อไดรับแรงดลใจจากประวัติศาสตรอันเปนผล
มาจากการคิดและการเรียนรู  นักวิจัยเนนแบบการมีสวนรวมของประชาชน  ทําใหชาวบานเห็น
ความสัมพันธของปจจัยตาง  ๆ  ในปรากฏการณ  ตระหนักในผลกระทบในการกระทําตาง  ๆ  ของ
ตนเอง  ชุมชน  และผูกระทําจากภายนอก  จากชุมชนไปสูทองถิ่น  ทองถิ่นไปสูระดับชาติและ
ระดับโลกในที่สุด

อลิศรา  ชูชาติ ไดเสนอข้ันตอนการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สําคัญไวดังนี้
1. ข้ันเตรียมการ  ประสานพื้นที ่ ในข้ันนี้นักวิจัยจะตอง

1.1 คัดเลือกชุมชน ซึ่งเปนหนาที่ของผูวิจัยในการสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตน
ของชุมชนทุกดาน  นับตั้งแตลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากรของชุมชน  ลักษณะทางดาน
ชีวภาพ  ขอมูลทางดานประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ  การส่ือสาร  ในการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ดังกลาว  ควรรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผูวิจัยอาจอาศัยจากหนวยงาน  
ราชการที่มีอยู  องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของกับการสํารวจเบื้องตนในชุมชน  ตอจากนั้นจึง    
ตัดสินใจเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสม  และมีปญหาที่สามารถดําเนินการวิจัยได

          1.2  การสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน  เพื่อปูทางไปสูการผลักดันใหเกิด
ความรวมมือรวมใจระหวางสมาชิกของชุมชน  ทั้งนี้ผูวิจัยจะตองเปนผูที่ชุมชนไววางใจและใหการ
ยอมรับ  และการไววางใจและการใหการยอมรับจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อผูวิจัยมีความสัมพันธที่ดีกับ  
ชุมชนเสียกอน  ซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนเปนศิลปะและเปนงานที่ไมงายนัก เนื่องจาก
ปจจุบันแทบจะไมมีชุมชนใดที่ไมเคยมีบุคคลภายนอก  นักวิจัย  นักพัฒนาเขาไป  ทุกชุมชนตางได
รับอิทธิพลภายนอกเขามามากบางนอยบาง  แตละชุมชนจะมีกลุมหรือองคกรตาง  ๆ  ในชุมชน  
ซึ่งอาจเปนการจัดตั้งข้ึนเอง  หรือมีบุคคลอ่ืนเขามาจัดตั้งให

2. ข้ันลงมือวิจัย     ใสใจกระบวนการชุมชน    ประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ    ที่
นักวิจัยพึงกระทําไดแก
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          2.1 การศึกษาปญหาและความตองการของชุมชน  ตลอดจนการประเมิน
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน โดยดําเนินการศึกษารวมกับชุมชนซึ่งจําเปนตองควบคูไปกับการให
ความรูแกชุมชนในเร่ืองของกระบวนการ   และข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม

          2.2  การกําหนดปญหา  ซึ่งในเบื้องตนอาจพบวาชุมชนมีปญหาและความ
ตองการที่หลากหลาย แตเมื่อถึงข้ันดําเนินการแกปญหาอาจพบวามีความจําเปนที่จะตองเลือก  
และกําหนดปญหา  มีความสําคัญของปญหา  โดยพิจารณาจากปจจัยและองคประกอบตาง  ๆ

           2.3  การรวมกันออกแบบการวิจัย  โดยเร่ิมตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค  
กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  เวลา  ผูรับผิดชอบ

          2.4  การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดขอมูลที่วิเคราะหแลวสมาชิกของชุมชนก็จะ
ทราบถึงสถานการณของปญหาวามีความรุนแรงเพียงใด  อะไรคือสาเหตุของปญหา  มีปจจัยอะไร
บางที่เกี่ยวของ และกลุมใดที่ไดรับผลกระทบจากปญหานั้น  ๆ

          2.5    การนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมของชุมชน  เพื่อใหชุมชนไดทราบ  และเปน
การรวมกันยืนยัน  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  พรอมกับเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมอันจะ
เปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดทําแผนงาน  หรือโครงการเพื่อแกไขปญหาตอไป

3. ข้ันพัฒนา   มุงแกปญหาชุมชนประกอบไปดวยกิจกรรมที่นักวิจัยพึงดําเนินการ
ดังนี้

          3.1    กําหนดโครงการเพื่อแกปญหานั้น  ๆ  มีการกําหนดวัตถุประสงคของ 
โครงการ  ระบุกิจกรรมตาง  ๆ  ข้ันตอนการดําเนินงานใหชัดเจน  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแตละคนในการดําเนินกิจกรรม  จัดทําตารางและกําหนดเวลาที่จะดําเนินตามโครงการ
หรือกิจกรรมตาง  ๆ

          3.2  การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไวโดยมีแกนนําหรือกลุมชุมชนที่เปนกลุม
ทํางาน  แตกลุมนี้จะตองเปนกลุมที่สมาชิกใหการยอมรับ ที่มีความเหมาะสม  สอดคลองกับ    
วัตถุประสงค  หรือลักษณะของงาน

          3.3  การติดตามประเมินผลซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  เพื่อ        
ดูปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  วามีอะไรบางที่ตองการจะแกไข  โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  
ที่กําหนดดําเนินไปตามแผนการที่กําหนดไวหรือไม  มีอะไรบางที่ตองแกไข  ในข้ันตอนนี้สมาชิก
ของชุมชนยังมีสวนรวมและเปนผูติดตามประเมินผลโครงการ  ( อมรวิชช  นาครทรรพ และดวงแกว  
จันทรสระแกว  2541  :  8 - 11 )
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ดังนั้นข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจึงเปนการวิจัยที่มีการสํารวจ
ทําความคุนเคยกับชุมชน   ระดมความคิดในการแกไขปญหาของชุมชนและการมีสวนในการ     
ติดตามประเมินผลโดยชุมชน

ผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลาย

ฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหงานสําเร็จซึ่งมีผูกลาวถึงไวคือ
ผูมีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมม ี  3  ฝาย  คือชาวบาน  ซึ่งเปน 

ตัวแทนของชุมชน  นักวิจัย  ซึ่งเปนตัวแทนของนักวิชาการที่สนใจเร่ืองที่จะพัฒนา  และนักพัฒนา
ซึ่งเปนตัวแทนของฝายรัฐบาลหรือองคกรพัฒนาเอกชน  สองฝายหลังนี้นับรวมกันเปนฝายคนนอก
ชุมชน  สวนชาวบานเปนฝายคนในชุมชน  ทั้ง  3  ฝายนี้ตางก็มีบทบาทเทาเทียมกันในการรวม
กําหนดปญหาและเลือกแนวทางปฏิบัติการ  ซึ่งเปนการผสมผสานความรูทางทฤษฎีและระเบียบ
วิธีของนักวิจัย  เปาหมายและวัตถุประสงคของนักพัฒนา  และความตองการกับความรอบรูของ
ชาวบาน  โดยถือวาขอมูลในชุมชน  ชาวบานจะเปนผูรูดีที่สุด  ทั้ง  3  ฝายมีโลกทัศนที่แตกตางกัน
ไปตามที่ตนยึดถือ  การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะเปนการเชื่อมโยงคุณสมบัติของแต
ละฝายมาเอ้ือแกกัน  เพื่อใหมีโลกทัศนรวม  เพื่อความเขาใจรวมกันในเร่ืองของการพัฒนา  ซึ่งเปน
จุดเร่ิมตนของการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ

บทบาทของนักวิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
     สามารถ  ศรีจํานงค    (  2528  :  52  -  53  )   ไดกลาวถึงบทบาทของนักวิจัยใน

การรวมวิจัยเชิงปฏิบัติการไววา
1. ตระหนักในขอจํากัดของตนเอง  มีความรูสึกวาไมรู  นอกจากนี้แลวยังตอง

ตระหนักในระบบคุณคาของตัวเอง  เมื่อตองสัมพันธกับคานิยมของประชาชนในทองถิ่นที่แตกตาง
ไปจากตน

2.  ยอมรับการไมรูและพยายามเรียนรูจากคนในทองถิ่นโดยฝายมิตรภาพ
และความเขาใจซึ่งกันและกัน

3. หลังจากทําความเขาใจกับชาวบานพอสมควรแลว  ตองรวมกันทําสนทนา
กลุมหาทางออกกับชาวบาน  ใหคนไดตระหนักและเปดออกสูที่กวางใหคนไดคิดเห็นทางออกที่ไม
จําเปนตองเปนความขัดแยงเสมอไป  นอกจากนั้นยังชวยใหเกิดระบบความรูเกี่ยวกับวิธีการ       
แกปญหาไปดวย
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นักพัฒนา

4. คนนอกที่จะเขาไปเรียนรูชนบท  ตองเตรียมเรียนรูเกี่ยวกับสถานการณของ
ชนชั้นผูนําในชุมชน  ความสัมพันธระหวางผูนําชุมชนกับอํานาจภายนอก  อิทธิพลของผูนําชุมชน
ตอการปฏิบัติ  และการพัฒนา

ความสัมพันธของผูที่ เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
แสดงเปนรูปภาพไดดังนี้

กอนวิจัย

หลังวิจัย

แผนภูมิที่ 2  แสดงความสัมพันธของผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ที่มา  :  สุภางค  จันทวานิช  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ( กรุงเทพมหานคร  :  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532  ),  70

     นักวิจัย
  (ทฤษฎีและ
   ระเบียบวิธ)ี

   นักพัฒนา
(เปาหมายและ
  วัตถุประสงค)

 ชาวบาน(ความ
ตองการและ
ความรอบรู)

ชาวบาน

นักวิจัย
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ดังนั้นในการปฏิบัติงานวิจัยใหสําเร็จนั้นจึงตองอาศัยบทบาทที่ถูกตองของแตละฝายเปน
สําคัญดวย

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ศิริกาญจน  โกสุมภ  ( 2542  :  184 ) ศึกษาเร่ืองของการมีสวนรวมของชุมชนและ    

โรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พบวา  โรงเรียนมีกิจกรรมตาง  ๆ  ที่ชุมชนและโรงเรียนมี
สวนรวมกันในการจัดการศึกษาที่คอนขางชัดเจน  แตบางกิจกรรมกระบวนการมีสวนรวมมีนอย
และไมชัดเจน  ในสวนของการมีสวนรวมชัดเจนคือ  รูปแบบของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ที่สําคัญ  คือรูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในพื้นที่ที่ศึกษาการดําเนินการ
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลในชุมชนเขามาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษานอกจากจะปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะ
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539 แลวโรงเรียนยังพิจารณาโดยเลือกจากบุคคลที่มีความ
โดดเดนในชุมชน  รวมทั้งมีความรูพอสมควร  กลาแสดงความคิดเห็น  เปนคนรุนใหม  ในดานการ
กําหนดนโยบายของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูจะเปนผูกําหนดนโยบายของโรงเรียน
แลวนํามาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน  บทบาทของคณะกรรมการคือการมีสวนรวม
ในการสนับสนุน  เสริมสราง  ชวยเหลือ  ตัดสินใจเลือกดําเนินการในการจัดทําแผนและโครงการ
ของโรงเรียน  มีวิธีการในการจัดทําแผนปฏิบัติการโดย  ใหคณะกรรมการที่เปนครูรวมกันเขียน 
แผนพัฒนาโรงเรียนประจําป  โดยกอนที่จะเขียนรายละเอียดของแผน  คณะครูที่เปนกรรมการจะ
จัดทํารางของแผน  มาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งหมดพิจารณากอนวาจะเพิ่มหรือตัด 
สวนใดบางเมื่อตกลงกันแลวครูจึงไปทําตนฉบับราง  แลวนําเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ

มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมและกระบวนการ
ถายทอดความรูของปราชญชาวบานในการสอนดนตรีพื้นบาน  ของโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัด
สงขลา พบวา การมีสวนรวมของปราชญชาวบานตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ครู  และนักเรียน  
เขามามีสวนรวม   โดยการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับครูวิชาดนตรี    การปฏิบัติงาน 
ในลักษณะการสอน  การเปนวิทยากร  การนํานักเรียนเขารวมแสดงในงานตาง ๆ  และการ     
ประชาสัมพันธใหปราชญชาวบานอ่ืน ๆ  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยการประเมินผล
ในลักษณะการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไปแสดงในงานตาง ๆ  และปรึกษากับครูดนตรี และ        
ผูบริหารเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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ชํานาญ  ปาณาวงษ  (2543  :  บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร    
ผลการวิจัยพบวา  สภาพทั่วไปของชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา  คือ  ชุมชนบานหนองโนนแดง  เปนชุมชนขนาดใหญ  ประกอบดวย  3  หมูบาน  เร่ิมกอตั้ง
เมื่อประมาณ  40  ปที่ผานมา  เปนลักษณะของชุมชนชนบท  ประชาชนสวนใหญอพยพมาจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ชุมชนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลักแตมีการรวมกลุมกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมระหวางรอการเก็บเกี่ยว 
ผลผลิต  ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา    
ไดแก  สภาพชุมชนเปนแบบชนบท  มีการอยูแบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน  ชุมชนกับครูมีความสนิท
สนมกันดี  ผูบริหารเอาใจใสตอนโยบายในดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ครู       
พักอาศัยอยูในชุมชน  สถานภาพของครูสวนใหญโสด  มีอายุนอย  มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่จะ
ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวม

แอนซา  อัซมา  ( Anzar  Uzma  2544  :  1 )  ไดทําการสํารวจสวนประกอบซึ่งชวย
สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรัฐบาโลชิสแตน  ประเทศปากีสถาน  พบวา  
ส่ิงสนับสนุนการศึกษาหรือการมีสวนรวมอยางตอเนื่องของชุมชนจากการสํารวจเปนข้ันตอน       
พบวา  ส่ิงสนับสนุนในการมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษาในหมูบานบาโลชสิแตน  ประเทศ    
ปากีสถาน  อาจมีผลมาจาก  ความพอใจของชุมชนที่จะปรับปรุงบรรยากาศผานการศึกษา  การ
ตอบสนองความตองการของชุมชนผานความเห็นชอบ  กิจกรรมของแมบานในการศึกษา  บทบาท
ของผูเปนสวนประกอบ  ซึ่งผานการฝกหัดและการขับเคล่ือนของกลุมสังคม  สังคมเปดระหวาง
คณะกรรมการศึกษาหมูบานกับอ่ืน  ๆ   และสังคม   รวมทั้งเศรษฐกิจระหวางคนในหมูบาน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แอนทายา  เดวิด  ( Antaya  David  2001  : 1 – 2 )  ไดศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบ

ความตองการที่มองเห็นไดของสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับความตองการที่
ปฏิบัติตามการตอบสนอง  :  ศึกษาเฉพาะกรณี ผลการวิจัย  พบวา  คณะกรรมการใหความสําคัญ
ในการบริหารงานมากกวาประเด็นตามระเบียบการประชุม  บทบาทตามแมแบบถูกใชเพื่อชี้ให 
เห็นวาชนิดของกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดนิทรรศการในระหวางการ
ประชุม  คําถามและความเห็นถูกแสดงโดยสมาชิกและหัวเร่ืองที่เปนประโยชน  และชวงเวลา   
มากกวา   12   เดือนชี้ใหเห็นวาการตอบสนองเนื่องมาจากจํานวนของกิจกรรม    การรายงานผล   
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ชี้ใหเห็นวา  กิจกรรมที่มากที่สุดที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานประชุม  คือ  การเนนถึง
การควบคุมตัวเองในพื้นที่ยอย  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  กระบวนการ  
ของกิจกรรมชนิดตาง  ๆ  ( รัฐที่ถูกตอง  กระบวนการ  การรักษาเวลาประชุมที่เที่ยงตรง  ผล      
การพัฒนา  นโยบายที่ประชุมและกิจกรรมอ่ืน  ๆ  )  ที่กระทําโดยคณะกรรมการในระหวางประชุม  
จากการตอบคําสัมภาษณ   พัฒนาจากผลการวิจัยที่ถามสมาชิกคณะกรรมการ  7  คน  เพื่อหา
ความเที่ยงตรงของผลของผูวิจัยและใหโอกาสสมาชิกทําความเขาใจกับเหตุผล  คณะกรรมการ 
เห็นดวยกับผลของผูวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม  2  ชนิดที่พวกเขาแสดงออกทั้งคําถามและความเห็น  
พวกเขาเห็นพองกันวา  ระดับการยอมรับที่สูงที่สุด  คือ  ความสัมพันธในชุมชน  สมาชิกไมเห็นดวย
กับผลของผู วิจัยเกี่ยวกับเวลาในหัวขอประชุมกับส่ิงแวดลอม  และการยอมรับสมาชิก              
คณะกรรมการวาสมาชิกอ่ืน  6  คน  ตองการทักษะและความรูที่ตอบสนองความตองการคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง  4  สวน  ผลการวิเคราะหสุดทาย  พบวา  
การยอมรับบทบาทของสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตกตางกันอยางมี          
นัยสําคัญทางกิจกรรมที่พวกเขาทําในระหวางประชุม

แลนล่ี  เมรี  เจน  ( Lall  Mary  Jane  2544  :  1 – 2 )  ศึกษาเร่ืองส่ิงแวดลอมทองถิ่น
ที่มีผลตอการวางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาาข้ันพื้นฐาน  ผลการวิจัย     
พบวา  นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ประกอบดวยนักการศึกษา  ผูปกครอง  
และสมาชิกของชุมชนอ่ืน ๆ  จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก  และเปล่ียนแปลงตาม   
การปฏิบัติของตนเอง  การใชมติของการประชุมใหมีผลตอระบบโรงเรียน  และเพิ่มบทบาทของ  
ชุมชนในระดับโรงเรียน  มีรูปแบบการรวมมือกันของระบบนโยบาย  และชี้ใหเห็นวาบทบาทของ   
ผูบริหารในนโยบายมีสวนสําคัญ   สวนอ่ืน ๆ  ถูกมองวาเปนผลมาจากบริบทของกระบวนการ   
เกิดข้ึนตามความตองการของทองถิ่นและทรัพยากร  การวิจัยในอนาคตชี้ใหเห็นวา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลตอโรงเรียนและการบริหารการศึกษาเพื่อใหการเรียนของนักเรียนได
ปรับปรุง

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาคร  คุณชื่น   ( 2543  :  บทคัดยอ )   ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

โรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ผลการวิจัย พบวา ศักยภาพของคณะ
กรรมการโรงเรียนตามบทบาทหนาที่  พบวา  ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียน  มีความรู  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

ความเขาใจ  ความสามารถในการเสนอความคิดริเร่ิมในการปฎิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียนเปนอยางดี  สําหรับผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน  ผูทรง  
คุณวุฒิจากประชาชน  มีความรู  ความเขาใจ  ความสามารถในการเสนอความคิดริเร่ิม  ในการ 
ปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ดานการพัฒนาการศึกษานอยสวนมากปฎิบัติตามบทบาทหนาที่ในการ
สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนโดยทั่วไป  เชน  การแจงขาวสาร  การรวมกิจกรรมวันสําคัญของ
โรงเรียน  รวมดูแลความประพฤติของนักเรียน  และใหความสําคัญกับการสนับสนุนดานการเงิน
การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  พบวา  1)  ดานการวางแผน  ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนมีสวนรวมในทุก     
ข้ันตอนคือ การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอนจากอดีต-ปจจุบัน การศึกษาสภาพ      
ภูมิปญญาทองถิ่น  และการลําดับความสําคัญในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนสวนผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชนไมมี
สวนรวมในการวางแผน   มีเพียงแนวความคิดที่จะมีสวนรวม    2)   ดานการดําเนินงาน   พบวา   
ผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครูในโรงเรียน  มีสวนรวมการดําเนินงานทุกข้ันตอน  คือ  การ    
ตัดสินใจ  และการแสวงหาภูมิปญญาทองถิ่นโดยการสํารวจชุมชน  และการสนับสนุนการใหความ
รวมมือในการนํานักเรียนไปศึกษาตามแหลงประกอบอาชีพของปราชญทองถิ่น  สําหรับผูปกครอง
นักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชนมีสวนรวมนอยในการตัดสินใจ   
การแสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น   การสนับสนุน    การใหความรวมมือ    ในการนําภูมิปญญา    
ทองถิ่น  มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  3)  ดานการนิเทศติดตามผลประเมิน
พัฒนา พบวา ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียน  มีการชี้แนะ  การชวยเหลือ  การใหคําปรึกษา
ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาระดับ   
ปานกลาง  สําหรับผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน  มี
สวนรวมในการชี้แนะ  การชวยเหลือ  การใหคําปรึกษาในการนําภูมิปญญาทองถิ่น  มาจัดการ
เรียนการสอนนอย  สภาพปญหาการมีสวนรวมในการนําภูมิปญญาทองถิ่น  มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พบวา  ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียน  พบปญหาในการนําภูมิปญญา     
ทองถิ่น  มารวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ขาดงบประมาณ  ปราชญทองถิ่นมีนอย    
โรงเรียนขาดความพรอมในดานเวลาเรียน    บุคลากร    อาคารสถานที่    และขาดการตระหนักถึง
ความสําคัญในการนําภูมิปญญาทองถิ่น  มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  สําหรับผูปกครอง
นักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน พบปญหาในการนําภูมิปญญา 
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ทองถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  คือ  ปราชญทองถิ่นมีนอย  โรงเรียนใหขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนนอย  และไมเปดโอกาสใหกรรมการโรงเรียนจากประชาชนมีสวนรวม

เอกราช  ฉัตรใจคํา  ( 2542  :  บทคัดยอ )  ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการ     
โรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม  ผลการวิจัย  พบวา  กรรมการโรงเรียนสวนใหญมีสวนรวมในการใหการสนับสนุน       
สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   เปนตัวแทน
ของของโรงเรียนในการประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน     เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมรวมกัน     
สนับสนุนใหชุมชน / ทองถิ่นใชโรงเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนา  ประสานงานใหโรงเรียนได 
เขารวมกิจกรรมของหมูบาน / ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางดานกีฬาประเภทตาง ๆ  ในโรงเรียน  การประชุมวางแผนกําหนดแนวทางในการแสวงหาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อมอบใหแกทางโรงเรียนรวมพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการประสานงานระหวาง
โรงเรียนกับองคกรทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  ใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมใหบริการแก
ชุมชน / ทองถิ่นของโรงเรียน  และหาแนวทางใหความชวยเหลือดานการเงินและงบประมาณแก 
โรงเรียน รวมจัดทําแผนหรือโครงการที่ตองมีการใชเงินหรืองบประมาณของโรงเรียนรวมติดตามผล
การดําเนินงานตลอดจนใหขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา อันเกิดจากการดําเนินงานของ
อนุกรรมการที่ปฎิบัติงานดานการเงินและงบประมาณของโรงเรียน  ประสานงานกับวิทยากร   
ภายนอก  เพื่อใหการชวยเหลือดานการขาดแคลนบุคลากรครูแกทางโรงเรียน  ใหการสนับสนุน  
สงเสริมใหมีการใชแหลงความรูและวัสดุในทองถิ่นมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
รวมวางแผนการจัดกิจกรรมหลักสูตรในโรงเรียน  ใหการสนับสนุนใหโรงเรียนไดจัดกิจกรรมโดย
การพานักเรียนไปนอกสถานที่จากแหลงความรูตาง ๆ ในชุมชน และสนับสนุนใหครูไดจัด           
กิจกรรมการสอนซอมเสริมแกนักเรียน

เฉลิม  นิลแกว   ( 2542  :  บทคัดยอ )  ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ  
โรงเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม    ผลการศึกษาสรุปไดวา   การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนโดยทั่วไป  พบวา  
กรรมการโรงเรียนสวนใหญเคยปฎิบัติในดานการเผยแพรขาวสาร  การรายงานความกาวหนาของ
โรงเรียนใหประชาชนไดรับทราบ  การขอความรวมมือจากประชาชนใหเขามารวมพัฒนาโรงเรียน  
การติดตอประสานงานกับชุมชนใหเขามาชวยเหลือนักเรียน    และเคยชี้แจง  ทําความเขาใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแกประชาชนอยางชัดเจน  แตก็มีกรรมการโรงเรียนจํานวนมากที่เคย
ชี้แจงแตไมชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีสวนรวมมากในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน  รวมทั้ง  
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การชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจนตัวแทนชุมชนซึ่งเปนกรรมการใหความชวยเหลือนอย  สําหรับ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนโดยตรง  พบวา  กรรมการสวนใหญมีสวนรวมมาก      
ในดานการวิเคราะหปญหา  ความตองการ  การจัดทําแผนพัฒนาและแผนการใชเงินของโรงเรียน  
การจัดซื้อ-จัดจาง  การพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงความรูของชุมชน  แตตัวแทนชุมชนที่เปนคณะ
กรรมการโรงเรียน  จะมีสวนรวมนอยในดานการจัดทําแผนพัฒนาแผนการใชเงินของโรงเรียน  การ
จัดซื้อ / จัดจาง  และการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงความรูของชุมชน  นอกจากนี้  กรรมการ    
โรงเรียนยังมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน การใหความเห็นชอบ
แผนปฎิบัติการประจําป  การตรวจสอบการใชจายเงินและงบประมาณของโรงเรียน  การจัดหา
วิทยากรใหเขามาชวยสอนนักเรียน   และการแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อชวยงานของโรงเรียน  สวนใน
ดานที่กรรมการโรงเรียนโดยเฉพาะตัวแทนชุมชน   สวนใหญไมคอยมีสวนรวมมาก  ไดแก  การ   
จัดหาวิทยากรเขามาชวยสอนนักเรียนและชุมชน  ตลอดถึงการชวยเหลือดานการเงิน วัสดุ  
อุปกรณก็มีสวนใหความชวยเหลือนอย  นอกจากนี้กรรมการสวนใหญตางก็เคยเสนอแนะแนวทาง
การหาเงิน   วัสดุ  ครุภัณฑ

สมชิต  ขันขวา  (  2544 :  70 – 71 )  ศึกษาเร่ืองการสวนรวมในการบริหารจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา  คือ  มีสวนรวมจัดหาวัสด ุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  ส่ือการเรียนการสอน  มีสวนสงเสริม
สนับสนุน   เสริมสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนการสอนในโรงเรียนและชั้นเรียน   มีสวนรวม 
สงเสริมใหชุมชนเขามาใชประโยชนจากโรงเรียนและรวมพัฒนาโรงเรียน  มีสวนรวมประชาสัมพันธ
ผลงานของโรงเรียนตอชุมชน ติดตาม รายงานและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดกระบี่ ( กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ป.:17–18 )  

ไดทําการศึกษาเร่ือง  การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ใน
การดําเนินงานโครงการพัฒนาในระดับจังหวัดและในพื้นที่เปาหมาย ใหสอดคลองกับความจําเปน
ของพื้นที่จังหวัดกระบี่  6  ข้ันตอนดังนี้  คือ  1) ข้ันเตรียมการ เปนข้ันตอนเตรียมความพรอมตาง ๆ  
ไดแก  บุคลากร  เชน  คณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอทุกคนมีความรูเร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม (PAR) เลือกพื้นที่เปาหมายตามเกณฑที่กําหนดและมีสภาพปญหาที่ตองแกไข  
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พัฒนาอยางเรงดวนที่สุด  พัฒนาบุคลากรในพื้นที่เปาหมายใหมีความรูเร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม ( PAR ) 2) ข้ันวิเคราะหปญหาใหคณะทํางานรวมกันระบุปญหาในพื้นที ่ และจัด
ลําดับความสําคัญดวยกระบวนการตาง ๆ โดยใหความชวยเหลือแนะนําของคณะทํางานอําเภอ 
ในข้ันนี้สามารถกําหนดปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไข 3) ข้ันเขียนแผนพัฒนา ใหคณะ
ทํางานระดับพื้นที่เขียนแผนพัฒนาหรือแกปญหา โดยกําหนดจุดประสงคการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรในพื้นที ่หรือจากภายนอก  ซึ่งตองพิจารณาความเปนไปไดดวย  4) ข้ันดําเนินงานตาม
โครงการ  อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงไดในชวงการดําเนินงานตามขอมูลยอนกลับ โดย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( PAR ) 5) ข้ันติดตาม ประเมินผล  เปนการ
ประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค อยางสม่ําเสมอ บันทึกเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ และ
การเผยแพรขยายผล 6) ข้ันการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( PAR ) พัฒนา   
และแกปญหาอ่ืน  ๆ  ทําใหชุมชนเชื่อมั่นในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( PAR )
วาสามารถแกปญหาตาง ๆ  ในชุมชน  และในที่สุดการพัฒนาเร่ืองอ่ืน  ๆ  ก็จะเกิดข้ึนเองดวยความ
รวมมือของบุคลากรในชุมชน โดยพยายามลดการดําเนินการประสานงานของคณะทํางานระดับ
จังหวัดและอําเภอ

ทวีศักดิ์  เศวตเศรนี ( 2538, อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ  ม.ป.ป. : 27  -28 ) ไดทํา
การวิจัยและพัฒนาโครงการนครสวรรค โดยวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีกระบวนการ  
กิจกรรมที่ผูนําชุมชน อาสาสมัครและผูวิจัยมีสวนรวมปฏิบัติดวยกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้                
1) ข้ันเตรียมความรูพื้นฐาน หลังจากชี้แจงใหชาวบานเขาใจถึงการดําเนินงานของโครงการและมี
อาสาสมัคร  ผูนําชุมชนสนใจที่จะมีสวนรวมในโครงการแลว  อยางไรก็ตามการที่ประชาชนจะรวม
คนหาขอมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บปวยตาง ๆ นั้น จําเปนตองเตรียมประชาชนใหมีความรู  ความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคแตละโรคที่เปนสัณญาณบงบอกอาการเจ็บปวยของโรคที่สําคัญในทองถิ่น       
2) ข้ันคนหาขอมูล  และประมวลผล  อาสาสมัครทําการสํารวจขอมูลในครัวเรือนที่รับผิดชอบ  ซึ่ง
แตละคนจะรับผิดชอบประมาณ  8 -15 หลังคาเรือน ในการสํารวจนี้ใชแบบสํารวจงาย ๆ  โดย
อาสาสมัครจะสอบถามหัวหนาครอบครัววาภายในระยะเวลา 1 เดือนหรือมากวานี้  ในแตละบาน
มีใครปวยเปนโรคอะไรบาง เชน มีใครทองรวง หรือสงสัยวาเปนความดันโลหิต หากมีใครเปน     
โรคใดอาสาสมัครจะบันทึกจํานวนผูที่เปนหรือมีอาการนาสงสัยลงในแบบบันทึกโรค หลังจาก
สัมภาษณทุกครัวเรือนแลว อาสาสมัครจะนําตัวเลขมาหารือกันและสรุปเปนปญหาของคุม แลว  
จึงนํามาสรุปรวมกันกับคุมอ่ืน ๆ เปนปญหาของชุมชนนั้น 3) การตัดสินและลําดับความสําคัญของ
ปญหาการพิจารณาความสําคัญของการเจ็บปวยโดยใชเพียงจํานวนนั้นยังไมพอในการตัดสินใจ
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ดําเนินการ บางโรคอาจมีคนเจ็บปวยนอย  แตมีผลสูญเสียมาก เชน โรคหวัดกับโรคไขเลือดออก 
ดังนั้นจึงมีการประชุมตกลงเพื่อกําหนดเกณฑในการตัดสิน และจัดสําดับความสําคัญของปญหา 
โดยพิจารณาปจจัยอีก 3 ปจจัย นอกจากปจจัยดานจํานวนผูเจ็บปวย  คือความรุนแรงของโรค  
ความยากงายในการรักษา  และความสนใจของชุมชนที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการแกไข
ปญหา  ตอจากนั้นก็นําปจจัยเหลานั้นมาใหชุมชนตัดสิน  โดยมีการกําหนดคะแนนและใหอันดับ
คะแนน  โดยในข้ันนี้ผู วิจัยจะตองใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองโรคตามปญหาที่สรุปไว            
แกประชาชนเพื่อมชเปนขอมูลในการตัดสิน  4)  ข้ันการวางแผนดําเนินการเพื่อแกปญหาที่พบ         
5)  ข้ันการใหชุมชนมีสวนรวมในการเฝาระวังโรค  ถายทอดความรูใหการดูแลเมื่อมีปญหาเจ็บปวย
ในชุมชน  6)  ข้ันการติดตามประเมินผลการทํางานตามแผนงานเปนระยะ  ๆ

ชัยวุฒิ  คมประดิษฐ   ( 2539  :  41 – 42  )    ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพื่อใชในการเสริมวินัยของนักเรียน  โรงเรียนลองวิทยา  จังหวัดแพรโดยการสราง
รูปแบบการวิจัยใชหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  สําหรับข้ันตอน  และวิธีการ
ในการสรางไดยึดหลักของการวิจัยและพัฒนา มีวิธีการในการสราง ดังนี้ 1) กําหนดส่ิงที่เรา
ตองการจะสราง  มีวิธีการ  คือ  ทําการสํารวจสภาพปจจุบันของปญหาในโรงเรียน และความ
ตองการความสนับสนุนทางดานวิชาการ  จากแหลงกายภาพ  บุคคล  เอกสาร  เลือกส่ิงที่ตองการ
จะพัฒนา  โดยมีเกณฑ  คือ  ตรงตามความตองการของโรงเรียน  มีความกาวหนาเพียงพอที่จะ
พัฒนา       บุคลากรมีความรูความเขาใจประสบการณเพียงพอ     และพัฒนาไดในเวลาอันควร  
2)  ศึกษางานวิจัยที่ทํามากอน    ทําการศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  3) สรางรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมี
รายละเอียด คือ  สรางความตระหนักในปญหาการขาดวินัยการรักษาความสะอาดเรียบรอยของ
นักเรียน ศึกษารายละเอียดของปญหาการขาดวินัยการรักษาความสะอาดเรียบรอยของนักเรียน  
สรางทางเลือก  ประเมินและเลือกทางเลือก   กําหนดข้ันตอนกิจกรรม  ดําเนินการสรางเสริม  และ
ประเมินผลการสรางเสริมวินัยการรักษาความสะอาดเรียบรอยของนักเรียน

บัวผัน  ลัดทิดา  (  2540  : บทคัดยอ  )  ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัยกับชาวบานมีกระบวนการ  6  ข้ันตอนคือ  1)  การมีสวนรวมในการ
คนหาปญหาและความตองการ   2)  การคนหาสาเหตุของปญหา  3)  การพิจารณาหาแนวทาง 
แกปญหา  4)  การกําหนดวางแผนเพื่อกําหนดจุดมุงหมายและเนื้อหาหลักสูตร  5) การดําเนินการ
ตามหลักสูตรเพื่อแกปญหา  6) การประเมินและติดตามผล
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สรุป

การศึกษา  เร่ือง  การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของ  คือ  การมีสวนรวมซึ่งหมายถึงการที่กลุมบุคคล  รวมกันทํากิจกรรม
โดยอาศัยความรับผิดชอบ  การตัดสินใจ  ความผูกพันและรวมกัน  ในการปฏิบัติภารกิจนั้น  เพื่อ
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวเพราะการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้นทําใหประชาชน
ตอบสนองความตองการของตนเอง และชุมชนไดดีและรูสึกถึงการผูกพันตอการศึกษา  การมี   
สวนรวมที่เกิดข้ึนนั้นจะอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีตาง  ๆ  ที่มีผูกลาวถึงไวคือ  ทฤษฎีสองปจจัยของ
เฮอรซเบอรก  ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของมาสโลว  ซึ่งจะมีรูปแบบในการมีสวนรวมได  คือ  การมี
สวนรวมอยางเปนทางการและการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ โดยมีปจจัยที่สนับสนุนและม ี
อุปสรรรคในการมีสวนรวม  ไดแก  คน  ทรัพยากร  สถานการณ  สําหรับหนาที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นเปนผูที่ปฏิบัติงานเปนตัวแทนของชุมชนในการเขารวมจัดการศึกษา 
และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัยที่อาศัยวิธีการในการเก็บขอมูล  
เชิงคุณภาพ  เปนการวิจัยที่กลุมประชากรมีสวนรวมในการวางแผน  การดําเนินการ  และ           
ประเมินผล   โดยมีลักษณะ  คือ   เนนการแกปญหาโดยชุมชนรวมกับผูวิจัย  มีข้ันตอนที่สําคัญ  
คือ  การสํารวจ  การทําความคุนเคยกับชุมชน  การดําเนินการแกปญหา  และการประเมินผล      
มีผูที่เกี่ยวของที่สําคัญ  3  ฝาย   ไดแก  นักวิจัย  ชุมชน  และนักพัฒนา  ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการทําวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  การมีสวนรวม  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
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บทท่ี  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   ( Participatory  Action  Research  )  ในการศึกษาวิจัย  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น เปนการวิจัยที่ตองใชการมีสวนรวม ของบุคคลที่อยูในชุมชนที่จะเปน 
ผูตระหนักในปญหาและความตองการของชุมชน แลวทําการศึกษาและหาแนวทางและดําเนินการ
เพื่อแกปญหานั้นโดยชุมชนเอง  ซึ่งการวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัด
นครศรีธรรมราชนี ้  เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน  โดยตระหนักในปญหาและความตองการ
ของตนเองแลวแสวงหาวิธีการแกไขปญหาหรือความตองการนั้นดวย   ดังนั้นจึงมีความสอดคลอง
กับวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ซึ่งไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยที่ประกอบดวยข้ันตอน
การดําเนินการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยการเก็บรวบรวม  
ขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยไว  3  ข้ันตอน  ดังนี้
ขั้นตอนท่ี  1  กอนดําเนินการวิจัย  ไดแก

1.1  การคัดเลือกชุมชน    คือ    คัดเลือกชุมชนที่มีลักษณะตรงกับแนวทาง
ของงานวิจัยที่ไดกําหนดไว  และพิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนรวมทั้งความเต็มใจในการพัฒนา
กิจกรรมที่จะตองรวมกับผูวิจัยดวย
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1.2 การสรางความสัมพันธกับชุมชนไดแกการเตรียมตัวผูวิจัยและอุปกรณ
ตาง ๆ  ที่จําเปนในการวิจัย  การวางตัวผูวิจัยโดยการทําความคุนเคยและความสัมพันธอันดีกับ 
ชุมชนและติดตอประชาสัมพันธกับประชากรและบุคคลสําคัญในชุมชน  เพื่อนําเสนอโครงการวิจัย

ขั้นตอนท่ี  2  ระยะดําเนินการวิจัย
2.1 การศึกษาและวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน     ผูวิจัย     และชุมชน

รวมกันศึกษาขอมูลพื้นฐานที่มีความสอดคลองกับงานวิจัย  และมีความจําเปนตอการแกปญหา
หรือการพัฒนาและนําประเด็นปญหาหรือการพัฒนามาวิเคราะห

2.2 ข้ันพิจารณากําหนดปญหา      จากประเด็นสภาพปญหาหรือความ
ตองการในการพัฒนาที่มีอยูหลายประเด็น  ผูวิจัยและชุมชนไดรวมกันจัดลําดับความสําคัญ  และ
เลือกประเด็นปญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนาที่มีความสําคัญที่สุดที่เห็นพองตองกันวาควรจะ
ดําเนินการแกไขหรือพัฒนา  พรอมทั้งหาแนวทางในการแกไขหรือดําเนินการพัฒนาประเด็นที่
เลือกนั้นดวย  โดยพิจารณาจากองคประกอบตาง  ๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก ความตองการจําเปน  เวลา  
งบประมาณ  ความเปนไปไดในการปฏิบัติ  เปนตน

2.3 การออกแบบเคร่ืองมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย
และชุมชนจะรวมกันเขียนโครงการในการทํากิจกรรมโดยกําหนดวัตถุประสงค การดําเนินการและ
การประเมินผล และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมตามที่ไดกําหนดเอาไวในโครงการ

2.4 การนําเสนอขอมูลตอชุมชน   คือการนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมของ
โรงเรียนเพื่อรับทราบและเปนการรวมกันยืนยัน  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  พรอมกับ
เสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมอันจะเปนประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดทําแผนงาน  หรือ
โครงการเพื่อแกปญหาตอไป

ขั้นตอนท่ี  3 ระยะหลังการวิจัย
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       โดยสมาชิกในชุมชนรวมกับ

ผูวิจัยเพื่อศึกษา  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน

การคัดเลือกชุมชน
ผูวิจัยไดเลือกโรงเรียนที่จะทําการวิจัย  จํานวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดไมเรียง  

โดยพิจารณาจากเหตุผลหลายประการซึ่งไดขอมูลมาจากการสัมภาษณ  คือ  เปนโรงเรียนที่มีคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังขาดการมีสวนรวมในบางดานตามระเบียบของกระทรวง  
ศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2543  คณะกรรมการมีความเต็มใจที่จะเขารวมในการวิจัยกับผูวิจัยเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความ
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พรอมที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทั้งในดานความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  พรอมที่จะเสียสละเวลา  รวมทั้งเปนบุคคลที่ชุมชนใหการยอมรับ  และมีความ
ตองการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ใหสมบูรณตามบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
การสรางความสัมพันธกับชุมชน

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความรูพื้นฐานที่จําเปนในการพัฒนากิจกรรมการมี
สวนรวม  โดยเฉพาะเร่ืองที่จะทําวิจัย  รวมทั้งทบทวนบทบาทหนาที่ของตนเองใหชัดเจนและจัด
เตรียมอุปกรณตางๆ ที่จําเปนที่จะตองใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชอุปกรณหลายชนิดไดแก  
สมุดบันทึกการสังเกต กลองถายรูป เคร่ืองบันทึกเสียงขนาดเล็ก แลวขอหนังสือจากบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียน  เพื่อใหอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยในการ
เขาโรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  การวางตัวของผูวิจัย  โดยการศึกษาสภาพความเปนอยูของ 
ชุมชน  คือสํารวจสภาพพื้นที่  เสนทางคมนาคม  ขอมูลพื้นฐานทั้งดวยตัวผูวิจัยเองและจากการ
ศึกษาเอกสาร  การพูดคุยกับบุคคลตาง  ๆ  ถึงความสัมพันธกันของคนในชุมชน  สภาพการทํางาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ความคาดหวังของชาวบานที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
บริการของโรงเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาพรอมกันนั้นยังไดทําความคุนเคยสนิทสนมกับชาวบาน
ที่อยูใกลเคียง  ครู นักเรียน  นักการภารโรง  โดยการแนะนําตนเอง  และทําความรูจักกับผูนํา     
โรงเรียน    ผูนําชุมชน     คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ครู   และพรอมที่จะปฏิบัติตนให
สอดคลองกับสภาพความเปนอยูนั้น
การศึกษาและวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน

ผูวิจัยติดตอกลุมประชากรที่ทําวิจัยและบุคคลสําคัญที่ชุมชนใหการยอมรับ   เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคของการเขามาในพื้นที่ นําเสนอโครงการเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยตาง  ๆ  และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ทําวิจัย  หลังจากนั้นผูวิจัยและคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกันศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของ
โรงเรียนแลวพิจารณาประเด็นตาง  ๆ  ที่เปนปญหาหรือเปนความตองการที่จะพัฒนา ดวยการเก็บ
ขอมูลจากเอกสาร  การประชุม  สนทนา  การสนทนากลุมเพื่อใหไดประสบการณในการทํางานที่
ผานมา  การสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูที่เกี่ยวของไดแก  ผูนําชุมชน  ผูปกครองผูที่     
ชาวบานยอมรับนับถือ  ชาวบาน  ครูในโรงเรียน  นักเรียน     นักการภารโรง  โดยยึดความตองการ
ที่จะพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนจุดมุงหมายหลัก  แลวนําปญหาหรือความ
ตองการในการพัฒนามาวิเคราะหความเปนไปไดของแตละประเด็นโดยอยูบนพื้นฐานขอมูลที่มีอยู
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ขั้นพิจารณากําหนดปญหา
ผูวิจัยและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมการอภิปราย  แสดงความคิดเห็น  

เพื่อตัดสินใจในการเลือกปญหาหรือประเด็นที่พัฒนามา  1  ประเด็น  แตถามีหลายประเด็นก็ใหทํา
การพิจารณาจากลําดับความสําคัญ  ความจําเปน  ความเปนไปไดในการทําการพัฒนา  และ
ความตองการของโรงเรียน  สําหรับประเด็นที่เลือกมานี ้  จะตองอยูภายใตการยอมรับของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งหมดดวย
การออกแบบการวิจัย

จากปญหาหรือความตองการที่จะพัฒนาที่ไดเลือกมาแลวนั้นผูวิจัยและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะนํามารวมกันเขียนเปนโครงการไดแก โครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด
โรงเรียนวัดไมเรียง  โครงการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น  และโครงการวันกตัญู   
พระครูญาณวรากร  โดยการกําหนดวัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการแกไขหรือพัฒนา  แลวดําเนิน
การพัฒนาตามโครงการที่ไดกําหนดไว  พรอมทั้งมีการเก็บขอมูลเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาการ  
มีสวนรวมดวย
การนําเสนอขอมูลตอชุมชน

นําเสนอปญหา แนวทางการแกปญหาที่ไดจากการวิจัย  เสนอตอที่ประชุมของโรงเรียน
และที่ชุมชนเพื่อใหมีการรับทราบ ตรวจสอบและรวมยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ได  พรอมทั้ง
รับฟงขอเสนอแนะและขอคิดห็นจากชุมชนมาเปนขอมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู วิจัยและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกันประเมินโครงการพัฒนา       
กิจกรรมการมีสวนรวมที่ไดปฏิบัติมาวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  โดยรวมกันกําหนดวิธี
การประเมินรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ  ๆ  เพื่อพัฒนาแกไขปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยู
เสมอจนส้ินสุดการปฏิบัติงานตามแผน  และในระยะสุดทายก็จะมีการประเมินงานทั้งหมดที่ได
ดําเนินการมาวาบรรลุตามจุดประสงคหรือไม  เพราะเหตุใด  และแนวทางในการพัฒนาการ         
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตอไป

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวย เคร่ืองมือที่ใชในการ
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วิจัย  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย
1. ตัวผูวิจัยที่อยูในแหลงวิจัยเพื่อสังเกตอยางมีสวนรวม     สัมภาษณ     และสนทนา

กลุมเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ผูวิจัยตองทําอยูในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อทํากิจกรรม  สนใจศึกษากลุมเปาหมายและ
บริบท    ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด   เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงที่เปนอยู
 2.  ประเด็นการสนทนากลุม  คร้ังที่  1  คือ  การสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับ     
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ไดแก  สภาพและปญหาปจจุบันหรือความตองการที่จะพัฒนา ประเด็นที่เลือกในการ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ซึ่งจะเชื่อมโยงตอไปถึงการเขียนโครงการในการพัฒนากิจกรรมการ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ  จากการศึกษาเอกสาร  มารวมกันวิเคราะห  ซึ่งบุคคลที่เขารวมสนทนากลุมไดแก  คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง จํานวน 10 คนโดยกําหนดเวลาในการ   
สนทนากลุม  2  ชั่วโมง  และการสนทนากลุมคร้ังที่  2  คือ  การสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบขอมูล  
สรุปและประเมินผลการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การจัดการศึกษา  โดยมีประเด็นที่สนทนาคือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ผลที่เกิดจากการ
จัดกิจกรรมการมีสวนรวม  ปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามแนวคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดกิจกรรมคร้ังตอไป  
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอบทบาทหนาที่ตามที่กระทรวงกําหนด  
และขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  ที่เปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  ผูเขารวมสนทนากลุมไดแก  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน   ครูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่พัฒนาข้ึน  จํานวน  9  คน  เวลาดําเนินการ    
สนทนากลุม ประมาณ 2  ชั่วโมง

2. แบบสัมภาษณอยางไมมีโครงสรางตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดใชในการสัมภาษณ
ตามความสะดวกและเหมาะสมของโอกาส  เวลา  และสถานที ่ เพื่อใหไดขอมูลของประเด็นตาง  ๆ   
ไดแก  ประเด็นที่เกี่ยวของกับสภาพปจจุบันในการทํางานและปญหาที่พบในการมีสวนรวมในการ
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จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยการสัมภาษณคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานชุดปจจุบันและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานชุดตาง  ๆ  ในอดีต    ผูนําชุมชน     ชาวบานที่อยูใกลเคียง    ผูบริหารโรงเรียน    ครู

4.   แบบสังเกตที่ผูวิจัยกําหนดข้ึน       เพื่อใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในการรวมประชุม  และระหวางการดําเนินการตามโครงการที่ไดกําหนดไว

5. อุปกรณอ่ืน  ๆ  ที่ใชในการวิจัยเพื่อประกอบการเก็บขอมูล  ไดแก สมุดจดบันทึก  
กลองถายรูป  เคร่ืองบันทึกเสียงขนาดเล็ก  เพื่อใชในการสังเกตอยางมีสวนรวม  การสัมภาษณ 
และในการสนทนากลุม

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประเด็นท่ีใชในการสนทนากลุม   ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นในการสนทนากลุม

ทั้งหมด   3   ตอน   จํานวน   10    ขอ  ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม     จํานวน

6   ขอ  ประกอบดวย  ชื่อ  เพศ  อายุ  อาชีพ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประสบการณในการเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตอนที่  2  ประเด็นที่ใชในการสนทนา  3  ขอ  คือ  สภาพปจจุบัน  ปญหา
หรือความตองการที่จะพัฒนา  แนวทางในการพัฒนา   และระยะเวลาในการพัฒนากิจกรรมการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา

ตอนที่  3  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  อีก
จํานวน  1  ขอ  ประเด็นดังกลาวมีข้ันตอนในการสราง  ดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี   หลักการ    จากหนังสือ     และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สนทนากลุม        ตลอดจนสัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง

2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล      เพื่อกําหนดเปนโครงสรางและขอบเขต
เคร่ืองมือโดยใหครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม โดยขอ    
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

3. สรางประเด็นสนทนากลุมตามขอบเขตของการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม  แลว
นําประเด็นสนทนากลุมที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อใหขอเสนอ
แนะและนํามาปรับปรุงแกไข
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4. นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและดานภาษา    จํานวน
3  คน ไดแก  ดร.ศิริณา  จิตตจรัส  นายดุสิต  หวันเหล็ม  นายสามารถ  ทิมนาค  เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรายละเอียดในประเด็นตาง  ๆ   โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง   (  IOC  : Index  of  
Item  objective  Congruence  )  ซึ่งไดเทากับ  1.00  แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง  3  คนใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ในประเด็นดังตอไปนี้  คือ  ควรใชภาษาใหมีความเหมาะสมกับ
ผูเขารวมสนทนากลุม  ควรปรับเนื้อหาการสนทนากลุมใหมีความกระชับและชัดเจน  สามารถ    
นําไปใชได  ควรมีการเกร่ินนํากอนเร่ิมมีการสนทนากลุมเกี่ยวกับความสําคัญของการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  ควรเพิ่มขอมูลเบื้องตนของคณะ
กรรมการเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน    และประสบการณในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

5. ประเด็นสนทนากลุมที่ปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ   แลว
นั้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง

ขั้นตอนการสนทนากลุม  คร้ังท่ี  1
1. กําหนดผูเขารวมสนทนากลุมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการทําวิจัยโดยตรง  

คือ   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   จํานวน   14   คน
3. ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา   ( Moderator  )   กําหนดประเด็นสนทนา

กลุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีผูรวมในกิจกรรมการสนทนากลุมทั้งหมด  จํานวน  17  คน  โดยมีคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมในการสนทนากลุม  จํานวน  10  คน  และบุคคลอ่ืนที่ทําหนา
ที่ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลอีกจํานวน  6  คน  โดยมีหนาที่ในการจดบันทึกการ
สนทนา  (  Notetaker  )  จํานวน  2  คน  บันทึกภาพ  จํานวน  1  คน  บันทึกเสียง  จํานวน  1  คน  
และอํานวยความสะดวกอ่ืน  ๆ  ในการสนทนาอีก  จํานวน   2  คน

4. ตอนรับผูเขารวมสนทนากลุมและเร่ิมดําเนินการสนทนากลุม
5. แนะนําคณะของผูวิจัยและผูเขารวมสนทนากลุม      สรางบรรยากาศความเปนกัน

เองกับผูเขารวมสนทนากลุม อธิบายจุดมุงหมายของการสนทนา  และเร่ิมการสนทนาตามประเด็น
การสนทนากลุม  สรุปประเด็นเพื่อความเขาใจตรงกัน

6. เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นทุกประเด็นคําถาม       ผูวิจัยกลาวคํา
ขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกผูเขารวมสนทนาและปดการสนทนา

7. จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม    เพื่อใชในการวิเคราะหเนื้อหา
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ขั้นตอนการสนทนากลุม  คร้ังท่ี  2
1. กําหนดผูเขารวมสนทนากลุมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการทําวิจัยโดยตรง  

คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และครูที่รวมในกิจกรรมการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา  จํานวน  10  คน

2.   ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา   ( Moderator )  กําหนดประเด็นสนทนา
กลุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีผูรวมในกิจกรรมการสนทนากลุมทั้งหมดจํานวน 15 คนเปนผูที่เขารวมใน  
การสนทนากลุม จํานวน 9  คน  ในจํานวนนี้มีที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  
7  คน  และเปนครู  จํานวน  2  คนนอกจากนี้ยังมีบุคคลอ่ืนที่ทําหนาที่ในการชวยเหลือผูวิจัยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลอีก  จํานวน  5  คน  โดยมีหนาที่ในการจดบันทึกการสนทนา  ( Notetaker )  
จํานวน  2  คน  บันทึกภาพจํานวน  1  คน  บันทึกเสียง  จํานวน  1  คน และผูสังเกตการณอีก
จํานวน  1  คน

3.  ตอนรับผูเขารวมสนทนากลุมชักชวนพูดคุย    เพื่อสรางบรรยากาศความเปนกันเอง
และเมื่อคณะกรรมการมาครบตามจํานวนแลวจึงเร่ิมดําเนินการสนทนากลุม

4. แนะนําคณะของผูวิจัย     และผูเขารวมสนทนากลุม     ขออนุญาตบันทึกภาพและ
บันทึกเสียง  ขออนุญาตนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมไปใชในการเขียนรายงานการวิจัย   
เกร่ินนําความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา  อธิบายจุดมุงหมายของการสนทนา  ใหผูเขารวมสนทนากลุมตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการศึกษาในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  รวมกับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  และเร่ิมการสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม  สรุปประเด็นเพื่อความเขาใจ
ตรงกันในแตละประเด็น  และสรุปเมื่อจบการสนทนาแลว

5. เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นทุกประเด็นคําถาม        ผูวิจัยกลาว
คําขอบคุณและมอบของที่ระลึกแกผูเขารวมสนทนาและปดการสนทนา

6. เตรียมขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม     เพื่อใชในการวิเคราะหเนื้อหา

 แบบสัมภาษณ   แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนแบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการในเร่ือง  
สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางไร  ปญหาหรือความตองการที่จะ
พัฒนาคืออะไร  แนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมมีกิจกรรมอะไรบางและทําอยางไร  
ปจจัยใดบางที่สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  กลุมเปาหมายที่จะใชประด็น
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สัมภาษณที่เปนเปาหมายหลักคือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และใชกับผูบริหาร  ครู  
ภารโรง  ชาวบานที่อยูใกลเคียงเพื่อตรวจสอบขอมูล  มีข้ันตอนในการจัดทํา  ดังนี้

1. ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี  หลักการ  วิธีการสัมภาษณจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยว
ของ  ตลอดคํานึงถึงวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางในการสัมภาษณ

2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนจุดมุงหมาย     และประเด็น
หลักในการสัมภาษณแตละคร้ัง

3. นําแบบสัมภาษณที่ตองการสัมภาษณที่ไดกําหนดจุดมุงหมายและประเด็นหลักใน
การสัมภาษณไวกวางๆปรึกษาและขอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และแกไขจนผานการเห็นชอบ

4.  นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและดานภาษาจํานวน 3  คน  
ไดแก ดร.ศิริณา  จิตตจรัส  นายดุสิต  หวันเหล็ม  นายสามารถ  ทิมนาค  ตรวจสอบคุณภาพของ
รายละเอียดในประเด็นตาง  ๆ   โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง   (  IOC  : Index  of  Item  
objective  Congruence  )  ไดเทากับ  1.00  แลวนํามาปรับปรุงแกไขในประเด็นดังตอไปนี้  คือ  
ควรใชภาษาที่ผูใหสัมภาษณเขาใจไดงายที่มีความหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  
ควรเพิ่มขอคิดเห็นอ่ืน ๆ  สําหรับผูใหสัมภาษณอีก  จํานวน 1 ขอ  ควรระบุคําถามเกี่ยวกับรูปแบบ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน

5.  นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะแลวนั้น
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง

6.  นําแบบสัมภาษณไปหาประสิทธิภาพ   (Try  Out )   กับกลุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน

7. ในการสัมภาษณแตละคร้ังนั้น  สัมภาษณตามจุดมุงหมายและประเด็นหลักที่ได
กําหนดไว  โดยใชคําถามปลายเปด  การตะลอมกลอมเกลา  และการใชคําถามใหเลือกตอบแตไม
ไดระบุประเด็นยอยที่จะตองใชถามหรือพูดคุยชักจูงใหผูตอบตอบในประเด็นที่ตองการ  ประเด็น
ยอยเหลานั้นไดถูกกําหนดข้ึนตามสถานการณ

แบบสังเกต  ในประเด็นการสังเกตผูวิจัยไดกําหนดประเด็นตาง  ๆ  ไว  คือ  แนวการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมมีกิจกรรมอะไรบาง  และทําอยางไร  ปจจัยใดบางที่สนับสนุนการมี   
สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน    รูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ข้ันพื้นฐานตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียนเปนอยางไร  โดยมีกลุมเปาหมายคือ
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหาร  ครู  ภารโรง  และชาวบานที่อยูใกลเคียง  ซึ่งม ี 
ข้ันตอนในการจัดทํา ดังนี้

1. ศึกษาหลักการ   แนวคิด   ทฤษฎี   และวิธีการในการสรางแบบสังเกต
2. กําหนดจุดมุงหมายของการสังเกต   เลือกวิธีการและอุปกรณในการสังเกต     แลว

สรางแบบสังเกตใหมีความสอดลองกับจุดมุงหมายและวิธีการที่ไดกําหนดไว
3. นําแบบสังเกตที่ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ  เพื่อใหขอเสนอ

แนะและนํามาปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสังเกตที่ไดรับการแกไขแลวนั้นเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน    3    คน     ไดแก

ดร.ศิริณา  จิตตจรัส  นายดุสิต  หวันเหล็ม  นายสามารถ  ทิมนาค  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสังเกต  โดยคาดัชนีความสอดคลอง  ( Index  of  Item  objective  Congruence ) ไดเทากับ  
1.00  แลวเพิ่มเติมตามที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  คนเสนอแนะ  คือ  ควรสรางแบบสังเกตเปนตาราง  
เพื่อสะดวกในการบันทึกผลการสังเกตและบันทึกเพิ่มเติมในลักษณะการพรรณาความพฤติกรรม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนอกเหนือจากการบันทึกผลการสังเกตในตาราง

5. นําแบบสังเกตที่ปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะแลวให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังนี้

1. การขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร      ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไมเรียงเพื่อขออนุญาตใชโรงเรียนเปนแหลงศึกษาวิจัย

2. ผูวิจัยเขาสูพื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัย       เพื่อปฏิบัติการรวมกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  และนําเคร่ืองมือที่ผานความเห็นชอบของ              
ผูเชี่ยวชาญไปใชรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความมุงหมายของการวิจัยดวย

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล   ที่ไดจากการใชเคร่ืองมือทุกชนิดที่ไดกําหนด
ไว ไดแกตัวผูวิจัย  การสนทนากลุม  การสัมภาษณ  การสังเกต  การจดบันทึก  การบันทึกเทปและ
การใชอุปกรณอ่ืน  ๆ  เชน  กลองถายรูป  ในระหวางการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งผูวิจัยทําหนาที่ในสองบทบาทคือรวมกับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรม  และการเก็บขอมูลที่ไดในฐานะผูวิจัยดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

4. การสนทนา      ( Dialog )     เปนการนํารายงานการวิจัยฉบับเบื้องตน
ใหผูที่มีความรู  ผูใหขอมูล  และผูนําที่เกี่ยวของในงานวิจัยเติมเต็มขอมูลดานขอคิดเห็น             
ขอเสนอแนะตาง  ๆ  ตองานวิจัยเพื่อใหสมบูรณ  โดยใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหาร  ครู  ภารโรง  ชาวบานที่อยูใกลเคียง  ในการ
สัมภาษณแตละคร้ัง

5.   ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาอภิปรายผล  สรุปและใหขอเสนอแนะ

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม  สัมภาษณ  สังเกต  และจดบันทึก  

โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (  Content  Analysis )  และนําเสนอแบบพรรณนาความ
 ผูวิจัยกําหนดวิธีตรวจสอบความเที่ยงตรง  ของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดวยวิธีการ  
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา  โดยตรวจสอบขอมูลดังนี้

1. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานขอมูล   เปนการตรวจสอบขอมูลที่ได
มาวามีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากแหลงที่ตางกันวาถาขอมูลที่
มาจากแหลงตางกันแลวยังมีความเหมือนกัน  หรือคงเสนคงวาหรือไม  ทั้งนี้แหลงที่กลาวมาไดแก  
แหลงเวลา  คือการนําขอมูลที่ไดมาจากแหลงเวลาที่ตางกัน  เชน  ตอนเชา  ตอนบาย  ตอนเย็น  
มาตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้นตรงกันหรือไม  แหลงบุคคล  คือการนําขอมูลที่ไดมาจากบุคคลที่
ตางกัน  เชน  ผูนําชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหารโรงเรียน  ครู  มา     
ตรวจสอบดูวาขอมูลที่ไดมานั้นตรงกันหรือไม  และแหลงสถานที่  คือ  การนําขอมูลที่ไดมาจาก
สถานที่ที่ตางกัน  เชน  จากโรงเรียน  รานคา  วัด  มาตรวจสอบดูวาขอมูลที่ไดมานั้นตรงกันหรือไม

2. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล    เปนการใชวิธีเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไดมาดวยวิธีการตาง  ๆ  กัน  เพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน ไดแก  การสังเกต  
การสัมภาษณ  และเอกสารบันทึก  มีความสอดคลองกันหรือไม

วิธีดําเนินการวิจัยที่ไดกลาวในบทที่  3  นี้  สามารถสรุปไดดังตารางที่  13  หนา  69
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ตารางที่  13  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย

ตัวแปร วัตถุประสงค วิธีการศึกษาขอมูล
พื้นฐานและสภาพ
ชุมชน

กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล

กิจกรรม
การมีสวน
รวมของ
คณะ
กรรมการ
สถาน
ศึกษาข้ัน
พื้นฐานใน
การจัดการ
ศึกษา

เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการมี
สวนรวมในการ
จัดการศึกษาของ
คณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนวัด
ไมเรียง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1. การสนทนา
กลุม

2. การสัมภาษณ
อยางไมเปน
ทางการ

3. การสังเกตแบบ
    มีสวนรวม

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียน
วั ด ไ ม เ รี ย ง
จํานวน 14 คน

1.ประเด็นการ
สนทนากลุม  / การ
วิเคราะหเนื้อหา
(Content
Analysis)
2.แบบสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง
/  การวิเคราะห
เนื้อหา (Content
Analysis)
3. แบบสังเกต/การ
วิเคราะหเนื้อหา
(Content
Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

บทท่ี  4

บริบทท่ีทําการศึกษา

การศึกษา   เร่ือง   การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปน
การศึกษาที่เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่เลือกวิจัยและทําการศึกษาในเชิงลึกซึ่งในการศึกษา
นอกจากพิจารณาขอมูลที่รวบรวมไดแลว  ยังตองคํานึงถึงบริบทที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาประกอบกับ
ขอมูลที่รวบรวมได  อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิเคราะหและอภิปรายผลของขอมลู   ดังนั้น
เพื่อความกระจางชัดในการนําเสนองานวิจัย   ผูวิจัยจึงขอนําเสนอขอมลูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับชุมชนไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสนับสนุนงานการศึกษาและวิเคราะห
ดังตอไปนี้

ขอสันนิษฐานจากอดีตถึงปจจุบัน

ในสมัยโบราณ  ประมาณ  พุทธศักราช  600  มีชนชาติชะวะกะหรือชาวภูเขา  มาตั้งรัฐ
เล็ก  ๆ  ที่บริเวณลุมน้ําโขง  ลุมน้ําเจาพระยา  และลุมน้ําตาป  โดยเฉพาะในลุมน้ําตาป  ซึ่งเปน
เขตติดตอระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี มีอาณาจักรเล็กๆ มีกรุงพันพาน
เปนศูนยกลาง (จดหมายเหตุของหลวงจีนอ้ีจิงเขียนเปนภาษาจีนวา ฟน - ฟน  :  Phan – Pan)   
ตั้งอยูที่ปากคลองอีปนซึ่งมีตนกําเนิดในจังหวัดกระบี่บรรจบกับแมน้ําตาปในทองที่อําเภอไชยบุรี  
จังหวัดสุราษฎรธาน ี  อาณาจักรพันพานประกอบดวย  เมือง  4  เมือง  คือ  กรุงพันพาน  อยูติด  
แมน้ําตาปเปนเมืองหลวง กรุงหยัน ตั้งอยูที่บานสระนางมโนราห อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  กรุงชิง  ตั้งอยูที่ตําบลกรุงชิง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรุงตาก
ตั้งอยูในเขตอําเภอบานนาสาร  จังหวัดสุราษฎรธาน ี  ทองที่อําเภอฉวางในปจจุบัน  ในสมัยนั้นคง
เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรพันพานโดยมีกรุงพันพานอยูทางทิศเหนือ กรุงหยันอยูทางทิศตะวันตก
เฉียงใต  กรุงชิงอยูทางทิศตะวันออก  และกรุงตากอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  อาณาจักร   
พันพานเจริญอยูจนกระทั่งพุทธศักราช 1100 จึงยายไปอยูที่เขาชวาปราบซึ่งตั้งอยูที่ตําบลเวียงสระ
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อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี แลวยายมาตั้งอยูที่กรุงตามพรลิงคหรือตัวจังหวัด
นครศรีธรรมราชในปจจุบัน  ( เกษม  ไมเรียง  2545 )

จากการสํารวจทางโบราณคดี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดพบวา มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยสืบเนื่องมาเปนเวลาหลายพันปแลว เพราะมีการพบหลักฐานที่
สําคัญคือกลองมโหระทึกทําดวยโลหะสําริด ซึ่งกลองมโหระทึกที่พบในทองจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดสุราษฎรธาน ี บางใบมีลวดลายจําลักษณเปนรูปเรือ (ที่เรียกกันวา  Ship  of  The
Dead)  ซึ่งเปนเรือที่ใชในพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่งของกลุมชนในสมัยนั้น  เชน  พิธีขอฝน  พิธี
สงวิญญาณ  และกลองมโหระทึกในลักษณะนี้ก็พบที่จังหวัดชุมพร  สงขลา  และในเวียดนาม
ภาคเหนือ  ดังนั้น จึงกลาวไดวาผูคนในพื้นที่เหลานี้มีการติดตอกับมนุษยซึ่งอาศัยอยูในดินแดน
ใกลไกลมาแลวแตกอนพุทธกาลหรือชวงตนๆ ของพุทธกาลเปนอยางชาและยังมีการติดตอกับผูคน
ในดินแดนของประเทศมาเลเซียและในหมูเกาะของอินโดนีเซียดวย  (สุจิตต  วงษเทศ  2543 :  29)

ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  780  กิโลเมตร  มี
พื้นที่ประมาณ  9,942.502  ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือ  ติดตอจังหวัดสุราษฎรธานีและอาวไทย
ทิศใต   ติดตอจังหวัดตรัง  พัทลุงและสงขลา  ทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย  ทิศตะวันตก  ติดตอ
จังหวัดสุราษฎรธานีและกระบี ่ (  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  2544  :  3  )

ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งที่เปนภูเขา  เนินเขา  และที่ราบชายฝงแบงเปน  3  เขต  คือ
เขตเทือกเขาตอนกลาง  เขตที่ราบชายฝงทะเลตะวันออก  และเขตที่ราบตะวันตกซึ่งอําเภอฉวางก็
ตั้งอยูในเขตนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบงออกเปน  23  อําเภอ  จากสภาพภูมิศาสตรของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่มีอาณาเขตติดตอกับชายทะเล  ทําใหไดรับขาวสารจากชุมชนอ่ืนอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดการพัฒนาดานความรู  ความคิด ทันตอสถานการณตาง  ๆ  สภาพทางภูมิศาสตรภายใน
จังหวัดที่มีแมน้ําไหลผานเขาไปเกือบทุกพื้นที ่ ทําใหมีผูคนอาศัยอยูตามริมแมน้ํา  จึงเหมาะแกการ
ติดตอส่ือสารและเผยแพรความรู  ศิลปวิทยาการ  ที่รับเขามาใหม  ๆ  จากดินแดนภายนอก
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การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  5  ไดเร่ิมโครงการศึกษาของ
ชาติ  ร.ศ. 120  สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงรับภาระจัดการศึกษาใน
ตางจังหวัด  ซึ่งมีพระสงฆที่เปนเจาคณะมณฑล  เจาคณะจังหวัดและเจาอาวาสหรือสมภาร  เปน
กําลังในการดําเนินการ โดยใหเจาคุณรัตนธัชมุน ี(มวง  รัตนชโต)  เจาคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
ในขณะนั้น  ทานเปนสหชาติ (เกลอ)  กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดสนอง
พระบรมราโชบาย  โดยดําเนินการจัดการศึกษาแผนใหม  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการจัดตั้ง
โรงเรียนข้ึนที่วัดทาโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนแหงแรกเมื่อพุทธศักราช  2442
(ปจจุบันเปนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช) และไดตั้งโรงเรียนชางถมข้ึน  เปนจุดกําเนิด
ของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชซึ่งยังมีวิชาชางถมสืบมาจนปจจุบัน (สํานักพิมพ
สารคดี 2537 :  40) ทานจึงเปนผูวางรากฐานการศึกษาใหแกชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งวิชา
สามัญและวิชาชีพ  (  พิพัฒน  จันทรังษี  2536  :  102  )

ในสมัยที่พระยาสุขุมนัยวินิต ดํารงตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาล ปกครองเมือง
นครศรีธรรมราช   ก็ไดรวมมือกับพระรัตนธัชมุน ี (มวง  รัตนชโต)  ในการจัดการศึกษา   ตามพระ
บรมราโชบายในการจัดการศึกษาหัวเมือง  ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ทรงโปรดเกลาใหฝายศาสนาและฝายปกครองชวยเหลือเกื้อกูลกันนับวาไดผลเปนที่นาพอใจคือ
เจาคุณรัตนธัชมุน ี  (มวง  รัตนชโต)  ไดจัดตั้งโรงเรียนข้ึนตามวัดตาง  ๆ  18  แหง  (  สํานักพิมพ
สารคดี  2537  :  38  ) เพื่อส่ังสอนกุลบุตรและใหการศึกษาแกราษฎรทั่วไป การจัดการศึกษามี
ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  และราษฎรใหความสนใจเขามาศึกษาเลาเรียนมากกวาหัวเมือง
ใด  ๆ ในมณฑลนี้   นอกจากการจัดตั้งโรงเรียนข้ึนตามวัดตาง  ๆ  แลวยังไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
ข้ึนที่วัดทาโพธิ์เมื่อป  ร.ศ. 124  ใหชื่อวาโรงเรียนฝกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราช  เพื่อผลิตครูออก
ไปสอนตามโรงเรียนตาง  ๆ  ในเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมืองอ่ืน  ๆ  ในมณฑลนี ้  สวนพระยา
สุขุมนัยวินิตก็ไดใหการสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณมาให และชักชวนใหขาราชการ  ตลอด
จนพอคา  คหบดีในทองที่เขามาชวยอุปถัมภโรงเรียนสําหรับราษฎร  ในทองที่ที่มีความสนใจทาง
การศึกษาสมัยใหมเพื่อใหโรงเรียนตั้งอยูได    (  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525  : 150  )
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ประวัติความเปนมาของอําเภอฉวาง

ฉวางไดชื่อจาก  เมืองขวางเมืองสระ  บนฝงแมน้ําตาป  บริเวณอาวบานดอน  อันเปน
เมืองชุมชนทาเรือสมัยโบราณในการขามจากฝงตะวันออกไปตะวันตก     โดยใชภูเขาขวางเปน 
เปาหมาย  จึงเรียกเมืองนี้วา      เมืองขวาง    ขุนนางเมืองนี้ปรากฏในทําเนียบขุนนางเมืองนครวา  
ขุนราชเมืองขวาง  (  คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวย
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  2544  :  212  )  ในทํานองเดียวกันก็ได
มีการกลาวถึงอําเภอฉวางวา  คําวา  "ฉวาง"  นาจะมาจาก  "ขวาง"  ดังตํานานที่กลาววาในการทํา
พระระเบียงรอบพระธาตุนั้น  ไดแก  "ขุนศรีพลแปดออมแสนเมืองขวางเจาเมืองสระ  8  หอง"  และ
วา  "ขุนศรีพลแปดออมแสนเมืองขวาง  เอาเชงกุฏิวัดคูหา  วัดฉวาง  วัดลําพูน  เอาจากมามุง   
พระธรรมศาลา"  อีกตอนหนึ่งวา  "เปนนาจังหันตําบลปจฉิมหรดี  เมืองนาขวางแปดร้ิว  ใหแก   
พระธรรมศาลา  เปนนา  8  เสน"  เปนตน  การที่  "ขวาง"  จะกลายเปน  "ฉวาง"  เปนปรากฎการณ
ปกติทางภาษา ( มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพานิชย  2542 : 1801 ) และชาลี  
ศิลปรัศมี(  2544  :  1  )  ผูที่ศึกษาเร่ืองประวัติศาสตรของอําเภอฉวางก็ไดใหความเห็นในเร่ืองนี้ไว
ในทํานองเดียวกันวา  "ฉวาง"  มาจากคําวา  "ขวาง"  ภูเขาขวางแมน้ําขวางหรือปจจุบันคลองฉวาง  
ปจจุบันคําวา "ฉวาง" ยายภูมิลําเนามาอยูในตําบลละอายและตําบลปลายทางกอนที่จะมาเปน
ตําบลฉวางตามชื่ออําเภอ  ฉวางในอดีตแบงพื้นที่คร่ึงหนึ่งใหนครศรีธรรมราช อีกคร่ึงหนึ่งแบงให   
สุราษฎรธาน ี  อําเภอฉวางยังแยกพื้นที่ไปเปนอําเภอพิปูน อําเภอถ้ําพรรณรา  และกิ่งอําเภอ      
ชางกลาง  นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงประวัติของอําเภอฉวางอีกคือ  จากคําบอกเลาของอาจารย
ชาลี  ชูโลก  ( 2537  :  บรรยาย )  ผูสอนวิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  ไดถายทอด
คําบอกเลาที่สืบตอกันมาใหผูวิจัยและเพื่อน  ๆ  ฟงในขณะที่เรียนวิชาประวัติศาสตรของไทย  ที่ 
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  วาพื้นที่อําเภอฉวางในปจจุบันนี้  ในอดีตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  เคยเสด็จมาเมื่อคราวเสด็จมณฑลปกษใตและไดมาถึงอําเภอ
ฉวางตอนรุงสวางพอดี  จึงเรียกที่นี่วา  สวาง  ตอมาคําวา  สวาง  จึงเพี้ยนเปนคําวาฉวางเร่ือยมา
จนมีการจัดตั้งอําเภอจึงตั้งชื่อวา  ฉวาง  เพื่อเปนสิริมงคล

จากที่ไดศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น  จึงสรุปไดวาคําวาฉวางนั้นที่  
ผูคนเรียกกันนั้นอาจมาจากความเชื่อในเร่ืองของภูเขาที่ขวางอยูระหวางการขามเรือจากฝงตะวัน
ออกไปตะวันตก  และประจวบเหมาะกับการเสด็จมณฑลปกษใตที่อาจมาถึงรุงสวางพอดี  และทั้ง
สองกรณีนี้ก็เกิดความผิดเพี้ยนทางภาษา  จากขวางหรือสวางจึงกลายเปนฉวาง
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สภาพท่ัวไปของอําเภอฉวาง

อําเภอฉวางตั้งอยูระหวางละติจูด  8  องศา  15  ลิปดา  กับ  8  องศา  30  ลิปดาเหนือ
และลองติจูดที่  99  องศา  30  ลิปดาตะวันออก  มีพื้นที่ประมาณ  528  ตารางกิโลเมตร มี
ลักษณะเปนภูเขาสลับซับซอน  ทางทิศตะวันออกเหมาะแกการทํานา  ทางดานตะวันตกเปนเนิน
สูงเปนลุมเปนดอนสลับกันไปเหมาะแกการทําสวน  (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคาร
ไทยพานิชย  2542  :  1803 )  ดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย  เปนเขตที่ปลูกยางพารามากที่
สุด  รวมถึงผลไมตาง ๆ  มีแมน้ําตาปไหลผาน  (วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  2525  :  5  -   7)
แบงเขตการปกครองออกเปน  10  ตําบล  ไดแก ตําบลฉวาง  กะเปยด  หวยปริก  ไสหรา  ละอาย
สวนขัน   นาแว  นากะชะ  นาเขลียง  และไมเรียง

สิ่งท่ีนาสนใจในประวัติศาสตร

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1 จัดการปกครอง
แบบกรุงศรีอยุธยา  แบบจตุสดมภ  คือ  เวียง  วัง  คลัง  นา  เมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งเปนเมือง
ประเทศราชก็ไดจัดการปกครองเชนเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร   อําเภอฉวางสังกัดอยูในเสนาบดี
ฝายเวียง  มีฐานะเปนกองอาสากองหนามีหลวงไชยศรศิลปเปนนายกอง   ตั้งกองทําการอยูที่   
โคกทําเนียบ  ตําบลสวนขัน  อําเภอฉวาง  มีผูชวยนายกอง  3  ตําแหนง  คือ  ขุนอินทรศรแผลง  
ขุนไชยพลบาล  ขุนชาญพลรบ  บังคับบัญชากองชางและไพรพล

ตั้งแตสมัยโบราณเปนตนมา  อําเภอฉวางเปนพื้นที่ที่มีชางชุกชุม  มีการตั้งเพนียด
คลองชางหลายคร้ัง  จากประวัติเมืองนครศรีธรรมราช  สมัยเจาพระยานคร(นอย  :  คนเฒาคนแก
ในอําเภอฉวางเรียกขานนามทานวา  พระยาขนทวน)  ไดทําเพนียดคลองชางและจับชางในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและกระบี ่  สงไปขายทางเรือใหแกประเทศอินเดีย  มีการทําเพนียดคลองชางและ
จับชาง  ที่บานหลักชาง  อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คร้ังถัดมาที่อําเภอฉวาง  โดย
สถานที่ตั้งเพนียดคลองชาง   อยูตรงที่ตั้งที่วาการอําเภอฉวางในปจจุบัน  การตั้งเพนียดคลองชาง
อีก  2  คร้ัง ที่บานไสหวักยักคอ(ปจจุบันทองที่นี้อยูในอําเภอถ้ําพรรณรา ในอดีตอําเภอถ้ําพรรณรา
มีฐานะเปนตําบลหนึ่งของอําเภอฉวาง) และการคลองชางในทองที่อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เมื่อประมาณ  50  ปมาแลว  คือ  ประมาณพุทธศักราช  2485  ยอนไปในอดีตมีชางที่
เล้ียงไวใชงานในทองที่อําเภอฉวางเปนจํานวนมาก  ทั้งชางใหญและชางคอม (ชางคอม  เปนชาง
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ตัวเตี้ย  ขนาดน้ําหนักประมาณ  800  -  1,200   กิโลกรัม  เล้ียงไวเพื่อใชงานเชนเดียวกับชางใหญ  
แตใชงานที่เบากวา และเปนพาหนะในการเดินทาง  กลาวกันวา  ชางคอมฉลาดกวาชางใหญ  
ปจจุบันชางคอมสูญพันธุไปแลว)  ประมาณ  3,000  เชือก   ในสมัยโบราณ  ชางเล้ียงไวเพื่อใชใน
ศึกสงคราม  เปนพาหนะ  บรรทุก  ชักลาก  ขนสง  มีการฝกชางเพื่อใชในการรบทัพจับศึก  มี
ประเพณีที่เรียกวา  ประเพณีโหชาง  ซึ่งจะจัดข้ึนในฤดูแลง  ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน
ของทุกป  หลังจากเก็บเกี่ยวขาวในทุงนาหมดแลว  จะมีการนําชางไปรวมกันในทองทุงประมาณ  
200  -  300  เชือก  คนในหมูบานและตําบลก็ไปรวมกันตั้งแต  500  -  1,000   คน คนที่ไปรวมงาน
แตละบานเรือนจะนํากลวย  ออย  และขาวตมลูกโยน  (ขาวเหนียวหุงกับน้ํากะทิใหสุกประมาณ  
70  %  แลวใชใบกะพอหอพันใหแนน  แลวนําไปตมจนสุก)  นําไปในงานนี้  เมื่อชางมารวมกันที่
กลางทองทุงแลว  ฝูงคนที่ไปจะกระจายออกไปอยูตามริมปาชายทุง  และชวยกันโหรองทําเสียงให
ดัง  และเดินออกจากแนวปาเขาไปในทุง  ชางบางเชือกจะตกใจและว่ิงหนีออกจากกลุม  เปนหนา
ที่ของควาญชางและคนบนหลังชางจะตองบังคับชางไวใหอยูในกลุม  ชางที่ตื่นคนและควาญไม
สามารถบังคับได  จะว่ิงหนีออกไป  เมื่อคนที่มารวมกันหยุดโหรองจะยังคงเหลือชางที่เชื่องซึ่งจะได
รับรางวัลเปนกลวย  ออยและขาวตมลูกโยน  รวมถึงควาญชางและคนบนหลังชางจะไดรางวัลดัง
กลาวดวย  สําหรับชางที่ว่ิงหนีไป  เปนหนาที่ของควาญชางที่จะตองนําชางกลับเขามาในทองทุง
อีกและไดรับของปลอบใจเปนกลวย  ออย  และขาวตมลูกโยนเชนกันแตจะไดทีหลัง  ประเพณีนี้จะ
ทําหมุนเวียนกันไปทุกตําบล  เพื่อฝกชางมิใหตื่นคนเมื่อตองออกรบในศึกสงคราม  แมไมมีการใช
ชางในศึกสงครามแลว  ประเพณีนี้ก็ทําติดตอกันเร่ือยมา  เพิ่งเลิกไปเมื่อประมาณ  50  ป   มาแลว

ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ที่ไดมีการเปล่ียน
แปลงรูปแบบการปกครองจากแบบจตุสดมภมาเปนมณฑลเทศาภิบาล โดยแบงทองที่การปกครอง
ออกเปนมณฑล  เมือง  อําเภอ  ตําบล  และหมูบานโดยมีเทศามณฑลเปนผูปกครองสูงสุด ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  6  ไดตั้งที่วาการอําเภออยูที่เพนียดคลองชาง  
(สมัยโบราณที่ที่เปนเพนียดคลองชางผูคนจะไมเขาไปอยูอาศัย  เพราะถือวาเปนที่ซึ่งสัตวใหญ  คือ
ชางถูกจับและไดรับความทุกขทรมาน  ดังนั้น  ภูตผีปศาจที่รักษา  หรือคุมครองดูแลชางถูกกระทํา
ใหพายแพแกเวทยมนตคาถา  และพิธีกรรมทางไสยศาสตร  ในขณะที่จับชางกลายเปนสถานที่ที่
คนไมพึงเขาไปอยูอาศัย  และทํามาหากิน  เปนบริเวณเนื้อที่ประมาณ  80  ไร  ซึ่งตอมาไดข้ึน
ทะเบียนเปนที่ราชพัสด ุ )  ซึ่งเปนที่ตั้งที่ทําการอําเภอฉวางในปจจุบัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76

นอกจากนี้ยังมีการพบหอกสําริด  ปนคาบศิลาทําดวยทองเหลืองและกระปุกหมึก     
ดินเผาที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บานกันละ ตําบลไมเรียง  อําเภอฉวาง  ซึ่งก็เปนพื้นที่ที่
ติดตอกับชุมชนไมเรียงดวย

การจัดการศึกษาในอําเภอฉวาง

วัดทาโพธิ์เปนวัดธรรมยุต  เจาคุณรัตนธัชมุนีเปนพระสงฆฝายธรรมยุต  ทุก  ๆ  ปกอน
ฤดูเขาพรรษา   ทานจะเดินทางไปเปนพระอุปชฌายบวชพระสงฆตามวัดธรรมยุตในอําเภอตาง  ๆ

วัดวังมวง  ซึ่งตั้งอยูในอําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนวัดธรรมยุตวัดหนึ่ง  
ซึ่งในสมัยพระเจาลูกยาเธอกรมหลวงลพบุรีราเมศว  ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช  
เคยไปตรวจราชการและเคยประทับคางคืนที่วัดนี้ และไดถวายพระประธานสําหรับโบสถวัดวังมวง
ไว  1  องค  ปจจุบันพระพุทธรูปองคดังกลาวตั้งอยูในศาลาโรงธรรมของวัดวังมวง

เมื่อมีการวางแผนขยายการศึกษาไปในทองที่อําเภอตาง  ๆ  จากการไปเปนอุปชฌาย  
เพื่อบวชพระใหมที่วัดวังมวง  เจาคุณรัตนธัชมุนีไดปรารภกับพอหลวงทอง  เจาอาวาสวัดวังมวง
สมัยนั้น  ถึงการที่จะตั้งโรงเรียนประถมศึกษาข้ึนที่วัดวังมวง  ซึ่งพอหลวงทองก็ไดรับนโยบาย  โดย
ใหใชศาลาวัดเปนโรงเรียน  และตั้งชื่อวา  โรงเรียนนาคะวงศ  (ตอมาเปล่ียนชื่อเปนโรงเรียนวัด    
วังมวง)  โดยมอบหมายใหพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความรูทางภาษาไทยเปนผูสอนและกํากับดูแล  แต
การเรียนการสอนมีปญหาคือ  ไมมีนักเรียนมาเรียนเปนปกต ิ  จะมาเรียนบางก็วันสองวันแลว   
หายไปไมมีความตอเนื่องปแลวปเลาผานไป  ก็ยังไมสามารถจัดการศึกษาของโรงเรียนนาคะวงศ
ใหเปนระบบได

การศึกษาในอําเภอฉวางไดเร่ิมดําเนินการข้ึนอยางจริงจัง  เมื่อเจาคุณรัตนธัชมุน ี  ได
หารือกับพอหลวงทอง  และนายศรีพรหม  ไมเรียง  และตกลงกันวาใหเด็กชายนกแกว  ไมเรียง  ซึ่ง
ในขณะนั้นอายุประมาณ  11  ป  ซึ่งเปนบุตรของนายศรีพรหม  ไมเรียง  ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน
วัดทาโพธิ ์  เด็กชายนกแกว  ไมเรียง  ไดเร่ิมเรียนหนังสือขอมและหนังสือไทยตั้งแตอายุ  8  ขวบ  
กับลุง(นายนุน  ไมเรียง)มาแลว  เมื่อไดไปเรียนหนังสือที่วัดทาโพธิ ์  ก็เรียนไดอยางรวดเร็ว  เมื่อ
อายุ  15 ป ก็เรียนจบการศึกษาชั้นประโยคในสมัยนั้น  และไดเปนครูฝกหัดสอนที่โรงเรียนวัดทา
โพธิ ์ ประมาณ  1  ปตอมา  เจาคุณรัตนธัชมุนีก็สงใหมาชวยดําเนินการศึกษาที่อําเภอฉวาง

ดังไดกลาวแลววาโรงเรียนที่ตั้งข้ึนที่วัดวังมวงไมมีนักเรียนที่จะเขามาเรียนอยาง       
ตอเนื่อง  คือ เปนลักษณะมาเรียนสองวันสามวันแลวหายไปเกาวันสิบวัน  เนื่องจากเปนเด็กใน
ทองที่มีบานอยูใกลโรงเรียน  เมื่อนายนกแกว  ไมเรียง  มาเปนครูที่โรงเรียนนาคะวงศจึงไดหารือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

กับพอหลวงทองและพระภิกษุที่เปนครูเร่ืองวิธีการที่จะใหมีนักเรียนมาเรียนหนังสือ  โดยดําเนินการ
คือในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป  ทองที่ภาคใตจะอยูในชวงฤดูแลง
ชาวบานซึ่งมีอาชีพกสิกรรม  คือ  ทํานา  ทําไร  เปนหลัก  ไดเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ  หลังจากนั้นก็เปน
ชวงวางงาน  ฝนฟาไมตก  การเดินทางไหนมาไหนสะดวก  จึงมีคณะหนังตะลุงและคณะมโนราห
เดินทางไปแสดงในทองที่ตําบลตาง  ๆ  ในสมัยนั้นเมื่อมีหนังตะลุงหรือมโนราหไปแสดงในทองที่ใด
คนในพื้นที่ก็จะมาชมการแสดงกันเปนจํานวนมาก  คงเหลือแตคนแกอยูเฝาบาน  นายนกแกวได
ถือโอกาสเดินทางไปกับคณะมโนราห  ขณะที่มโนราหกําลังแสดง  ก็คอยสังเกตดูเด็กผูชายซึ่งมี
อายุระหวาง  8  -   10  ป  โดยดูบุคลิกลักษณะของเด็กและดูวาเด็กมากับใคร  ใครเปนพอแมของ
เด็ก (กํานัน  ผูใหญบานหรือคนมีฐานะในพื้นที)่  หรือเปนญาติพี่นองกับใคร  เมื่อมโนราหเลิก
แสดงแลว  ก็ขอใหกํานันหรือผูใหญบานพาไปพบพอแมของเด็ก  พูดจาชักชวนใหมาเรียนหนังสือ
ใชเวลาปละประมาณ  3  -4  เดือน  ก็ไดเด็กอายุระหวาง    8  - 10  ป  ตามทองที่ตาง  ๆ  ปละ
ประมาณ  5  -  10  คน  เมื่อพอแมของเด็กตกลงและเด็กเต็มใจมาเรียนหนังสือ   ก็จะนําเด็กมาพัก
ที่วัดและที่บานตัวเอง (ซึ่งอยูใกลกับวัด)  สําหรับการเรียนการสอนนายนกแกวไดรวมกับพระภิกษุ
ที่วัดวังมวงเปนครูสอน  เร่ิมสอนตั้งแตไมรูหนังสือเลย  ใชเวลาประมาณ  3  ป  จึงอานออก    
เขียนได  แตงเรียงความได  ตลอดจนมีความรูความเขาใจเบื้องตนในระบบการศึกษาสมัยใหม
(สมัยนั้น)  เมื่อดําเนินการอยูไดประมาณ 3 -  4 ป  ก็ไดนักเรียนรุนแรก  มีความรูพอสมควรตาม
ระบบการศึกษาสมัยใหม  จึงนํานักเรียนไปสอบไลที่โรงเรียนวัดทาโพธิ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนนาคะวงศ ตั้งอยูในบริเวณวัดวังมวง อําเภอฉวาง อยูหางจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราช  เปนระยะทางประมาณ  60  กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางดวยเทาประมาณ  2  วัน
(สมัยนั้นยังไมมีถนนรถยนตและทางรถไฟ)  การไปสอบไลตองใชชางเปนพาหนะบรรทุกเสบียง
อาหาร  สัมภาระ  โดยเฉพาะขาวสาร  อาหารแหง  สําหรับไปหุงหากินในขณะที่ไปสอบไล  ครูและ
นักเรียนเดินเทาไปพรอมกับขบวนชาง  การไปสอบไลแตละคร้ังใชเวลาสอบและเวลาเดินทางไป
กลับประมาณ  8  - 10  วัน  มีนักเรียนไปสอบคร้ังละประมาณ  5  -  10  คน

โรงเรียนนาคะวงศ  วัดวังมวง  ไดดําเนินการในลักษณะดังกลาวประมาณ  5  ป  มี
ผูสอบไลไดชั้นประโยคในสมัยนั้นประมาณ  30  คน  โดยทยอยจบไปทีละประมาณ  5  -   7  คน
เพียงพอสําหรับบุคลากรที่จะไปตั้งโรงเรียนและเปนครูสอนในทองที่ตําบลตาง ๆ  ในอําเภอฉวาง
สมัยนั้น

บรรดาศิษยของโรงเรียนนาคะวงศซึ่งออกไปจัดตั้งโรงเรียนและทําการสอนในทองที่
ตําบลตาง  ๆ  ไดใชวิธีการหานักเรียน และดําเนินการเรียนการสอนตามแบบฉบับของโรงเรียน
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นาคะวงศ  ใชเวลาประมาณ  10  ป  ในประมาณปพุทธศักราช  2456  โรงเรียนประถมศึกษาจึง
ถูกตั้งข้ึนและทําการเรียนการสอนไดทุกตําบลในอําเภอฉวาง

ภาระหนาที่ตอไปของผูจัดการศึกษาสมัยนั้นคือเร่ืองของการเปนพี่เล้ียงชวยเหลือครู
ตามโรงเรียนตาง  ๆ  ในทองที่  นายนกแกว  ไมเรียง  ไดเดินทางไปเปนพี่เล้ียง  ใหคําปรึกษาแนะ
นําในดานตาง  ๆ  (ทําหนาที่นิเทศในปจจุบัน)

นอกเหนือจากการใหความชวยเหลือในดานการเรียนการสอนแลวยังตองใหความชวย
เหลือดานสุขภาพอนามัยของครูและนักเรียนดวย เนื่องจากทองที่อําเภอฉวางในสมัยนั้นเปนปาเขา
มีไขมาลาเรียชุกชุมนักเรียนบางคนเปนไขมาลาเรียไมมียาแผนปจจุบันรักษา  ตองรักษาดวยยา
สมุนไพร  เปนยาตมแกไขมาลาเรีย  ยานี้ม ี  2  ส่ิง  คือตนชิงชี่และตนเหม็งซอ  เอาทั้งรากทั้งตน
ตมใหน้ําเกือบแหง  แลวเติมน้ํา  ตมตอไปจนครบ  3  คร้ัง  คร้ังที่  3  ใหเหลือน้ํา  1  ถวย  กะพอกิน
ทีเดียวหมด  กินเสร็จแลวควํ่าถวยและหมอยา  หายแล

อีกอยางหนึ่งเด็กนักเรียนในทองที่มักเปนเหา  นั่งเรียนไปเกาศีรษะไป  เปนการรบกวน
สมาธิในการเรียนอยางยิ่ง  ยาสมุนไพรที่ฆาเหา  ใชเมล็ดลูกหัน  ซึ่งเปนไมพื้นเมืองในภาคใตหาได
ทั่วไป  โดยเอาเมล็ดลูกหันหนักประมาณ  คร่ึงกิโลกรัม  ใสครก  ตําใหละเอียด   เติมน้ําประมาณ
1  ลิตร  คั้นเอาน้ํา  ชโลมใหเปยกทั้งศีรษะ  แลวใชผาขะมาคลุมศีรษะไว  ประมาณ  1  ชั่วโมง
แลวใชน้ําสะอาดลาง  ตัวเหาจะตายและไขเหาจะฝอ  ตายหมดแล

นอกจากทั้งสองอยางที่ไดกลาวมาแลวยังมียาอ่ืน  ๆ    ที่เปนของจําเปนในทองที่   เชน
ยาเลือด  ยาแกไขทับระดู   ฯลฯ  เปนตน

นอกเหนือจากการชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแลว  ยังตองชวยเหลือโรงเรียนในเร่ือง
ตาง  ๆ  เชน  ดานอุปกรณและอาคารเรียน  สมุดบัญชีนักเรียน  ทะเบียนนักเรียน  ชอลคเขียน
กระดานดํา  สําหรับในดานอาคารเรียนก็ไดใหความชวยเหลือในเร่ือง  การกอสรางอาคารเรียน
โดยเฉพาะอุปกรณกอสราง เชน นอต สกรู ตะป ูบานพับประตูหนาตาง  กลอนประตู  ฯลฯ  เปนตน

ในสมัยนั้นไมมีงบประมาณบํารุงการศึกษา  ครูและผูที่เกี่ยวของตองชวยเหลือกันเอง
โดยการขอเงินบริจาค  และบริจาคเงินเดือนของตนเองบางสวนเพื่อใหมีอาคารเรียนที่ดีข้ึนพอ
หลบฝนหลบแดดได   ใชเวลาในการบุกเบิกการศึกษาอยูประมาณ  12  ป  นายนกแกว  ไมเรียง  ก็
ไดรับการแตงตั้งใหเปนธรรมการอําเภอฉวาง(ศึกษาธิการอําเภอ)  ที่หนาหองของธรรมการอําเภอ
จะมีตูบริจาคของผูมีจิตศรัทธาสําหรับชวยเหลือในการพัฒนาการศึกษาในอําเภอฉวาง  สมัยนั้นใน
แตละปจะไดรับเงินบริจาคระหวาง  6  -  10  บาท  ธรรมการอําเภอไดนําไปชวยเหลือดานอาคาร
เรียนและอุปกรณการศึกษาของโรงเรียนตาง  ๆ  ในทองที่
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ในระยะเวลาตอมา ไดมีการสอนในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราช  มีผูที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาในอําเภอฉวาง   ประสงคที่จะไปเรียนตอในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาที่ตัวจังหวัดเปนจํานวนมาก  แตก็มีเพียง  2 - 3  ราย  ที่มีทุนทรัพยเพียงพอที่จะไป
เรียนได  เนื่องจากระยะทางไกลและคาใชจายสูง ทางราชการไมมีงบประมาณและบุคคลากรพอที่
จะตั้งโรงเรียนมัธยมข้ึนในอําเภอฉวางได  นายนกแกว  ไมเรียง  ไดเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
ยกระดับการศึกษาใหคนมีความรูสูงข้ึนเพื่อความกาวหนาของการศึกษาและชีวิตที่ดีกวาของ
ประชาชน  จึงไดจัดตั้งโรงเรียนมัธยมข้ึน เปนโรงเรียนราษฎรแหงแรกในอําเภอฉวาง ชื่อโรงเรียน
แกวนุกูล  เพื่อใหผูที่ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาไดศึกษาตอในระดับมัธยม  และไดเปล่ียนชื่อมาเปน
โรงเรียนฉวางสงเคราะหในปจจุบัน  (  เกษม  ไมเรียง  2545  )

ขอมูลพื้นฐานชุมชนไมเรียง

คําขวัญประจําตําบล
รมเงาเขาศูนย  วุลแฟรมเลอลํ้า   ยิปซั่มแนนหนา   ยางพาราดีเดน   เยือกเย็นน้ําใจ

สุขฤทัยชั่วกัลป

ประวัติตําบลไมเรียง
ตําบลไมเรียง  เปนตําบลหนึ่งของอําเภอฉวาง  ในทองที่นี้มีผูคนอาศัยอยูกันเปนชุมชน

ตั้งแตเมื่อใดไมมีหลักฐานปรากฎแนชัด  แตคงเปนกอนมีการจัดการปกครองเปนตําบล ทองที่นี้
เดิมเรียกกันวา  บานทุงไหม  ที่ตั้งหมูบานที่เรียกวาบานทุงไหม  ปจจุบันอยูในเขตหมูที่  1  หมูที ่ 9
และหมูที ่ 2  บางสวน  ของตําบลไมเรียง  เดิมท ี เรียกกันวา  ทุงดอกไม  เพราะมีดอกไมตามธรรม
ชาติข้ึนปนกับปาละเมาะในทองทุงหนาวัด แตพอถึงฤดูแลงของทุกป  ไฟจะไหมพื้นที่ทุงดอกไมนี้
จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา  ทุง(ไฟ)ไหม  บริเวณทิศเหนือของทุงดอกไมเปนวัดและหมูบานเล็ก ๆ  ตอ
มาชาวบานไดจับจองทุงดอกไมและปรับปรุงเปนนาขาว  ดอกไมและปาละเมาะในทุงก็คอย ๆ
หมดไปเพราะถูกหักลางถางลง  กลายเปนทุงนาขาว ชื่อทุงดอกไมก็หายไปดวยยังคงเรียกกันอยูแต
บานทุงไหม  ประชาชนก็เขามาอาศัยมากข้ึนตามลําดับ  บานทุงไฟไหมนาน  ๆ  เขาก็เพี้ยนไป
เรียกวาบานทุงไหม  เมื่อมีการจัดการปกครองเปนจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  ทองที่นี้ข้ึนอยูกับตําบล
ฉวาง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตอมาประมาณปพุทธศักราช  2441  พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่  5  ไดปรับปรุงระบบและขอบเขตอํานาจการปกครองใน
ทองถิ่น  นายอําเภอฉวางในขณะนั้น  ไดพิจารณาเห็นวาบานทุงไหมและบริเวณใกลเคียงมีชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



80

หนาแนนพอ  สมควรที่จะแบงเปนเขตการปกครองออกไปเปนตําบลได  ทางกรมการอําเภอฉวาง
จึงไดมีคําส่ังใหผูใหญบานในพื้นที่รวมกันพิจารณาตั้งชื่อตําบลในพื้นที่นี้แตปรากฏวาผูใหญบานที่
รวมหารือกันตกลงชื่อตําบลกันไมได  เจาหนาที่กรมการอําเภอจึงตองเดินทางมาสํารวจพื้นที่  เพื่อ
ใหเกิดแนวความคิดในการตั้งชื่อตําบลใหม     เมื่อเดินมาถึงหนาวัด ซึ่งตั้งอยูเชิงภูเขาศูนย และ
ดานหนึ่งของวัดติดกับทุงไหม  เจาหนาที่ทานหนึ่งหันไปดูทางภูเขาศูนย  ซึ่งอยูทางทิศเหนือ
ประมาณวา  จากที่ยืนอยูเปนแนวลาดชันข้ึนไปหายอดภูเขา  จะทํามุมประมาณ  30  - 40  องศา
จะมองเห็นตนไมนอยใหญข้ึนเรียงรายเปนระเบียบ  ตั้งแตจุดที่ยืนเร่ือยข้ึนไปจนถึงยอดภูเขา  ซึ่ง
เปนตนไมข้ึนเองตามธรรมชาต ิ  ทานกรมการอําเภอผูนั้นเห็นแลว  คงตื่นตาติดใจในความ
มหัศจรรยของตนไมที่ข้ึนเรียงรายตามธรรมชาต ิ จึงไดเสนอข้ึนวา  ทองที่นี้นาจะชื่อ  ตําบลไมเรียง
โดยพิจารณาจากตนไมธรรมชาติที่ข้ึนเรียงกันเปนแถวไปจนถึงยอดเขา  เมื่อไดชวนชี้ใหผูที่มาดวย
กันไดดู  และปรึกษาหารือกันแลว  ความคิดนี้ไดนํามาเสนอในที่ประชุมระหวางคณะกรมการ
อําเภอและผูใหญบานตลอดจนประชาชนในพื้นที่  ที่ประชุมจึงมีมติใหชื่อทองที่นี้วาตําบลไมเรียง
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา (  ตวน  มีสาย  2545  )  และสมนึก  ไมเรียง  (  2545  )  ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง  ก็ไดเลาถึงความเปนมาของชื่อไมเรียงใน
ทํานองเดียวกันวา  ชื่อตําบลไมเรียงนั้น  เดิมมาจาก  พื้นที่ที่เปนชุมชนไมเรียงในขณะนี ้  (  ไดแก
บริเวณหนาวัดไมเรียงในปจจุบัน)  เปนปาละเมาะที่มีพื้นที่กวางพอสมควร  พอถึงฤดูแลงก็เกิดไฟ
ปาไหมบริเวณปาละเมาะนั้นหมด  เกิดซ้ําแลวซ้ําอีก  ชาวบานจึงเรียกวาทุงไฟไหม  และตอมาก็
เรียกเปนทุงไหมจนในระยะหลัง  เมื่อเกิดไฟไหมเหมือนทุก  ๆ  ปแลวหลังจากที่เกิดไฟไหมแลวก็มี
ตนไมงอกเรียงกันเปนแถวที่นั่น  ชาวบานจึงเปล่ียนคําเรียกจากทุงไหมมาเปนไมเรียง

จากการสัมภาษณผูรูในทองถิ่นดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวาคําวาไมเรียงก็คือมาจาก
การที่เกิดไฟไหมในบริเวณทองที่นี้ในอดีตแลวภายหลังก็เกิดตนไมเรียงกันผูคนจึงเปล่ียนจากเรียก
วาทุงไหมมาเปนไมเรียง

สภาพท่ัวไป
ตําบลไมเรียงตั้งอยูที่ทางทิศเหนือของอําเภอฉวาง  หางจากที่วาการอําเภอฉวาง  8

กิโลเมตร  เดินทางจากอําเภอฉวางโดยทางรถไฟไปทางทิศเหนือถึงสถานีรถไฟทานพอ  และเดิน
ทางโดยทางรถยนตไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายทานพอ -  ถ้ําพรรณรา  ประมาณ  3
กิโลเมตร  ก็ถึงโรงเรียนวัดไมเรียง  ที่ตั้งโรงเรียนหางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ  80
กิโลเมตร  ตําบลไมเรียงมีเนื้อที่ประมาณ  40  ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือจดตําบลกะเปยด  ทิศใต
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จดตําบลนากะชะและตําบลฉวาง  ทิศตะวันออกจดตําบลนาแวและตําบลฉวาง  ทิศตะวันตกจด
ตําบลนากะชะและตําบลคลองเส  ลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมอยูใกลแมน้ํา
ตาป  และเปนที่ราบสูงตามบริเวณไหลเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  ทางทิศเหนือจะเปนภูเขา
คือ  พื้นที่หมูที ่   5,9,10   แหลงน้ําธรรมชาต ิ   ไดแก  แมน้ําตาป  คลองนาหนม  คลองหวยน้ําใส
คลองวังซอนซึ่งเปนพื้นที่เหมาะสําหรับการทําสวนผลไม สวนยางพารา  ดังภาพที่  1  ในภาคผนวก
หนา  196

ประชากร
คนที่อาศัยอยูในตําบลไมเรียงนั้นสวนใหญเปนผูที่มีเชื้อชาติไทยโดยกําเนิด  มีผูที่เปน

คนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูบางในบริเวณตลาดทานพอ  ซึ่งเปนตลาดที่ตั้งอยูในตําบลนี้  แตก็มี
จํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับประชากรสวนใหญของตําบล   และคนในตําบลนี้นับถือศาสนาพุทธ
โดยหมูบานที่อยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลไมเรียง  มีทั้งหมด  7 หมูบาน รวม
จํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน  1,113  ครัวเรือน (ขอมูลเมื่อพ.ศ.  2543)  ไดแก  หมูที ่ 1  บานทุงไหม  มี
175  ครัวเรือน  เปนเพศชาย  43  คน  เปนเพศหญิง  486  คน  รวม  939  คน  หมูที ่  2  บาน
หนองหาด  ม ี 203  ครัวเรือน เปนเพศชาย  528  คน  เปนเพศหญิง  502  คน  รวม  1,040  คน
หมูที ่ 3  ตลาดทานพอ    (อยูในเขตเทศบาลตําบล)  หมูที ่ 4  บานหาดทรายแกว  ม ี   126  ครัว
เรือน  เปนเพศชาย  294  คน  เปนเพศหญิง  304  คน  รวม  598  คน  หมูที ่ 5  บานหนองทอม  มี
235  ครัวเรือน  เปนเพศชาย  528  คน  เปนเพศหญิง  584 คน  รวม  1,112  คน  หมูที ่ 6  บาน
กันละ  ม ี  108  ครัวเรือน  เปนเพศชาย  228  คน  เปนเพศหญิง  269  คน  รวม  497  คน  หมูที่
7  บานหนองมวง  ม ี 142  ครัวเรือน  เปนเพศชาย   320  ครัวเรือน  เปนเพศหญิง   354  ครัวเรือน
รวม  674  คน  หมูที ่ 8  บานหนองตรุด – แหลมทอง  (อยูในเขตเทศบาลตําบล)   หมูที ่  9  บาน
ตรอกไมแดง  ม ี 124  ครัวเรือน  เปนเพศชาย  279  คน  เปนเพศหญิง  298  คน  รวม  577  คน
มีเทศบาล  1  แหง  คือ  เทศบาลตําบลไมเรียง  ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนนี้มีทั้งหมด 5,437
คน เปนเพศชาย  2,640  คน เปนเพศหญิง  2,797  คน มีความหนาแนนประชากรเฉล่ีย  135  คน
ตอตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพการทําสวนยางพาราประมาณ

1,200  ไร  สวนผลไมประมาณ  700  ไร  ทํานาประมาณ  800  ไร  ทางดานเศรษฐกิจและสังคม
มีการทําเกษตรแบบผสมผสาน  จํานวน  8  หมูบาน  50  ครัวเรือน  มีการพัฒนากลุมอาชีพ / กลุม
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สนใจจํานวน   11   กลุม   คือ   ดานเกษตรกรรม  จํานวน  5  กลุม  ดานอุตสาหกรรม   จํานวน   2
กลุม  ดานบริการ  จํานวน  2  กลุม  การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก  โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน  คือ  แหลงน้ําคลองวังซอน มีสมาชิก  จํานวน  150  คน

สภาพทางสังคม
ในดานการศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน  4  แหง  คือ  โรงเรียนวัดไมเรียง

บานหาดทรายแกว บานกันละ บานหนองทอม และโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 1  แหง  คือ     
โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค  มีที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชนจํานวน  7
แหง  มีสถาบันและองคกรทางศาสนา  คือ  วัดจํานวน  1   แหง คือวัดไมเรียง

ดานสาธารณสุข  มีสถานีอนามัยประจําตําบลจํานวน  1  แหง  คือสถานีอนามัยตําบล
ไมเรียง  และอัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  100  %

สาธารณูปโภค  ในดานการคมนาคม  มีถนนลาดยางจํานวน   5  สาย  ถนนคอนกรีต
จํานวน  8  สาย  และถนนหินคลุกซึ่งใชไดในทุกฤดูกาลจํานวน  32  สาย  ถนนลูกรังจํานวน  1
สาย  ซึ่งใชการไดไมดีในฤดูฝน  ดานการส่ือสาร  มีสถานีทวนสัญญาณโทรศัพทตั้งอยูบนภูเขา
ศูนยจํานวน  1  แหง  ดานการใชไฟฟา  มีไฟฟาใชครบทั้ง  8  หมูบาน  แหลงน้ําธรรมชาติที่มีใน
พื้นที่ประกอบดวยลําน้ํา ลําหวยจํานวน 10  สาย  บึงหนอง จํานวน  5  แหง แหลงน้ําที่สรางข้ึน
ไดแก  ฝาย จํานวน 4  แหงบอน้ําตื้น จํานวน  4  แหง  บอโยก  จํานวน  5  แหง  ประปาหมูบาน
จํานวน  7  แหง

องคกรและกลุมมวลชน  ภายในชุมชนมีกลุมมวลชนจัดตั้ง  ไดแกกลุมลูกเสือชาวบาน  
3  รุน  จํานวน  150  คน  ดานศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล   องคการบริหารสวนตําบล
ไมเรียง  มีบุคลากรจํานวน  9  คน  มีตําแหนงในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลจํานวน  4  
คน  ตําแหนงในสวนการคลังจํานวน  3  คน  ตําแหนงในสวนโยธาจํานวน 2 คนโดยแบงระดับการ
ศึกษาของบุคลากรทั้งหมดไดดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาจํานวน   3   คน  ระดับปวส./
ปวท.จํานวน  2  คน  ระดับปริญญาตรีจํานวน  4  คน  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล     
ประจําปงบประมาณ  2544  เปนจํานวนเงิน  4,747,542.58  บาท  โดยแยกเปน  รายไดที่องคการ
บริหารสวนตําบลเก็บเอง เปนจํานวนเงิน  265,721.08  บาท รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให  
เปนจํานวนเงิน 3,202,621.50  บาท และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เปนจํานวน 1,279,200  บาท  
ดานศักยภาพของชุมชนและพื้นที่    มีการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะกลุมอาชีพ     จํานวน 
7  กลุม  และกลุมออมทรัพยจํานวน  7  กลุม  (  องคการบริหารสวนตําบลไมเรียง  2544  :  1  -7 )
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองที่นี้มีทรัพยากรธรรมชาติเปนปาสงวน  จํานวน  1  แหง   คือปาเขาศูนย  มีเนื้อที่

ประมาณ  4,000  ไร    ซึ่งภายในมีแรวุลแฟรม  แรยิปซั่ม  และแรอ่ืน  ๆ อีกหลายชนิดที่ยังไมมีการ
ขุดคนและสํารวจที่แนนอน  อันเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ  และเปนสัญลักษณของตําบล
ไมเรียงและที่ชาวบานนับถือเปนที่พึ่งทางใจตั้งแตโบราณ  คือ  ภูเขาศูนย  และเทวดาเขาศูนย
เขาศูนยตั้งอยูในทองที่  หมูที ่ 9  ตําบลไมเรียง  และตําบลกะเปยด  อําเภอฉวาง  คนละคร่ึง  เกิด
มาเมื่อใดไมมีใครรู  แตมีประวัติที่เปนนิยายปรัมปราเลาสืบตอกันมาวาเหตุที่ไดเรียกเขาศูนย  วามี
ฤาษีตนหนึ่งไลจับวัวกระทิง  (  วัวปา  วัวเถื่อน )  วัวไมยอมใหจับ  ฤาษีจึงไลตามตั้งแตเชิงเขาศูนย
ไปออกที่คลองซึ่งไหลออกจากเขา  ฤาษีลมลง  จึงเรียกวา  คลองหราด  ( หราด  แปลวา  เทาล่ืน
ไถลทําใหลมลง )  วัวว่ิงไปออกที่ทุงนา  ฤาษีลมกนกระแทกพื้นดิน  ( ภาษาใตเรียกวา  แยะ )  จึง
ไดชื่อสถานที่นั้นวา  นาแยะ  วัวไมยอมใหจับ  ฤาษีว่ิงไลตอไปออกไปที่บานหนักแซะ  บานกันละ
บานทุงถิว  จนถึงบานหลักชาง  ค่ําพอดี  ฤาษีจึงนอนในปานั้น  ( ทองที่ที่ผานมามีเร่ืองเกิดข้ึนทั้ง
นั้น  แตผูเลาไดบันทึกไวเพียงแคนี้ )  รุงเชาฤาษีก็เขาปาพบวัวก็ไลตามกันตอไป  ผานมาหลายทอง
ที่จนมาออกในทุงแหงหนึ่ง  วัวเหลือบไปดูฤาษีตรงนั้น  จึงเรียกวา  ทุงหันในปจจุบัน  วัวว่ิงผานมา
หลายทองที่ขามแมน้ําตาปตรงทาปากหลาม   ฤาษีก็วายขามแมน้ําตามมาพอถึงปาเวลาตอนเที่ยง
ฤาษีจึงหลามขาวฉันเที่ยงที่นั่น  ตอมาจึงเรียกวาทาปากหลามปจจุบัน  หลังจากฉันเพลแลว  ฤาษี
ก็ไลจับวัวตอไป  จนถึงบริเวณภูเขาอีกคร้ัง  ตอนนั้นวัวว่ิงข้ึนบนยอดภูเขา  ฤาษีก็ไลตามข้ึนไปแลว
ปรากฏวาทั้งฤาษีทั้งวัวไมไดกลับออกมา  หายสาบสูญไปตั้งแตบัดนั้น  คนในสมัยนั้นจึงใหชื่อวา
ภูเขาศูนย  ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา

ภูเขาศูนยตั้งแตโบราณจนกอน  พ.ศ.  2505  เปนภูเขาที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณมากมาย  เชน  ปาไมเบญจพรรณ  ใหความรมร่ืนเย็นกายเย็นใจเมื่อไปสัมผัส  มีไมใหญ
ทั้งเนื้อแข็งและเนื้อออน  มีไมไผ  ทัง  เคร่ืองยาสมุนไพรทั้งที่เปนตนไมและเถาวัลย  ตนไมที่เปน
สมุนไพร  เชน  ตนตีนเปด  ไมจวง  เข่ือข้ึน  ไหลเผือก  เถาวัลยที่เปนยาสมุนไพร  เชน  ยานพาโหม
เถาวัลยเปรียง  พดเจ็ดชั้น  ที่งอกยางแดง  เอ็นมา  มากระทืบโรง  ที่เปนตนที่มีลักษณะเปนพรรณ
ไมเล็ก  ๆ  เชน  ฝนปา  ขาวมามืด  กําลังหนุมาน  ยาหนูตน  ยานงด  หมางแพง  บนภูเขาศูนยและ
ปาบริเวณภูเขามีสัตวนานาชนิด  ทั้งสัตวเล็กและสัตวใหญ  มีทั้งนก  คางคาว  นอกจากนั้นภูเขา
ศูนยยังเปนแหลงตนน้ําที่ไหลออกจากภูเขาหลายสาย  พื้นที่ภูเขาศูนยทางราชการประกาศเปนปา
สงวน  ซึ่งมีรัศมีจากภูเขาศูนยประมาณ  4,000  กวาไร  เปนปาสงวนเล้ียงสัตวคร่ึงหนึ่ง  เปนปา
สงวนพันธุไมคร่ึงหนึ่ง  หลังจาก  พ.ศ.  2490  เปนตนมา  ประชากรในตําบลไมเรียง  ตําบล
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กะเปยดและตําบลใกลเคียง เพิ่มมากข้ึน  ที่ทํามาหากินไมพอ  ประชาชนจึงเขามาทําการแผวถาง
โคนไมในเขตปาสงวนของภูเขาศูนย  บางก็ปลูกยางพารา  ทําไรเล่ือนลอย  ( คือปลูกขาวปเดียว
พนไป )    ตอมาประชาชนตื่นตัวในเร่ืองการสรางสวนยางพารา  เมื่อไมมีที่ปลูกก็ยึดเอาเปนที่สราง
สวนยางพาราและก็ไดรับผลมาก  การลักลอบตัดไมทําลายปาก็มากข้ึน  โดยเอาไมไปทําที่อยู
อาศัยบาง  ตัดเพื่อทําการคาขายบาง  ซึ่งทําเปนประเภทไมเถื่อน  สัตวตาง  ๆ  นกหลายชนิดก็
ถูกลาไมเวนแตละวันแมแตงูเหลือมซึ่งตอนนั้นมีอยูมาก  ยังถูกลาเพื่อเอาไปขาย  แตชวงนั้นปาบน
ยอดเขาก็ยังมีสัตว  นก  และตนไมมากพอสมควร  จนกระทั่ง  วันพฤหัสบดี  ที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.
2505   เวลาประมาณ  19.00 นาฬิกาเศษ  ไดเกิดมหาวาตภัยคร้ังใหญเปนพายุที่รุนแรงมากกอตัว
ข้ึนในอาวไทย  แลวพัดข้ึนฝงที่แหลมตะลุมพุก  อําเภอปากพนัง  ไดรับความเสียหายทั้งชีวิต  สัตว
เล้ียง  และทรัพยสิน  สัตวปาหลายชนิดเสียชีวิตและสูญหาย  พื้นที่ที่ไดรับความเสียหายคือจังหวัด
นครศรีธรรมราชทุกอําเภอ  ที่อําเภอฉวาง  บานเรือน  สวนผลไม  สวนยางพารา  สัตวเล้ียงและ
สัตวบนภูเขาเสียหายมากที่สุดรองจากอําเภอปากพนัง  ภูเขาศูนยไมตนใหญหักโคนเกือบหมด
ชาวบานที่มาดูผลจากวาตภัยในตอนเชาเมื่อเห็นสภาพภูเขาศูนยแลว  ตางพูดกันวาตั้งแตนี้ไปพวก
เราคงจะไดรับความเดือดรอน  เร่ืองน้ําไมพอทํานาเพราะตนไมถูกทําลาย พืชธรรมชาติที่บนภูเขา
ศูนย  เชน  สะตอ  ลางสาดเขา  เนียง  ลูกมะลวน  คงหักทําลายหมดแลว  พอยางเขาฤดูแลงปนั้น
แลงมาก  เกิดไฟไหมทั้งภูเขา  ยอดภูเขากลายเปนภูเขาหัวโลน  เมื่อไฟไหมหมดแลวพอถึง  ฤดูฝน
มีชาวบานหลายคนนํายางพาราข้ึนไปปลูก  ชวงนั้นกระทรวงคมนาคม ไดมาตั้งหนวยโทรคมนาคม
และตัดถนนลาดยางข้ึนภูเขาศูนย  ตั้งแตตลาดทานพอจนถึงยอดเขา  ประมาณ  9  กิโลเมตร  ยัง
ความแตกตื่นใหกับชาวบาน  เพราะชาวบานเชื่อวาคงจะทําถนนข้ึนเขาไมได  แตในที่สุดทาง
ราชการก็ทําไดสําเร็จ  และหนวยโทรคมนาคมยังใชประโยชนไดจนปจจุบันนี้  ฝายชาวบานที่นํา
ยางพาราข้ึนไปปลูกบนภูเขามีคนหนึ่งชื่อ  นายกรีด  คงสิน  วันหนึ่งขณะที่ขุดหลุมปลูกยางก็พบแร
กอนใหญ  รูวาเปนแร  แตไมรูวาเปนแรอะไร  ก็เอาลงมาใหเพื่อนดู  ก็ไมมีใครรูจัก  จึงนําไปที่ตลาด
ทุงสง  ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญในเร่ืองแร  ทานผูนั้นบอกวาเปนแรวุลแฟรม  ซึ่งขณะนั้นกําลังมีราคาแพง
มาก  ( ใชทําอาวุธในสงครามเวียตนาม )  เหตุการณนี้เกิดข้ึนเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2512  คร้ังแรกมี
ชาวบาน  4 – 5  คนไปทําการขุดแร  แตขาวนั้นแพรสะพัดไปอยางรวดเร็ว  เวลาไมถึง  3  เดือน  มี
คนมาจากทั่วสารทิศนับหมื่น  ทางราชการก็เปดโอกาสใหประชาชนทํากันเองแบบใครทําไดทําเอา
ซึ่งก็ไดกันเปนจํานวนมาก  ทําใหอําเภอฉวางมีเศรษฐกิจดีข้ึนอยางทันตาเห็น  โดยเฉพาะที่ตลาด
ทานพอกลายเปนศูนยการคาที่ใหญโต  มีเงินสะพัดวันละหลายลานบาท  บนยอดเขาก็กลายเปน
ตลาดใหญ  แรก็ขุดไดมาก  เจาของหลุมแรรํ่ารวยกันทุกหลุม  วิธีการขุดแรคือ  ขุดเปนหลุมลึกและ
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ขุดตามสายแร  ตั้งชื่อหลุมตาง  ๆ  กันเชน  หลุมเศรษฐี  หลุมไทยนํา  หลุม  88  หลุมวังทอง  หลุม
เจาแมและหลุมใหญ ( ของนายกรีด )  แตทําไปไดไมถึงป  ก็เกิดการฆากันตายทุกวันทุกคืน  รวม
ทั้งการทําแรที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ  เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย  เชน  ดินพังใสตาย
หินพังใสตาย  ตกหลุมตาย  รวมหลายพันคน  ดังนั้น  ในพ.ศ.  2516  พ.อ.  หาญ  ลีลานนท
แมทัพภาคที ่ 4  เห็นวาภูเขาศูนยตอนนี้เปนดินแดนมิคสัญญีไปแลว  จึงออกคําส่ังใหปดการทําแร
เขาศูนยในที่สุด การทําแรก็กลายเปนอดีตตั้งแตบัดนั้นและจบลงทั้งที่ยังมีแรเหลืออีกจํานวน
มากมาย  จนปจจุบันผูที่อยูใกลเคียงก็ไมมีใครยินดีที่จะใหมีการทําแรที่ภูเขาศูนยอีก  ผลกระทบ
จากการทําแรคร้ังนั้น  ทําใหภูเขาศูนยไดรับความบอบช้ําและเสียหายมากที่สุด  ภูเขากลายเปน
โพรง  ไมและทรัพยากรอ่ืน  ๆ  ก็หมดไปดวย  สัตวตาง  ๆ  ลมตายลงไปเปนจํานวนมากที่ยังเหลือก็
หนีไปอยูที่อ่ืนหมด  ตอนนี้ภูเขาศูนยที่มีเปนปาอยูไมถึง  20  ไร  นอกนั้นกลายเปนสวนยางพารา
สวนกาแฟ  ปาคา  ปายง  สัตวที่ยังเหลือก็มีหมูปาไมกี่ตัว  ไกปาประมาณ  1  ฝูง  ลิง  คาง  บาง
ชะน ี ไมมีใหเห็นเลย  น้ําที่ไหลออกจากภูเขามีคลองหราด  คลองนาหนม  คลองยูง  หวยปูน  หวย
ซาน  หวยน้ําใส  บัดนี้ไหลร่ี  ๆ  แลว  การทํานาทําสวนของชาวบานก็เกิดขัดของเมื่อน้ําไมพอ  นาก
ลายเปนสวน  เรียกวาเกิดความเสียหายทุกระบบ

เขาศูนยในอดีตมีอาถรรพณและส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาแตโบราณ  เชื่อกันวาเขาศูนยมีเทวดา
สถิตยอยู  ชาวบานเรียกเทวดาเขาศูนย  สิงอยูในงูบองหลา  (  งูจงอาง )  ถาใครมีทุกรอนอะไร
แกปญหาไมไดก็บนเทวดาเขาศูนยใหชวยเหลือ  เมื่อบนแลวถาไดรับผลจริงแตไมแกบนใหจะให
โทษทันท ี วิธีแก  ผูบนจะแกเองหรือใหผูอ่ืนแกใหก็ได  โดยเอาไมเล็ก  ๆ  ทําเปนศาลเพียงตา  คือ
ยกเปนไม  4  เสา  สูง  4  คืบ  หรือ  2  คืบ  แลวเอาไมเรียบ  (  วางเรียงกัน )  พอตั้งเหลาได  1
ขวด  ไกตม  1  ตัว  น้ํา  1  แกว  และเทียน  1  เลม  พอลงมือจะแกบนหรือที่ชาวบานเรียกวา
แกเหมลย  ก็ใหตั้งนะโม  3  จบ  ชุมนุมเทวดาแลวออก ชื่อ  (พูดพึมพําเบา  ๆ  )  บริถิวกรุงพาลี
นางธรณีภูมิเจาที ่  และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ขอเชิญใหมาเปนสักขีพยาน  แลวออกชื่อเทวดาเขา
ศูนยไดชวยขาพเจา…………( บอกส่ิงที่ขอ )  เรียบรอยแลวนั้น  วันนี้วันดีขาพเจาไดจัดเคร่ือง
สังเวยมาเซนบวงสรวงใหทานกิน  ใหเทวดาเขาศูนยผูเปนใหญมารับเคร่ืองสังเวยที่ขาพเจาบนบาล
เอาไวแลวนั่งเงียบ  1  -  2  นาที  พูดตอไปวาทานกับพรรคพวกบริวารของทานกินกันแลวลางปาก
ลางมือ  (  จับแกวน้ําราดลบนพื้น )  แลวพูดวาขอเชิญทานกลับไปสูวิมานของทานตอไป  แลวก็
เก็บเคร่ืองสังเวยนั้น  ปากก็พูดวา  เหลือเดนเหลือชานลูกหลานขอไปกินหวังวาทานคงไมถือโทษ
การบนเทวดาเขาศูนยนอกจากเหลาขวด  ไกตัวแลว  บนใหกินขาวตมก็ได  หมูชนหัวก็ได  หรือจุด
ลูกประทัดถวาย  1  แพก็ได  แลวแตผูบน    สําหรับชาวบานที่ไปหาผลประโยชนในภูเขาศูนยหรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

ไปกรีดยางพาราก็ตองบนเทวดาภูเขาศูนยใหชวยคุมครองปองกันอยาใหมีเหตุรายเกิดข้ึน  เชนให
ปลอดจากอสรพิษ  เภทภัยมายา  ผีปาผีเขา  เปนตน  ความศักดิ์สิทธิ์นี้ยังคงอยูแมในปจจุบันแต
ลดนอยถอยลงกวาแตกอน  เพราะความเจริญในดานวิทยาศาสตรเขามาแทนที ่ และประชาชนก็มี
การศึกษามากข้ึน  จึงยังคงหลงเหลือไวในความเปนเร่ืองเลาที่สืบทอดกัน  (ตวน  มีสาย  2545  )

วัฒนธรรม  ประเพณีของชุมชน
เมื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนแลว  พบวามีวัฒนธรรม  ประเพณีที่คนใน    

ชุมชนปฏิบัติสืบทอดกันมา  ไดแก
1.งานทําบุญในวันสารทเดือนสิบ  นับเปนประเพณีที่สําคัญของคนที่นับถือศาสนา

พุทธในภาคใต  สําหรับอําเภอฉวางนั้น  มีการไปทําบุญที่วัดตาง  ๆ  โดยหมุนเวียนกันทุก  ๆ  วัด  
ตามแตวาวัดใดจะจัดงานวันสารทเดือนสิบข้ึนในวันใด  สําหรับโรงเรียนวัดไมเรียงก็จัดข้ึนทุกป  
ชาวบานที่อยูในชุมชนไมเรียงและใกลเคียง  ก็มารวมทําบุญกันทุก  ๆ  ป  โดยมีการนําอาหารคาว
หวาน  พรอมดวยของสําคัญที่ขาดไมไดในงานเทศกาลเดือนสิบ  คือ  ขนมพอง  ขนมลา  ขนมบา  
ขนมดีซํา  มาถวายพระและทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษ  รวมทั้งมีการตั้งเปรต  คือการนํา
ไปตั้งอุทิศใหกับบรรพบุรุษที่อาจไปเปนเปรตอยู  ตามความเชื่อที่วาเมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ  เปรต
ที่อยูในนรกหรือที่ที่ถูกกักขังอยูไดรับการปลดปลอยใหมารับสวนบุญสวนกุศลที่ลูกหลานทําบุญ
อุทิศสงไปให  ลูกหลานที่มีชีวิตอยูจึงตองมาตั้งเปรต  เผ่ือวาอาจมีบรรพบุรุษของตนเองที่ตายไป
แลวตกไปเปนเปรตบาง  ใหไดมารับสวนบุญสวนกุศลนั้น  วิธีการตั้งเปรตคือ  การนําของคาวหวาน  
และที่สําคัญที่ขาดไมได  คือ  ขนมพอง  ขนมลา  ขนมบา  ขนมดีซํา  ที่แบงไวอีกสวนหนึ่งนอก
เหนือจากการถวายพระ  แตละชนิดมีปริมาณที่ไมมากนัก  เมื่อทําพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จแลว  ก็
นําอาหารที่เตรียมมาไปที่บริเวณหลังวัดหรือใตตนไมใหญ  ๆ  แลวนํา  ขาวอาหารคาวหวาน  น้ํา  
ขนมพอง  ขนมลา  ขนมบา  ขนมดีซํา  เงิน  1  บาท  วางลงที่พื้นดิน  เปดหอหรือถุงใหกล่ินของ
อาหารออกมาได  (เพราะเชื่อวาทําใหเปรตรับการอุทิศนั้นได) นําของเหลานี้มารวม  ๆ  กันในหมู
เครือญาติ  หรือคนที่สนิทคุนเคยกันเปนกลุม  ๆ  แลวก็ปกเทียนวางไวที่กองอาหารนั้น  2  -  3 เลม  
แลวผูนําซึ่งมักเปนคนแกคนเฒา  หรือผูที่มีความรูทางธรรมก็บริกรรมเชิญใหเปรตนั้นมารับเอา
อาหารที่อุทิศให  พรอมทั้งบอกวาถามีบรรพบุรุษคนใดหรือแมไมใชบรรพบุรุษ  ใครก็ตามถาไดรับ
การปลดปลอยมาแลวก็ใหมารับเอาสวนอุทิศนี้ไปดวย  แลวก็ตั้งของนั้นทิ้งไวเปนอันเสร็จเรียบรอย   
นอกจากการทําบุญที่วัดแลวในเดือนสิบของทุก  ๆ  ป  การทําบุญอุทิศสวนกุศลที่นิยมทํากันคือ  
การรวมกลุมในหมูญาติพี่นองแลวนําอาหารคาวหวาน ขนมพอง ขนมลา   ขนมบา  ขนมดีซํา     
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ไปถวายพระและอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ  มักทํากันที่วัดที่มีบัว  (ที่เก็บกระดูกที่ทําเปนรูปเจดีย
สูงประมาณ    3  เมตร  มักตั้งอยูที่ริมร้ัวดานในของวัดตาง  ๆ)  โดยการโยงสายสิญจนจากที่ทําพิธี
ไปยังที่บัวนั้น    หรืออีกวิธีหนึ่งคือถาที่บานมีคนเฒาคนแกที่ไมสามารถเดินทางไปทําบุญที่วัดได  
ลูกหลานก็จะนิมนตพระมาทําบุญที่บานเพื่อใหคนเฒาคนแกนั้นไดรับพรจากพระในโอกาสสําคัญ
นี้ดวย  ซึ่งจะทํากันในชวงเชาหรือชวงเพลก็แลวแตจะตกลงกัน  และในการทําบุญก็จะมีญาต ิ      
พี่นอง  คนในละแวกใกลเคียงมารวมงานกันอยางสนุกสนาน  ถือเปนการพบปะสังสรรคกันไปดวย

2.  การทําบุญในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา  ในวันเพ็ญเดือนสาม  และเดือนหก  
ของทุกป  ที่วัดไมเรียงก็มีการจัดงานเชนกัน  ในตอนกลางวันก็เปนการทําบุญตักบาตรถวาย
อาหารพระ  และมีการฟงเทศน   ฟงธรรม  จากพระ  ในตอนกลางคืนก็มีการเวียนเทียนรอบอุโบสถ  
โดยมีผูมารวมงานทั้งจากชุมชนไมเรียงบริเวณใกลเคียงและผูที่เคยอยูในชุมชนนี้แตไปทํามาหากิน
ที่อ่ืน  ก็จะกลับมาทําบุญที่นี่ดวย

3. วันเขาพรรษา  ชวงเขาพรรษาเปนเวลาที่พระตองอยูจําพรรษาที่วัดเปนระยะเวลา
3  เดือน  กอนถึงวันเขาพรรษา  ผูที่มีลูกชายและประสงคใหลูกชายบวชก็จะใหบวชในชวงนี้เพราะ
ถือวาไดเขาประจําพรรษาดวย  เปนการดีกวาบวชโดยไมไดเขาประจําพรรษา  ดังนั้นในชวงนี้จึงมี
การจัดงานบวชข้ึนตามบานตาง  ๆ  บอยคร้ัง  และทําใหมีพระบวชใหมที่วัดเพิ่มข้ึนดวย  และกอน
เขาพรรษานี้ก็มีการถวายเทียนพรรษา  เพื่อใหพระไดไวใชในตอนกลางคืน  ซึ่งในปจจุบันก็มี
วิวัฒนาการมาเปนหลอดไฟนีออนบางแลว

4. วันอาสาฬหบูชา   ก็มีการทําบุญตักบาตร    ถวายอาหารพระ    ฟงเทศนตามปกติ
เชนเดียวกับวันพระในทุก  8  ค่ํา  หรือ  15  ค่ํา  ที่มีการทําบุญตักบาตรในตอนเชา  และถวาย
อาหารพระในตอนเพล  แตในวันอาสาฬหบูชานั้นมีคนมารวมทําบุญมากกวา    สวนมากมักเปน
คนเฒาคนแกหรือคนที่ไมมีภาระงานมากนัก  และมีความสนใจที่ศึกษาเร่ืองธรรมะอยูแลว

5. การทอดกฐิน      การทอดกฐินนั้นแลวแตวาทางวัดกําหนดจัดงานข้ึนในวันใดโดย
บางที่ขบวนกฐินนั้นมาจากที่ไกล  ๆ  เชน  จากกรุงเทพฯ  เพราะคนในทองถิ่นมีญาติพี่นองที่อยูที่
กรุงเทพฯ  แลวคนที่อยูที่กรุงเทพฯนั้นก็ชักชวนเพื่อนฝูงใหไปทอดกฐินที่ตางจังหวัด  โดยมี    ชาว
บานรวมเปนเจาภาพดวย

6.  การทอดผาปา  การทอดผาปาที่จัดข้ึนที่วัดไมเรียงเปนการทอดผาปาในโอกาสวัน
ระลึกพระครูญาณวรากรผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียง  ซึ่งเงินที่ไดมานั้นใชในการสรางหองสมุดและ
จัดหาหนังสือไวในหองสมุดของโรงเรียนวัดไมเรียง  ซึ่งมีผูดําเนินการจัดงานคือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนวัดไมเรียง  ในการจัดกิจกรรมนั้นคณะกรรมการสถาน
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ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและคณะครูไดรวมแรงรวมใจกันจัดข้ึน  ตั้งแตเร่ิมตนการดําเนินงาน
รวมดําเนินงาน  ตลอดจนงานเสร็จส้ินสมบูรณ  ในตอนเชาของวันทอดผาปา  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูสูงอายุและคณะครูบางสวนที่ไมไดรับมอบหมายหนาที่ใหทํากิจกรรมอ่ืน  
ก็มารวมในพิธีการของสงฆในตอนเชาตั้งแตใหยืมอุปกรณในการจัดเล้ียงพระ  การเตรียมอาหาร
เล้ียงพระ  เตรียมอาหารเล้ียงผูที่มารวมงาน  รวมทั้งพอแมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานบางคนก็ไดมาชวยงานดวย  และถาขาดส่ิงใดคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็ให
ความอนุเคราะหจนเพียงพอกับความตองการ เมื่อไหวพระเสร็จแลวกําลังฉันอาหารอยูนั้นประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงก็ไดเลาประวัติของพระครูญาณวรา
กรและการกอสรางโรงเรียนวัดไมเรียงใหผูที่มารวมทําบุญฟง

7.  งานสงกรานต  ในวันสงกรานตของทุกปซึ่งอยูในฤดูรอน ก็มีการจัดทําบุญเนื่องใน
วันสงกรานตดวย  ซึ่งจัดข้ึนที่วัด   ที่สถานที่สําคัญของชุมชน  เชน  โรงเรียน  หรือที่บานของคน
เฒาคนแกซึ่งลูกหลานจัดงานอาบน้ําคนแกให  ในการอาบน้ําคนแกนั้น  ตอนเชาก็นิมนตพระสงฆ
มาฉันอาหารและใหพร  ตอนสาย ๆ  ก็เร่ิมพิธีการอาบน้ํา  โดยสมัยกอนการอาบน้ําคนแกนั้นมีการ
ทําเสาสูง  ๆ  ข้ึน  4  เสา  มีผาขาวขางบนผูกมุมติดกับเสาทั้ง  4  เสา  แลวตรงกับผาขาวดานลางมี
เกาอ้ีใหผูที่อาบน้ําคือคนเฒาคนแกนั่ง  แลวลูกหลานก็ไปรดน้ํา  การอาบน้ําคนแกนี้เปนการรวม
ญาติพี่นองไปดวย  คือมีการนัดพบปะพี่นองลูกหลาน  วงศาคณาญาติ  ของคนเฒาคนแกนั้นทั้ง
หมดที่มีชีวิตอยูและพอที่จะมาพบกันได  รวมทั้งไดทําความรูจักกับญาติพี่นองที่อาจไปตั้งถิ่นฐาน
อยูในที่ไกล  ๆ  และไมเคยรูจักกันมากอนดวย

8.  การจัดงานวันกตัญูพระครูญาณวรากร  เปนงานที่จัดข้ึนเปนประจําทุกป  เพื่อ
รําลึกถึงพระครูญาณวรากร  ผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียง  อันยังประโยชนใหแกลูกหลานในชุมชน
ไมเรียงและใกลเคียงไดศึกษาเลาเรียน  ในปนี้ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2545  ดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะครูของโรงเรียนวัดไมเรียง    โดยมีกิจกรรมหลัก
คือการทอดผาปา  และมีกิจกรรมเสริมอ่ืน  ๆ  คือการแขงขันนกกรงหัวจุก  การประกวดรองเพลง
การเลนเกม  การฉายภาพยนตกลางแปลง  โดยรายไดจากการจัดงานทั้งหมดใชสนับสนุนในการ
สรางหองสมุดอนุสรณพระครูญาณวรากร  (  วัชราภรณ  ไมเรียง  2545  )
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จุดเดนของชุมชนไมเรียง
ชุมชนไมเรียงมีจุดเดนที่มีชื่อเสียงอยางหนึ่งคือศูนยการเรียนรูของชุมชนไมเรียง   ผูนํา

ในการกอตั้งศูนยนี้คือนายประยงค  รณรงค        ซึ่งความเปนมาของศูนยนี้นายประยงค  รณรงค  
(  2545 )  เลาใหฟงวา  เร่ิมตนของการทําการเกษตรที่ชุมชนไมเรียง  ที่เปล่ียนจากปายางมาเปน
สวนยางเมื่อ  พ.ศ.  2505  หลังจากวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก  กองทุนเร่ิมสงเสริมการทําสวนยาง
แบบใหมที่ไมมีปายาง  มีแตสวนยาง  ไมมีการหาของปา  ตองหาเงินไปสนองความตองการ       
ทุกเร่ือง  ชาวบานเครียด  เปนหนี้เปนสินจนความหวังเลือนลาง  ผูนําชุมชนหลายคนรวมกัน
วิเคราะหถึงปญหา  ทําเชนนี้เกือบ  10  ป  เพื่อใหมั่นคง  แตไมเปนไปตามที่คาดคิด  เพราะยางนั้น  
ถาฝนตกก็กรีดไมได  แลงมากเกินไปก็ไมดี  และที่สําคัญราคาของยางนั้นข้ึนอยูกับรัฐบาล  ข้ึนอยู
กับตลาด  กําหนดอะไรไมไดเลย  ดังนั้นจึงไมควรฝากชีวิตไวกับยางเพียงอยางเดียว  ตอมาจึงมี
การวิเคราะหปญหารวมกันอีก  โดยเอาปญหาความตองการที่วิเคราะหเปนพื้นฐาน  เพราะอาชีพ
เราคือการเกษตร  เมื่อทบทวนเร่ืองของสวนยางคือ  ไมไดยั่งยืนเพราะคนทําไมยั่งยืน  เกษตรยั่งยืน
ตองใหเกษตรกรยั่งยืน  คือเรามีสวนในการกําหนดทุกอยางได  แต ที่ผานมาในเร่ืองของการผลิต
ยางนั้น  ดินฟาอากาศ  ตลาด  รัฐบาล  พอคาคนกลางเปนผูกําหนด  และผูผลิตยางก็ตองยินยอม
พอคาคนกลางอยูเสมอ  เชนในเร่ืองของการกําหนดคุณภาพของยาง  จากที่ควรจะไดชั้น  2  ถา 
พอคากําหนดใหเปนชั้น  4  ก็ตองยอมเปนชั้น  4  ตามที่พอคากําหนด  ซึ่งราคาของยางนั้นตางกัน
ชั้นละ  50  สตางคสวนในดานการกําหนดราคาก็เชนเดียวกันผูผลิตตองเปนผูถามพอคาวาจะให
ราคากิโลกรัมละเทาไร  ถาพอคาบอกวาเทาไรก็ตองเทานั้น  ผูผลิตไมมีโอกาสในการตอรองไดเลย  
ทั้ง  ๆ ที่ในความเปนจริงแลวนั้นผูผลิตนาจะเปนผูที่มีโอกาสกําหนดเพราะเราเปนผูขาย  และเปน 
ผูผลิตสินคา  สําหรับในเร่ืองของการชั่งยางก็ถูกพอคาเอารัดเอาเปรียบเชนเดียวกัน  เชนในบาง
คร้ังถาชั่งยางไปจากที่บานได  100  กิโลกรัม  เมื่อไปถึงที่รานพอคาชั่งได  98  กิโลกรัม  ก็ตอง    
ยินยอมใหพอคาเอารัดเอาเปรียบ  ดังนั้นจึงคิดวานาจะมีทางเลือกที่ดีในชีวิตมากกวาการฝากไว
กับยางเพียงอยางเดียว  ศูนยจึงเอาขอมูลมาทําแผนเมื่อ  พ.ศ.  2539  ใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพ  
นอกจากนี้เร่ืองของการเกษตรนั้นมีความเชื่อมโยงกับอีกเร่ืองหนึ่งที่มีความสําคัญคือผลตอบแทนที่
ต่ํากวาที่ควรจะเปนมาก  เพราะเมื่อวิเคราะหแลวพบวาในการทําการเกษตร  10  จะเกิดการ    
ขาดทุนถึง  7  ป  เพราะคาแรงงานที่ไดนั้นไมเทากับอัตราคาแรงข้ันต่ําที่รัฐกําหนด  จากแนวคิดนี้
จึงสรางโรงรมยางไมเรียงข้ึนเมื่อป  พ.ศ.  2518  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูผลิตยางพัฒนา      
คุณภาพของยาง  โรงรมยางนี้ดําเนินการอยูจนถึงป  พ.ศ.  2525  ก็ตองลมเลิกไปเพราะไมประสบ
ความสําเร็จไมสามารถกําหนดอะไรไดเลย  เพราะพอคาคนกลางมีการฮั้วกันทําใหประสบปญหา
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เหมือนเดิม  สภาพตอนนั้นตางคนตางทํา  ทําใหคุณภาพยางไมดี  จึงเปนชองโหวใหราคายางต่ํา  
จึงคิดวาราคายางจะดีไดก็ตอเมื่อเอาน้ํายางมารวมกันแลวผลิตยางใหมีคุณภาพดีใหสามารถ
กําหนดน้ําหนัก  คุณภาพ  ราคา  ไดเอง  ในป  พ.ศ.  2526  ทั้งปนั้นไดมีการไปศึกษาการทําน้ํายาง
ใหเปนยางที่มีคุณภาพและก็ประสบความสําเร็จจนถึงปจจุบัน

ดังนั้นเร่ืองที่ชุมชนตองคิดรวมกันตอมา คือเร่ืองของอาชีพเสริม  แตติดขัดอีกในเร่ือง
ของที่ดินที่มีอยูอยางจํากัด  แตกอนการทําการเกษตรนั้นเพื่อขาย  แตในสภาพที่ปรากฏจริง  คือ
ตองซื้อของที่ใชอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันทุกอยาง  จึงเกิดแนวความคิดวาทําไมไมกลับมากิน
มาใชส่ิงที่มีอยู  คือไมมีรายไดแตในขณะเดียวกันก็ลดรายจาย  ดังนั้นการทําเกษตรใหยั่งยืนตอง
บอกไดวาสนองความตองการของใคร  ที่ผานมานั้นเราสนองความตองการของพอคาคนกลางเปน
หลัก  ไมเคยคิดวาสนองความตองการของเราเอง  จึงสรุปแนวทางตอไปเพื่อจัดการความตองการ
ของชุมชน การทํานั้นใหคนเรียนรูในส่ิงที่จะทํา  และใหคนทําในส่ิงที่รู  ทําแลวใหเกิดความรูใหม
พัฒนา  บางเร่ืองที่ทําอาจขัดแยงกับทฤษฎีและในการดําเนินงานนั้นกลุมก็เห็นวาไมมีความจําเปน
ที่แนวคิดจะตองถูกตองเสมอไป  เพียงแตตองการใหทําแลวไดผลจริง  และแสดงวาความรูที่ไดมา
นั้นเปนความรูจริง  ทําใหมีการบันทึกและการขยายไปสูคนรุนหลัง  ซึ่งในตอนหลังการเกษตรของ
ชุมชนไมเรียงจึงลดตนทุนการผลิต  ลดการปลูกพืชที่ไมเหมาะสมกับพื้นที ่   ทําใหรูจักพืช  คุณคา
ของพืช  มูลคาของพืช  ทําใหคนแนวคิดของคนโบราณแลวอธิบายแกคนรุนใหมไดวาการกระทําใด
การกระทําหนึ่งนั้นมีความหมายอะไร  ทําใหแนวทางไดรับการศึกษาและปฏิบัติตอ  งานก็ขยายผล
ออกไปเร่ือย  ๆ  ในการดําเนินงานในระยะแรก  ๆ  นั้นไมเนนคนจํานวนมาก  ผูรวมดําเนินงานใน
คร้ังแรก  ๆ  นั้นมาตามเงื่อนไข  ประมาณ  10  -  20  คน  เชน  กลุมที่เล้ียงไกแตเดิมมีจํานวนไมกี่
คน  พอเห็นผลประโยชนก็เขามา  ดังนั้นจึงมีเกณฑวาคนที่เขามาตองมีการผานการเล้ียงไกใน
ระยะทดลองกอน  คือมีการอบรม  1  วันจนรูเร่ืองของการเล้ียงไก  แลวแจกลูกไกใหนําไปเล้ียง
พรอมทั้งมีการจดบันทึกคาใชจาย  หรือถาตายก็ใหบอกสาเหตุวาเพราะอะไร    เพราะโดยปกติ
ไกตัวผู  22  สัปดาหก็ขายได  แลวใหเอาขอมูลมาที่ศูนยเพื่อชี้วาจะเล้ียงไดหรือไม  ถาใครทํา
ตนทุนสูงกวาก็ใหเลิก  แตถาต่ํากวาก็ใหเปนสมาชิกเล้ียงไกเปนอาชีพเสริมได  เพราะนอกเหนือ
จากยางศูนยสําหรับฝกอบรมการปฏิบัติ  มีการทดลองโดยชาวบานมีขอมูลที่จะจัดเปนเอกสารเพื่อ
ใชฝกอบรมตอไป  เมื่อมีการบันทึกใหมก็มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ใหกิจกรรมสนองความ
ตองการของชุมชนเปนหลักเพราะติดตามความตองการของตลาดในชุมชน  สําหรับความรูความ
สามารถของเกษตรนั้นพบวาเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชแลว  เพียงแตเสริมความรูวิชา
การเขาไป   ในป  พ.ศ.  2539  ไดมีการทําแผนที่เนนความยั่งยืนของเกษตรเพราะแตเดิมการทํา
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การเกษตรนั้นเมื่อเห็นใครทําอะไรก็มีการทําตามกัน  ตอมามีการเรียนรูเพิ่มมากข้ึน  จึงเลิกไปทํา
อีกเร่ืองหนึ่งที่มีความเหมาะสมกวา  และจากป  2539  -  2544  ก็ไดผลสรุป  และเร่ิมเขาสูแผนที่
2  พรอมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  9  ที่เขาสูโครงการวิสาหกิจชุมชน  ถา
ทําไดจะทําใหกิจกรรมพัฒนาเล้ียงตัวได  จะไดลดความเส่ียงในการทําตอไป

เร่ิมตนโรงเรียนท่ีวัดไมเรียง
ในทองที่ชุมชนนี้มีวัดประจําหมูบานเปนวัดเล็ก  ๆ ตั้งอยูติดกับทุงไฟไหม ชื่อวาวัด

ทุงไหม  ปจจุบันอยูในทองที่หมูที ่ 1  ตําบลไมเรียง  วัดนี้สรางมานานประมาน  200  กวาป  ตั้งแต
ตอนปลายกรุงศรีอยุธยามีเจาอาวาสปกครองสืบตอกันมา ในชวงระหวางปพุทธศักราช  2450  -
2475  มีทานอุปชฌายสังข  เปนเจาอาวาส  ทานเปนเจาคณะหมวดตําบลไมเรียง  ในปพุทธ
ศักราช  2469    ทานไดสรางอุโบสถข้ึนหลังหนึ่ง  และไดขอพระราชทานวิสุงคามสีมาตอพระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่    7   พรอมกันนี้ทานไดทําหนังสือขอตั้งชื่อวัดเปนทางการ
จากชื่อวัดทุงไหม  มาเปนวัดไมเรียง และก็ไดรับอนุมัติจากทางการใหชื่อวา  วัดไมเรียง  จนถึง
ปจจุบันวัดนี้มีเจาอาวาสติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน  จํานวน  14  รูป  สถานที่ตั้งโรงเรียนวัดไมเรียง
อยูในเขตของวัดไมเรียง  โรงเรียนนี้ตั้งเมื่อปพุทธศักราช  2474    ผูใหกําเนิดโรงเรียนคือ  พระครู
ญาณวรากร  (พรัด  อิสิญาโน)  อดีตเจาอาวาสวัดไมเรียง    เปนครูสอนปริยัติธรรมสํานักเรียนวัด
ไมเรียง  สมัยตั้งโรงเรียนทานอุปชฌายสังขเปนเจาอาวาสและพระพรัด  อิสิญาโน  เปนผูชวย
เจาอาวาส  ทานทั้งสองไดเห็นความลําบากของเด็กในพื้นที่  ซึ่งจะตองเดินทางไปเรียนหนังสือที่
โรงเรียนวัดหาดสูง  ใกลสถานีรถไฟทานพอ  อําเภอฉวาง  เปนระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร
ตองบุกน้ําลุยโคลน  ตากแดดตากฝน  บางคนที่ยังเล็กพอแมตองไปสงและรับกลับทุกวัน  เห็นแลว
จึงบังเกิดความเวทนาสงสาร  ทานจึงไดปรึกษาหารือกับบุคคลที่เปนผูนําในทองถิ่น  วาจะขอตั้ง
โรงเรียนข้ึนที่วัดไมเรียง  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย  ทานจึงไดทําหนังสือเสนอขอตั้ง
โรงเรียน  อยางเปนทางการ  และไดรับอนุมัติจากทางราชการ  ใหชื่อวาโรงเรียนประชาบาลไมเรียง
2  ในระยะแรกไมมีอาคารเรียน  ตองอาศัยศาลาของวัดไมเรียงเปนที่ทําการสอน และโรงเรียนอยู
ในความอุปถัมภของทาน ตอมาในปพุทธศักราช 2475 ทานอุปชฌายสังขถึงแกมรณภาพ       
พระพรัด  อิสิญาโน  ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดไมเรียง  ในปเดียวกันนั้นทานไดรับแตงตั้งจาก
กรมการอําเภอฉวางใหเปนกรรมการศึกษาพิเศษของอําเภอฉวางดวย

โรงเรียนประชาบาลวัดไมเรียง  2  ทําการสอนอยูโดยอาศัยศาลาวัดมานานจนถึง
พุทธศักราช 2489 ม ี  นายเพิ่ม  ศรีพุฒเปนครูใหญ  โดยการแนะนําและสนับสนุนของพระครู
ญาณวรากร  ทานใหไปสรางอาคารเรียนเปนเอกเทศในบริเวณวัด  ทางทิศตะวันตก  อาคารเรียน
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หลังที่  1  จึงไดถูกสรางข้ึนและยายไปเรียนที่อาคารใหมตั้งแตพุทธศักราช  2499  ดังภาพที่  2  ใน
ภาคผนวก  หนา  198

การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง
จากธรรมนูญโรงเรียน  (School  charter)  ฉบับที่  1  ( ปการศึกษา  2542-2544 )  

ของโรงเรียนวัดไมเรียง  ไดกลาวถึงการจัดการศึกษา ไวดังนี้
ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนวัดไมเรียง  โรงเรียนวัดไมเรียงเปดการทําการสอนคร้ังแรกเมื่อ

วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ.2474  เปนโรงเรียนสาขาของประชาบาลตําบลไมเรียง  1  (วัดหาดสูง)  
ใชศาลาโรงเรียน  มีครูสอน  1  คน  คือ  นายวาสน  สุมล  ในปเดียวกันนี้มีครูยายสับเปล่ียนกัน
หลายคน  มกราคม  2475    ไดยกฐานะเปนโรงเรียนประชาบาลตําบลไมเรียง  2  (โรงเรียนวัด   
ไมเรียง)  นายเพิ่ม  ไมเรียง  เปนครูใหญคนแรก  มีครูสายผูสอนอีก  1  คน  หลังจากนั้นก็ไดพัฒนา
ข้ึนเร่ือย  ๆ  จนมีครูและนักเรียนเพิ่มข้ึนตามลําดับ  แตปญหาตามมาคือเงินคาจางครูนอยมากไม
เพียงพอแกการครองชีพในสมัยนั้นใหครูลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนหรือไมก็มีการเปล่ียนแปลงครู
บอยคร้ัง  ในป  2485  เกิดสงครามโลก  เหตุการณตาง ๆ  ไมปกติกระทรวงศึกษาธิการหรือ
กระทรวงธรรมการในสมัยนั้นส่ังหยุดโรงเรียนไมมีกําหนด  แตครูถือโอกาสนัดแนะนักเรียนมาเรียน
สัปดาหละคร้ังทําเชนนี้เร่ือย  ๆ  ไปจนสงครามสงบแลวเปดสอนตามปกติ  พ.ศ.  2496  มีครูสอน
เพิ่มข้ึนเปน  5  คน  และเพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆ  ตามจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนตั้งแตป  พ.ศ.  2500เปนตน
มาไดมีการกอสรางอาคารและปรับปรุงสถานที่โดยไดรับงบประมาณแผนดิน และไดรับบริจาคจาก
ผูมีจิตศรัทธาในป พ.ศ.  2537 ไดเปดขยายชั้นเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล 1,2 จนถึงชั้นประถมศึกษา   
ปที่  6

ที่ตั้ง  และขนาดพื้นที่  โรงเรียนตั้งอยูที่หมูบานทุงไหม   ม. 1 ถ.  ทานพอ – ถ้ําพรรณรา  
ต. ไมเรียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช    มีลักษณะเปนพื้นราบมีที่ดินติดตอเปนผืนเดียวกัน       
ทุกแปลง จํานวน  11  ไร  3  งาน  75  ตารางวา 

ปจจุบันโรงเรียนวัดไมเรียงสังกัดกลุมโรงเรียน  ไมเรียง  -  นากะชะ  มีโรงเรียนที่สังกัด
กลุมนี ้ จํานวน  5  โรง มีบุคลากรของโรงเรียน  ประกอบดวย ผูอํานวยการ คือนายทรงวุฒิ  จรจรัส  
ขาราชการครู  15  คน  นักเรียน  287  คน  ภารโรง  1  คน

อาคารเรียนและอาคารประกอบ  อาคารเรียนจํานวน  3  หลัง  จํานวน  17  หองเรียน
อาคารประกอบ  ไดแก  อาคารอเนกประสงค 1  หลัง หองน้ําหองสวม  2  หลัง  8  ที่นั่ง  โรงฝกงาน  
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1  หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง  มีสนามเด็กเลน  สนามกีฬาบาสเกตบอล  วอลเลยบอล และสถานที่
จัดกิจกรรม  แปลงเกษตร  บอเล้ียงปลา  ดังภาพที่  3  ในภาคผนวก  หนา  200

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช  มีตั้งแตระดับชั้น

อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  6  ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนยึดธรรมนูญโรงเรียน  
( School  charter )  ฉบับที่ 1 ( ปการศึกษา 2542-2544 )  เปนแนวทางและไดเปนโรงเรียนปฏิรูป
การศึกษาในป  พ.ศ.  2540  เปนโรงเรียนแกนนําปฎิรูปการศึกษา  ในปจจุบันไดมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามการปฏิรูปการศึกษาโดยมีการปรับปรุงดานการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน  มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนคือ  นําผูที่มี
ความรูในดานตาง  ๆ  เชน  ดนตรีไทย อาชีพในทองถิ่น  มาสอนใหกับนักเรียนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชุดปจจุบันมีจํานวน  14  คน  ประกอบดวย      
ผูแทนผูปกครอง 1 คน  ผูแทนครู 2 คน ผูแทนองคกรชุมชน 2 คน ผูแทนองคกรปกครองสวน    
ทองถิ่น  2 คน ผูแทนศิษยเกา 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน สถานภาพ
ของคณะกรรมการ เปนเพศชาย 7 คน  เปนเพศหญิง 7 คน การศึกษาสูงสุดของคณะกรรมการคือ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน ระดับอนุปริญญา 1 คน ระดับปวช. จํานวน 4 คน ระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 คน และระดับประถมศึกษา 
จํานวน 2 คน มาจากหลากหลาย  อาชีพไดแกครูที่เกษียณอายุแลว ผูที่ประกอบอาชีพทําสวน    
คาขาย ขาราชการองคการบริหารสวนทองถิ่น  ผูใหญบาน ในจํานวนนี้มีบางคนที่เคยดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการโรงเรียนมาแลว แตก็มีบางคนที่เปนผูที่เขามาสมัครใหม ซึ่งคณะกรรมการ
ทุกคนก็เขามาโดยผานข้ันตอนการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.  2543  โดยถูกตอง

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงมีความภาคภูมิใจใน  
ทองถิ่น  เผาพันธุและวงศตระกูลของตนเอง  มีนิสัยรักถิ่นฐานบานเกิดและพวกพองอันเปนอุปนิสัย
ของคนในภาคใตดังคําใหสัมภาษณเกี่ยวกับวิสัยทัศนในการพัฒนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงและคนในชุมชนไมเรียงหลายคนที่ตรงกันวา  “คนเรานั้นถาจะทํา
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หรือพัฒนาส่ิงใดใหคนอ่ืนเห็นวาดีงามแลว  การกระทํา  นั้นตองเร่ิมจากบานเกิดของตนเองกอน
ตองเร่ิมจากตัวเองและคนใกลชิดกอน  จึงจะเกิดความศรัทธาจากบุคคลอ่ืนที่อยูหางไกลออกไป”

สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง  ก็เปนผูที่มีความ
ใกลชิดกันเปนการสวนตัว  นอกเหนือจากตําแหนงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดรับ
เลือกตั้ง  คณะกรรมการสวนใหญเปนคนที่อยูในชุมชน  และอยูใกลโรงเรียน  มีความสัมพันธกัน
ระหวางเครือญาติอยางใกลชิด  หรือมาจากตระกูลเดียวกัน  คือ  เปนสามีภรรยากัน  เปนลูกพี่
ลูกนองกัน  เปนนาหลานกัน  เปนสามีของครูในโรงเรียน   สวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่ไมไดอาศัยอยูในชุมชนก็อาศัยอยูในชุมชนอ่ืนที่ไมหางไกลออกไปมากนัก

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียงที่ผานมาโดยภาพรวม

เทาที่ดําเนินการมีในลักษณะของการจัดหางบประมาณ  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน      
ไดแก การจัดหางบประมาณในการจัดทําหองสมุดของโรงเรียน  และรองลงมาคือการใหความเห็น
ชอบดานนโยบายของโรงเรียน  และการสนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน  รวมถึงการเปนวิทยากรในการใหความรูแกนักเรียนดวย      สําหรับสภาพปจจุบัน
ของคณะกรรมการสถานศึกษานั้นคือ  การใหความรวมมือแกโรงเรียนในทุก  ๆ  ดานที่โรงเรียน
ตองการความชวยเหลือ  สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในชุดปจจุบันมีผลงานที่
เดนชัดคือการชวยเหลือ  สนับสนุน  การจัดทําหองสมุดของโรงเรียน  เพื่อเปนแหลงคนควาขอมูล
ของนักเรียนและชุมชน  โดยการรับทราบและใหความเห็นชอบในโครงการ  การมีสวนในการจัดหา
วัสดุ  อุปกรณการกอสราง  การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน   การดูแลกํากับติดตามใหการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนการดวยดี  ซึ่งตอนนี้หองสมุดนี้สามารถเปดใหบริการแกผูที่สนใจไดแลว  และนอก
จากนี้ยังมีการมีสวนรวมในการรับทราบ  พิจารณานโยบาย  และแผนพัฒนาประจําปของสถาน
ศึกษาทุก  ๆ  เร่ือง  และทุก  ๆ  โครงการดวย  มีตัวที่บงบอกถึงการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานคือ การที่คณะกรรมการไดมีสวนรับรูและไดมีสวนรวมในการปฎิบัติงาน
และแกไขปญหาตาง  ๆ  ที่เกิดข้ึน มีปฎิสัมพันธในดานตาง  ๆ  กับโรงเรียน

 สภาพการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดปจจุบัน (2542 - ปจจุบัน )
การทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานชุดปจจุบันนั้นมี มีนายสมนึก   

ไมเรียงดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  นางจํานัญ  จันทรสวาง  ดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการ นายทรงวุฒิ  จรจรัส  ซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียน  ดํารงตําแหนงกรรมการและ       
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เลขานุการ  สวนคนอ่ืน  ๆ  ดํารงตําแหนงกรรมการ  การประชุมแตละคร้ังของคณะกรรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูอํานวยการโรงเรียนจะเปนผูเรียกประชุมแลวทําการประชุมตามรูปแบบ
ของการประชุมโดยทั่ว  ๆ  ไป  ที่ผานมาในการประชุมแตละคร้ังก็มีกรรมการบางคนขาดการ
ประชุมบางก็เพราะความจําเปนในกิจธุระสําคัญเทานั้นและในแตละปมีการประชุมประมาณ  2  - 
3  คร้ัง  หรือแลวแตเมื่อมีความจําเปนตามสมควร

ความคิดเห็นของผูนําชุมชนท่ีมีตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ความคิดเห็นของผูใหญบานที่โรงเรียนตั้งอยู มีความเห็นวาในการจัดการศึกษาของ  

โรงเรียนนั้นส่ิงที่ชุมชนหรือตนเองในฐานะผูนําชุมชนสามารถจะมีสวนรวมไดคือ การใหบริจาคส่ิง
ของหรือเงินเมื่อโรงเรียนตองการในโอกาสตาง  ๆ  ซึ่งส่ิงเหลานั้นลวนแตเปนผลประโยชนที่ตกอยูที่
ตัวนักเรียนทั้งส้ิน  ตนเองในฐานะของผูนําในชุมชนนี้ก็ยินดีใหการสนับสนุนในทุก  ๆ ดาน  ทั้งทาง
ดานการเงิน  วัสดุอุปกรณ  ถาหากโรงเรียนตองการความชวยเหลือ  และการจัดการศึกษาใน
อนาคต   มีความเห็นวา  นาจะใหทางชุมชนและคณะกรรมการมีสวนรวมในการจัดการในดานวิชา
การใหมากข้ึนกวาเดิม  เพราะวางานวิชาการคืองานที่เปนหัวใจของโรงเรียนและในฐานะที่ตนเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดวยก็อยากจะมีสวนรวมในดานวิชาการ สวนวิธีการมีสวน
รวมนั้นคือการหาครูผูรูในทองถิ่นมาชวยจัดการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของผูใหญบานที่อยูบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน   มีความเห็นวา นักเรียน
ของโรงเรียนวัดไมเรียงนั้นมีเปนจํานวนไมนอยที่มีผลการเรียนดี  ขาดทุนการศึกษาเมื่อศึกษาไปได
ระดับหนึ่งแลวก็จะตองออกจากโรงเรียนทั้ง  ๆ ที่มีความสามารถที่เรียนตอในระดับที่สูงข้ึนไปอีกได  
และก็มีแตอีกจํานวนหนึ่งที่ขณะที่กําลังเรียนอยูนั้นก็มีปญหาทางดานการเงิน จึงเห็นสมควรวา  
ชุมชน  และตนเองในฐานะผูนําชุมชนนามีสวนรวมไดโดยการจัดใหมีการหาทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนการศึกษา  ซึ่งเทาที่ผานมาตนเองก็ไดมีการดําเนินการในเร่ืองนี้
ไปบางแลว  คือ ในป  พ.ศ.2543 ไดใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนการศึกษา  
ทุนละ  2,000 บาท  และสําหรับในอนาคตที่คาดหวังไวคือการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนการศึกษาโดยอาจจะขอบริจาคจากชาวบานดวย

กลาวโดยสรุปคือ   ผูนําชุมชนมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  คือ  
ชุมชนควรมีสวนรวมในการบริหาดานวิชาการ   และสงเสริมนักเรียนที่เรียนดีใหพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยผูนําชุมชนและชุมชนก็พรอมที่จะใหความรวมมือ
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 ความคิดเห็นของชาวบานผูอยูใกลเคียงตอการคาดหวังในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากการสัมภาษณชาวบาน ผูอยูใกลเคียงกับโรงเรียนมีความเห็นวาตองการเห็น       
โรงเรียนใหความรูแกนักเรียนและส่ังสอนใหนักเรียนเปนคนดี  และควรมีการมอบทุนใหแกนักเรียน
ที่เรียนดี  ที่ผานมาในเร่ืองนี้โรงเรียนก็ไดทํามาแลวและอยากใหทําตอไป  อยากใหมีการนํา        
ภูมิปญญาทองถิ่น  หรือผูรูในทองถิ่น  เพราะจากประสบการณในการเปนครูที่ผานมาของตนเอง  
นักเรียนจะสนใจการเรียนการสอนที่มีบุคคลภายนอกมากกวาการเรียนการสอนกับครู สําหรับ
ความคาดหวังของชาวบานตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรรมการสถานศึกษา
นั้นมีความคิดวาคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานดีอยู

สรุปไดวาชาวบานที่อยูในบริเวณใกลเคียงมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษา  คือ  
ใหโรงเรียนสรางเสริมความรูใหแกนักเรียน  ใหนักเรียนเปนคนเกง  และคนดี  รวมทั้งควรชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนดีดวย  ในดานการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้นก็คาด
หวังวาควรนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอนนักเรียนตามความเหมาะสม
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บทท่ี  5

การวิเคราะหขอมูล

การศึกษา เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราชนี ้ผูวิจัย
ไดไปศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ที่เลือกทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
ที่ศึกษาขอมูลทุกดานจากชุมชน  การกลาวถึงบุคคลที่เกี่ยวของอยางละเอียดดังนั้น  เพื่อเปนการ
ปกปองผลประโยชนแกกลุมประชากรและผูใหขอมูล  ผูวิจัยจึงขอสงวนชื่อในการเขียนผลการ   
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยทั้งนี้ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดมาจากการใชตัวผูวิจัยสังเกต
อยางมีสวนรวม  การสัมภาษณ  การสนทนากลุม  ซึ่งขอมูลไดรับการตรวจสอบวามีความถูกตอง
จากผูใหขอมูลหลักแลว

การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษานั้นมี  2  กิจกรรมคือ  1)  กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง  และ
2)  กิจกรรมการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น  โดยขอมูลที่ผูวิจัยรวบรวมไดนั้นในแตละ
กิจกรรม   นําเสนอไดตามประเด็นตาง  ๆ  ดังตอไปนี้

1. กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง
1.1   วัตถุประสงคของกิจกรรม
1.2   ข้ันตอนการจัดกิจกรรม
1.3   ผลของกิจกรรม
1.4   ปญหา/อุปสรรค   ผลกระทบที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรม  และ/หรือ

หลังการปฏิบัติกิจกรรม
1.5   การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
     1.6   การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาที่คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543
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2. กิจกรรมการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
2.1   วัตถุประสงคของกิจกรรม
2.2   ข้ันตอนการจัดกิจกรรม
2.3   ผลของกิจกรรม
2.4   ปญหา/อุปสรรค  ผลกระทบที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรม  และ/หรือ

หลังการปฏิบัติกิจกรรม
2.5   การวิเคราะหกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
     2.6   การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาที่คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543
3.  กิจกรรมอ่ืน  ๆ

3.1  วัตถุประสงคของกิจกรรม
3.2  ข้ันตอนการจัดกิจกรรม
3.3  ผลของกิจกรรม

      3.4 ปญหา/อุปสรรค  ผลกระทบที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรม  และ/หรือ
หลังการปฏิบัติกิจกรรม

      3.5 การวิเคราะหกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา

      3.6 การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543

เมื่อผู วิจัยตกลงใจเลือกชุมชนไมเรียงเปนชุมชนที่ศึกษาแลวก็ไดศึกษาขอมูลจาก
เอกสารตาง  ๆ  เกี่ยวกับชุมชนไมเรียง  การทํางานรวมกับชุมชน  ทฤษฎีการมีสวนรวม  การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  แลวเขาไปในชุมชนเพื่อสรางความคุนเคยกับชุมชน  แนะนําตนเอง
ตอบุคคลสําคัญของชุมชน  ไดแกผูนําชุมชน  ผูบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  นําเสนอโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน     
พื้นฐานของโรงเรียน   ทั้งอยางไมเปนทางการและเปนทางการ    ซึ่งอยางไมเปนทางการคือการที่ 
ผูวิจัยไดไปแนะนําตนเองและทําความรูจักกับผูใหญบานที่ชุมชนตั้งอยู  ผูที่ชุมชนและโรงเรียนให
การยอมรับนับถือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และหลังจากนั้นก็ไดแนะนําตนเองอยาง
เปนทางการในการจัดการประชุม   เพื่อชี้แจงโครงการตอคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
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วัดไมเรียงซึ่งเปนผูใหขอมูลหลักในงานวิจัยเขาใจและตกลงรวมโครงการนี้  กอนการสนทนากลุม
คร้ังที่  1  ที่โรงเรียนวัดไมเรียง  ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็ตกลงเขารวมโครงการ
วิจัยและพรอมที่จะดําเนินการในข้ันตอไป

ผูวิจัยจึงไดจัดการสนทนากลุมข้ึนเมื่อวันที่  21  มีนาคม 2545  เพื่อใหไดจุดเร่ิมตนใน
การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาดัง
ภาพที่ 1 หนา 202  โดยในการสนทนากลุม  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูวิจัยได
รวมกันศึกษาขอมูลปจจุบันของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหไดทราบวาคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โรงเรียนวัดไมเรียง  ไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเองตอโรงเรียนวาเปนตัวแทน
ของชุมชน  ซึ่งมาจากหลายฝาย  จึงมีบทบาทสําคัญในการเสนอปญหาและขอเสนอแนะ  ชวย
สนับสนุนความคิดของครู  เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สําหรับสวนของกิจกรรมที่คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดปฏิบัติมานั้น  ไดแก  การจัดหาอุปกรณการเรียน  การหาทุน
การศึกษาใหแกนักเรียนที่มีความยากจน    มีปญหาครอบครัวแตกแยก   การนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาสอนบางสวน  และการชวยหาหนังสือเขาหองสมุดบางสวน  การแมจะขัดสนงบประมาณ  แต
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนก็ยินดีที่จะชวยหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา   ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่มีความสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา    ซึ่งจําเปนตองใชในการวิเคราะหและหาแนวทางแกปญหา
เพื่อพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของโรงเรียน

เมื่อทราบขอมูลพื้นฐานดังกลาวแลวก็ถึงข้ันของการพิจารณากําหนดปญหา  ซึ่งปญหา
หรือส่ิงที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตองการพัฒนานั้น     คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดระดมสมองแลวไดเสนอปญหาและส่ิงที่พัฒนาหลายประเด็นไดแก  การจัดหาหนังสือ
เขาหองสมุดซึ่งกําลังจะสรางเสร็จ    ใหมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเพียงพอที่จะใหบริการแกนักเรียนและ
ชุมชนได    การนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือแหลงการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นมาสอนนักเรียน การจัด
หารถจักรยานมาใหกับนักเรียนที่ตองเดินทางมาจากบานที่มีระยะทางไกลจากโรงเรียน  การศึกษา
ดูงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ของโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับวาปฏิบัติหนาที่
ไดดี  ถูกตองตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดหาทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูวิจัยรวมกําหนดเเกณฑในการพิจารณา  
กิจกรรมที่ตองการพัฒนาข้ึนจาก        ความสําคัญ         ความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน  
งบประมาณและระยะเวลา  แนวโนมของความสําเร็จ    ความเปนไปไดในการทํากิจกรรม  และ 
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ผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนและโรงเรียนซึ่งเปนเกณฑสําคัญที่สุด  การพิจารณาวาประเด็น
ใดสมควรไดรับการพัฒนานั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูวิจัยรวมพิจารณา
อภิปรายทีละประเด็นตามประเด็นที่รวมกันเสนอข้ึนแลวไดขอสรุปประเด็นที่ตองการพัฒนา  2  
ประเด็น  คือ  ปญหาหนังสือในหองสมุดมีนอย  เปนปญหาที่สําคัญที่สุดที่ตองไดรับการแกไข  และ
ปญหารองลงมาคือการนําภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชนมารวมจัดการเรียนการสอนยังมีนอย

ดังนั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงตัดสินใจเลือกกิจกรรมการจัดหา
หนังสือเขาหองสมุดใหม    ซึ่งสรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแกพระครูญาณวรากร     ผูกอตั้งโรงเรียน
วัดไมเรียง  เนื่องจากหองสมุดที่ใหบริการนักเรียนอยูเดิมนั้นใชหองเรียนเปนหองสมุด  จํานวน
หนังสือไมเพียงพอในการใหบริการแกนักเรียน  ซึ่งตองคนควาหาความรูดวยตนเองมากข้ึนอันมี
ความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และการนํานักเรียนไปศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ซึ่งกอนหนานี้ทางโรงเรียนก็เคยมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนการสอนบางแลวแตยังไมมีความเปนรูปธรรม และยังไมคอยมีความ      
ตอเนื่อง  อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็ไมไดมีสวนรวมที่ชัดเจน  ในสภาพการจัด
การศึกษาในปจจุบัน  ที่ตองนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา  จึงมีการจัดกิจกรรม 
การนํานักเรียนไปเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี   
สวนรวมในทุกกระบวนการ

กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง

    หองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง  เปนหองสมุดที่สรางข้ึน  โดยความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง    เพื่อใหหองสมุดนี้เปนแหลงความรูสําหรับ 
นักเรียน  ผูสนใจใฝรู  และเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดไมเรียง   ไดสละแรงกาย  แรงใจ  เวลา  และทรัพย  ในการจัดสรางเปนอยางยิ่ง  
โดยเร่ิมตั้งแตการประชุมริเร่ิมโครงการจัดสรางหองสมุด  การบริจาคคาเสาคนละ  1  ตน  คิดเปน
จํานวนเงิน  คนละ  2,000  บาท    เพื่อเปนการแสดงความตั้งใจจริงในการรวมทํางานและแสดง
ความเปนผูนําในการรวมสนับสนุนการศึกษาตอโรงเรียนใหเปนแบบอยางแกคนอ่ืน ๆ คณะ
กรรมการไดออกแบบลักษณะตัวอาคาร    การจัดการหาชางกอสราง  ดูแล  กํากับติดตามการ
ดําเนินการสรางอยางใกลชิด   ควบคุมการเบิกจายเงินคาวัสดุ   อุปกรณและคาจางแรงงาน  ใน
ระยะการกอสรางนั้น   ถาคณะกรรมการคนใดมีเวลาวางหรือถามาทําธุระใดในบริเวณใกล ๆ กันก็
จะแวะมาดูการกอสรางหองสมุดดวย  พรอมทั้งไดใหขอคิดเห็น  เสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแกไข  
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เพิ่มเติมสวนที่ยังขาดตกบกพรองใหสมบูรณ  และชวยกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึนดวย  นอกดหนือ
จากคณะกรรมการแลวชาวบานที่อยูในชุมชนและใกลเคียงก็ไดใหความรวมมือเปนอยางดีทุก ๆ 
ดานในการสนับสนุนใหหองสมุดเสร็จตามเปาหมายที่วางไว  ในการทํางานนั้นคณะกรรมการคน
อ่ืน ๆ ที่ไมไดมาทํางานอยางใกลชิด  ครู  ชาวบานที่อยูใกลเคียงไดรวมกันนําอาหารมาเล้ียงคนที่
ทํางานดวย  จึงกลาวไดวาการจัดสรางหองสมุดนี้เปนโครงการที่คณะกรรมการสถานศึกษา       
โรงเรียนวัด  ไมเรียงไดจัดทําข้ึนดวยความตั้งใจและเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดตลอดมา

จากความตั้งใจและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดังได
กลาวมาแลวขางตน  ทําใหหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง  ใกลจะเสร็จสมบูรณแลว  ยังเหลือเพียง
การทาสีและตกแตงอีกเล็กนอย  ก็พรอมเปดใหบริการได

ในขณะนี้ทางโรงเรียนจึงไดขนยายหนังสือจากหองสมุดเกาซึ่งเปนหองเรียน  ลงมาไวที่
หองสมุดใหมนี ้  แตหนังสือที่ไดมานั้นยังมีจํานวนนอย  ทางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
จึงไดเสนอโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดข้ึน  โดยจากการนําเสนอรวมกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานถึงประเด็นที่ตองการพัฒนาตาง  ๆ  แลวคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน   
พื้นฐานก็มีความเห็นวาการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียงเปนส่ิงที่ควรปฏิบัติมากที่
สุดเพราะการจัดการศึกษาในปจจุบันนี้ตองใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  การที่
นักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดนั้นก็ตองมีแหลงที่ใหคนควาหาความรู  แหลงศึกษา
แหลงหนึ่งที่ดีและมีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนคือหองสมุด  นอกจากนี้การมีแหลงคนควาหา
ความรูที่มีบรรยากาศดี  มีความสะดวกสบาย  มีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนยังชวยให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวย

วัตถุประสงคของกิจกรรม
วัตถุประสงคของกิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดมีดังนี้

1. เพื่อใหหองสมุดของโรงเรียนวัดไมเรียงมีหนังสือและเอกสารตาง  ๆ  ในจํานวน
ที่เพียงพอสําหรับใชเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียน และชุมชน

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย  รักการอาน  รูจักคนควา  หาความรูดวยตนเอง
และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การจัดหาหนังสือเขาหองสมุดนี้  เร่ิมตนจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัด

ไมเรียง  และครูโรงเรียนวัดไมเรียง  ไดปรึกษากันแลวมีความเห็นวา  เมื่อหองสมุดที่กําลังสราง
เสร็จสมบูรณ  ภารกิจลําดับตอไปที่ควรทําคือ  การจัดหาหนังสือเขามาไวในหองสมุดเพื่อรองรับ
การใหบริการแกนักเรียน  ผูสนใจ  และชุมชนตอไป  ดังนั้น  ในการสนทนากลุมคร้ังที่  1 เมื่อวันที ่ 
21  มีนาคม  2545  ซึ่งผูวิจัยไดทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนากลุมกับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  เมื่อถึงประเด็นของกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจะ
พัฒนาตอไป  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงก็ไดรวมกันเสนอ       
กิจกรรมที่จะพัฒนาตอไปหลายกิจกรรม  เชน การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน  การศึกษาดูงานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานการที่ไดรับ
การยกยองวาประสบความสําเร็จหรือที่มีชื่อเสียง  เพื่อไดนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียงตอไป  การจัดหาทุนการศึกษาใหแก     
นักเรียน  การจัดหารถจักรยานใหแกนักเรียนที่มีบานอยูหางไกลจากโรงเรียน และในโอกาสนั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งก็ไดเสนอโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดข้ึนดวยเห็นความ
สําคัญของการจัดหาหนังสือวา “ตอนนี้หองสมุดโรงเรียนของเราก็ใกลจะเสร็จเรียบรอยแลว จึง
อยากจะจัดหาหนังสือไวในหองสมุด  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดศึกษา คนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
เรียนในหองเรียน”  เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาโครงการ
จัดหาหนังสือเขาหองสมุดมีความสําคัญและความจําเปนตอผูเรียนโดยตรงมากกวากิจกรรมอ่ืน  ๆ  
รวมทั้งมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวาโครงการอ่ืน  ๆ  คือ  มีข้ันตอนในการปฏิบัติที่ไมมาก
เกินไป  สามารถดําเนินการไดทันที   ใชงบประมาณไมมาก  ดังนั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานจึงตกลงยอมรับโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดในวันนั้น  พรอมกันนั้นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรวมกันเสนอวิธีการในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดดังนี้

วิธีแรก  คือ  การขอบริจาคหนังสือจากบุคคลทั่วไป  และจากนักเรียนที่กําลังใกลเรียน
จบการศึกษาในปนี้ดังที่คณะกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งไดเสนอแนะวิธีการนั้นวา “กอนอ่ืนควร
ขอบริจาคจากนักเรียนโดยแจงใหนักเรียนทราบวาหนังสือที่ใชแลวปหนึ่งๆ ถาไมใหใครก็ใหนักเรียน
มอบหนังสือใหแกโรงเรียนเพราะเอาไปไวที่บานก็ไมไดทําอะไร แลวก็ใหโรงเรียนคัดเลือกเลมที่ยังมี
คุณภาพดีเขามาในหองสมุด”

      วิธีที่สอง คือ การประชาสัมพันธใหชาวบานทราบและขอบริจาคจากชาวบานในชุมชน
ดังขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคนหนึ่งวา “ควรประชาสัมพันธให      
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ชาวบานทราบวาใครที่มีหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือศาสนาที่สามารถใหนักเรียนคนควา
ไดหรือมีประโยชนกับนักเรียนก็ใหมอบใหเปนวิทยาทานสําหรับหองสมุด  เพื่อจะไดเปนประโยชน
แกนักเรียนและชาวบาน  คิดวาถาประชาสัมพันธตองไดหนังสือในจํานวนมากทีเดียว”
                   และวิธีที่สุดทาย คือ  ควรมีการจัดหาทุนซื้อหนังสือเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียน         
มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทานหนึ่งไดเสนอวา “ควรมีการขอบริจาคเงินจากผูมีจิต
ศรัทธาในงานประจําปของโรงเรียนเพื่อนําไปซื้อหนังสือเพราะจะทําใหไดหนังสือที่ตรงตาม      
หลักสูตร”

หลังจากนั้นผูวิจัยและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดเขียนโครงการจัดหา
หนังสือเขาหองสมุดรวมกัน โดยผูวิจัยไดใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเร่ิมเขียน      
โครงการจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่อยูในโรงเรียนกอน  คือ  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาที่เปนผูแทนครูและผูวิจัยรวมกัน  เหตุที่เร่ิมตนที่ผูแทนครูเพราะวาครูเปนผูที่มีความรู  ความ
เขาใจในวิธีการเขียนโครงการ  และมีความชํานาญในการเขียนโครงการมากกวาคณะกรรมการที่
เปนตัวแทนจากฝายอ่ืน ๆ  เพราะจะตองเขียนโครงการอยูเสมอ  จึงนาจะเปนจุดเร่ิมตนที่ดีได  แลว
ผูวิจัยจึงนําโครงการที่ไดนั้นไปใหผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนศิษยเกา ผูแทน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณา  ซึ่งผูวิจัยจะตองไปหาคณะกรรมการ    
แตละคนดวยตนเอง  ในการนําไปใหผูแทนแตละฝายพิจารณานั้นมีข้ันตอน  คือ  ผูวิจัยนําโครงการ
ที่เขียนรวมกันระหวางคณะกรรมการที่เปนผูแทนครูรวมกับผูวิจัย  ใหคณะกรรมการทานนั้นอาน  
แลวใหพิจารณาเสนอแนะ  เพิ่มเติม  แกไข  ปรับปรุง  ไดตามความตองการ ดังภาพที่  2  หนา  
202  และจนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนเขาใจตรงกัน  โดยการนําขอคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ไดเสนอไวกอนแลว  มาอธิบายใหทุกคนที่พิจารณาโครง
การเปนลําดับถัดมาไดเขาใจดวย  และถามีขอสงสัยใด  ๆ  ที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
พิจารณาโครงการนั้นแลวไมเขาใจหรือตองการใหอธิบาย   ผูวิจัยก็ทําหนาที่ในการอธิบายชี้แจงให
คําตอบแกคณะกรรมการจนเขาใจเปนอยางดี  และนอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําหนาที่เปนผูประสาน
ความเขาใจในการเขียน   โครงการทุกหัวขอของโครงการใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐาน ดังมีตัวอยางคร้ังหนึ่งที่มีคณะกรรมการทานหนึ่งไดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากได
พิจารณาโครงการแลววา “เมื่อพิจารณาโครงการแลวก็มีความเห็นวา ในโครงการไดระบุถึง
ทรัพยากรที่ตองการเกือบทุกอยางแลว  แตมีอยางหนึ่งที่คิดวายังขาดไปและเปนส่ิงที่มีความสําคัญ
สําหรับนักเรียนในปจจุบันเปนอยางมากและสมควรที่จะจัดหาใหมีไวในหองสมุดเพื่อใหบริการแก
นักเรียน คือพจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะปจจุบันนี้นักเรียนจําเปนตองอาน
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หนังสือภาษาอังกฤษได การที่อานหนังสือภาษาอังกฤษไดนั้นก็ตองมีพจนานุกรมฉบับภาษา
อังกฤษ  -  ไทย  ที่ใชแปลความหมายของคําศัพทและการที่เรียนภาษาไทยใหเขาใจดี  อานออก
เขียนได  พูดภาษาไทยไดถูกตองและเหมาะสมนั้นก็จะตองมีพจนานุกรมภาษาไทยเอาไวให       
นักเรียนศึกษา  เพื่อจะไดเปนแนวทางในการใชประโยชนในการเลาเรียนตอไป” ซึ่งในประเด็นที่
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทานนี้เสนอมา ผูวิจัยก็ไดนํามาเพิ่มเติมไวในโครงการจัดหา
หนังสือเขาหองสมุดตามความตองการแลว

เหตุผลที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูวิจัยตองรวมกันเขียนโครงการใน
ลักษณะที่ใชตัวผูวิจัยเปนผูประสานความเขาใจในการเขียนโครงการสําหรับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานทีละคน  อยางนี้เพราะวา  การเดินทางมาประชุมบอยคร้ัง นั้นเปนการไมสะดวก
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดวยเหตุผล  3  ประการประกอบกัน  คือ

ประการที่หนึ่ง  ระยะทางจากบานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบางคนกับ
โรงเรียนหางกันเปนระยะทางไกล  และที่ยิ่งกวานั้น  คือ ที่ทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของทั้งหมดอยูหางไกลจากบานของตนเองมาก  เชน  บางคน
ตองเดินทางไปดูแลสวนยางที่อยูตางอําเภอ  บางคนตองเดินทางเดินทางไปคาขายที่ตลาด  ซึ่งอยู
หางไปจากบานและโรงเรียนอีกหลายกิโลเมตร  ดวยระยะทางที่หางไกลกันในการที่ตองไปปฏิบัติ
ภารกิจประจําวันเหลานี้    ทําใหเปนเหตุผลหนึ่งที่จะมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันทุกคนบอยคร้ัง
ไมได

ประการที่สอง เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง มาจาก
หลากหลายอาชีพ  ไดแก  ขาราชการครู   พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ทําสวนยางพารา  ทําสวนผลไม 
คาขาย ทํากิจการสวนตัว  จึงทําใหเวลาวางของคณะกรรมการไมตรงกัน  และไมสะดวกในการนัด
ประชุมบอยคร้ัง

และประการสุดทาย  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียง  
จํานวน  3  คนเปนผูสูงอายุ   จึงไมสะดวกในการเดินทางมาประชุมบอย  ๆ  เพราะไมมีผูรับสง  
และบางคร้ังก็ติดภาระกิจในการประชุมเพื่อทํากิจกรรมของผูสูงอายุที่โรงพยาบาลจัดข้ึนบางหรือ
ไปนั่งวิปสสนากรรมฐานบาง  ทําใหมาประชุมบอยคร้ังไมได

ดวยสาเหตุตาง  ๆ  เหลานี้  จึงทําใหผูวิจัยตองปรับปรุงวิธีการเขียนโครงการใหเขากับ
สถานการณและสภาพแวดลอมของชุมชนและผูรวมเขียนโครงการตามที่ไดกลาวมาแลว  ซึ่งผูวิจัย
มีวิธีการสงเสริมสรางความเขาใจรวมกัน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่ไดนัดหมาย
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เวลาวางของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตละคนไว  หรือตามแตที่ผูวิจัยสะดวกและ
เหมาะสมที่จะไปหาคณะกรรมการดวยตัวเอง

การหาหนังสือเขาหองสมุดนั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนครูก็ไดดําเนิน
การจัดหาหนังสือเขาหองสมุดกอนที่จะมีการปดภาคการศึกษาที่  2/ 2544  โดยการประชาสัมพันธ
และขอบริจาคหนังสือที่ยังมีสภาพดีพอที่จะใชการไดตอไปที่นักเรียนไมไดใชแลว แตยังมีประโยชน
ตอนักเรียนรุนหลัง  เพื่อเก็บเอาไวในหองสมุดและใหนักเรียนศึกษาตอไป  สวนใหญนักเรียนก็ได
บริจาคหนังสือใหโรงเรียน

  สวนอีกทางหนึ่ง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและครูก็ไดชวยกัน        
ประชาสัมพันธขอบริจาค  ในโอกาสที่มีการประชุมผูปกครองนักเรียนเพื่อใหผูปกครองทราบถึง
วัตถุประสงคของการขอรับบริจาคและการขอรับบริจาควารับบริจาคหนังสือทุกประเภทที่             
ผูปกครองเห็นวามีคุณคาทางการศึกษาแกบุตรหลานของตนเอง  เมื่อการประชาสัมพันธในกลุม
ของผูปกครองไดเกิดข้ึนแลว  การแพรกระจายขาวไปสูทุก  ๆ  คนในชุมชนจึงเปนไปอยางรวดเร็ว
และทั่วถึง  ประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็ไดประชาสัมพันธโดยการบอกตอ
กันปากตอปากในโอกาสตาง  ๆ เชน  ในงานทําบุญที่วัด  การสนทนาที่รานคา การไปมาหาสูกันที่
บาน ทําใหเปนที่ทราบกันดีวา ถาใครมีหนังสือก็สามารถนํามาบริจาคใหแกหองสมุดโรงเรียนได  
ในสวนของผูวิจัยก็ไดชวยหาหนังสือโดยการบอกใหเพื่อน ๆ  และผูใกลชิดที่ทราบวา  ถามีหนังสือที่
ตองการรวมบริจาคใหแกหองสมุดโรงเรียน  ก็สามารถบริจาคผานทางผูวิจัยได

ผลของกิจกรรมการมีสวนรวม
ในการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดกอใหเกิดผลแกหนวยงานและบุคคลเหลานี้  คือ      

นักเรียน   โรงเรียน  ชุมชน   ผูปกครอง  ผูบริจาค  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       
ดังรายละเอียดตอไปนี้

นักเรียน นักเรียนไดมีหนังสือสําหรับศึกษาคนควาเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ของตนเองและบางทีก็จะไดประหยัดเงินคาซื้อหนังสือดวยเพราะยืมเรียนหนังสือของโรงเรียนที่ได
รับบริจาคมา  สําหรับนักเรียนที่บริจาคก็รูสึกภาคภูมิใจที่ไดมีสวนชวยทําประโยชนใหแกโรงเรียน
และนักเรียนรุนหลังตอไปเพราะถาเอาหนังสือไปเก็บไวที่บานก็ไมไดใชอะไร

โรงเรียน  เมื่อมีผูมาบริจาคหนังสือใหแกหองสมุดของโรงเรียนไดทําใหปริมาณหนังสือ
มีมากข้ึน  โดยหนังสือนี้สวนแรกไดมาจากนักเรียนที่เรียนจบปการศึกษา  2/2544   ไดบริจาค
หนังสือเรียนที่ตนเองไมไดใชแลวใหกับโรงเรียนเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป  ซึ่งหนังสือจํานวนนี้
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เปนหนังสือที่ตรงตามจุดประสงคการเรียนรูของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ครูจะตองสอน  มี
ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  และนักเรียนรุนตอมาก็ตองใชดวย  สวนที่สองไดมาจากการ 
ขอรับบริจาคจากบุคคลภายนอก  ซึ่งมีมาจากผูวิจัยสวนหนึ่ง  คือ  เปนหนังสือวิชาการเกี่ยวกับ
แนวทางใหม  ๆ  ในการปฏิรูปการศึกษา  ที่ไดมาจากหนวยงานของทางราชการ ไดแก  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ    มีทั้งที่ผูวิจัยบริจาคเองและไดจากผูมีจิตศรัทธาใกลชิด   ไดแก  
เพื่อน ๆ  อาจารย ญาติพี่นอง  รวมบริจาคนอกจากหนังสือวิชาการแลว  ยังมีหนังสือเรียนทั่วไป  
หนังสือเกี่ยวกับศาสนา วารสารตาง  ๆ  ที่มีผูรวมบริจาคอีกเปนจํานวนมากกวา  300  เลม  การ
บริจาคนั้นจะมีมาเร่ือย  ๆ  บางคร้ังผูปกครองก็ใสถุงหิ้วมาใหแกหองสมุดโรงเรียนคราวละ  4  -  5  
เลม ก็มีมาเร่ือย  ๆ  ซึ่งการบริจาคมีทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการสวนที่มาจากชาวบานนั้น
ยังมีมาพอสมควรแตไมมากนัก  เพราะสวนมากชาวบานจะไมคอยมีหนังสือเก็บไวที่บาน  นอกจาก
คนที่เปนขาราชการ    หรือมีบุตรหลานเรียนหนังสือ    ซึ่งก็มีคนที่บุตรหลานเรียนหนังสือจบไปแลว
และหนังสือก็ไมไดใชแลวก็นํามามอบใหกับโรงเรียนก็มี

จากการทําโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดดังกลาวทําใหปริมาณหนังสือของหอง
สมุดโรงเรียนเพิ่มข้ึนจนเปนที่พอใจของเจาของโครงการ  ดังภาพที่  3 – 4 หนา  202 - 203

ชุมชน  ชุมชนไดมีแหลงสะสมวิทยาการ  ความรูตาง  ๆ  เอาไว  เพื่อบริการแกนักเรียน
และบุคคลที่สนใจใฝรู   ทั้งในชุมชนของตนเองและภายนอกชุมชน  ชุมชนมีสวนรวมในการ
สนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

ผูปกครอง  ไดมีสวนชวยโรงเรียนในการเพิ่มพูนแหลงวิทยาการ  มีสวนรวมในการเลือก
สรรส่ิงที่มีคุณคาใหแกบุตรหลานของตนและการสนับสนุนทรัพยากรใหแกโรงเรียน  คือ  ถาเห็นวา
หนังสือใดดีมีประโยชนก็ไดนํามาบริจาคไวใหนักเรียนไดศึกษาคนควาตอไป

ผูบริจาค  มีความภาคภูมิใจที่ไดรวมสนับสนุนการจัดการศึกษากับโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูวิจัย  ไดมีสวนรวมในการจัดหาหนังสือซึ่ง

ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเอง  คือ  การจัดหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน  และจากการประเมินความพึงพอใจของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติก็มีความพึงพอใจกับผลที่ไดในระดับ
หนึ่ง  แตคงยังตองจัดหาหนังสือเขาหองสมุดตอไป

ปญหา / อุปสรรค  ผลกระทบในการจัดกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดพบปญหา  /  อุปสรรค  ผลกระทบใน

การมีสวนรวมมีรายละเอียดดังนี้
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1. ในการไปติดตอกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหพิจารณาโครงการ
บางคร้ังก็ไมบรรลุตามวัตถุประสงคใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาโครงการ
เพราะมีสาเหตุมาจาก  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังติดภารกิจอ่ืนที่สําคัญและมีความ
จําเปนกวา  ทําใหผูวิจัยก็มีความจําเปนที่ตองรอไปกอนหรือถานานเกินไปก็ตองไปพบคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคนอ่ืนกอน

2.   การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     อาจมีความลาชา
เพราะบางทีมีการขอบริจาคไปแลวแตผูบริจาคยังไมไดนํามาให  เชน  ชั้นหนังสือ อีกสาเหตุหนึ่งที่
สําคัญคือขาดงบประมาณในการดําเนินการ  ประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี
ความจําเปนที่จะตองปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ  ที่สําคัญกวากอน  ยังไมสามารถที่จัดหาทุนมาซื้อหนังสือ
ใหม  ๆ  ใหกับหองสมุดได  จึงทําใหการเปดหองสมุดเพื่อใหบริการแกผูใชอยางสมบูรณตองลาชา
ออกไป

การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

การวิเคราะหกิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด  ตอการแสดงการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  สรุปไดดังนี้

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการวางแผน  ไดแก  การ
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  กอนการจัดกิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดนั้นคณะกรรมการสถาน
ศึกษาไดรวมกันศึกษาขอมูลพื้นฐาน  เชน  ความคืบหนาในการทําหองสมุด  ซึ่งกําลังจะเสร็จเรียบ
รอย  เหลือสวนที่กําลังดําเนินการคือการทาสี  และตกแตงอีกเล็กนอยก็สามารถใชเปดบริการได
แลว  แตส่ิงที่ยังไมพรอมคือหนังสือที่ยังมีจํานวนไมมากเพียงพอที่ใหบริการอยางเพียงพอ  และ
จากประสบการณที่คณะกรรมการพบเห็นทุกป  คือหนังสือที่นักเรียนใชเรียนจบไปแลวในปหนึ่ง  ๆ  
นั้นมีจํานวนมากที่ยังมีสภาพดีอยู  แตเมื่อนําไปไวที่บานก็ไมไดใชประโยชนและถูกแมลงทําลาย  
บางทีก็ถูกฉีกไปใชงานที่ไมไดประโยชนคุมคา  จึงมีความคิดในการขอบริจาคหนังสือสวนนี้ไวที่โรง
เรียนใหคนอ่ืนไดศึกษาตอไป  อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษาแนวคิดในการ
ปฏิรูปการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ  แลวมีความเห็นควรตองมีการสรางแหลงการเรียนรูใหมีข้ึนใน
โรงเรียนและพรอมที่จะใหบริการแกชุมชนดวย  เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษา 
ขอมูลพื้นฐานแลว  ตอไปจึงวิเคราะหปญหา พบวาปญหาคือ หนังสือในหองสมุดมีจํานวน         
ไมเพียงพอในการใหบริการ  จึงดําเนินการข้ันตอไปคือ  การกําหนดเปาหมาย  เพื่อใหมีหนังสือ   
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ในหองสมุดเพียงพอตอการใหบริการแกนักเรียนและชุมชน    พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการ  ไดแกการเขียนโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการดําเนินการ  ไดแก  การ
ประชาสัมพันธ  เมื่อเขียนโครงการแลว  คณะกรรมการก็ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูที่เปนกลุม
เปาหมายในการขอบริจาคทราบถึงโครงการขอบริจาคหนังสือ  โดยการบอกดวยปากเปลาเมื่อไป
นั่งสนทนากันในกลุมสนทนาตางๆ การประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบที่หนาเสาธง การ      
ประชาสัมพันธกับผูปกครองเมื่อมีการประชุมผูปกครองนักเรียน  และการประชาสัมพันธในงาน  
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนดวย  ไมนานหลังจากนั้นก็มีผูมาบริจาคหนังสือโดยมีมาเปนระยะ  ๆ

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประเมินผล  เมื่อการ
บริจาคเปนไประยะหนึ่งแลว  ก็มีหนังสือมาจากการบริจาคจากบุคคลตาง  ๆ  มากพอสมควร  และ
เพียงพอที่จะใหบริการแลว  และเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นแลววามีปริมาณมาก
เพียงพอแลว  ไมตองเรงรัดการหาหนังสืออีก  แตถามีผูมาบริจาคอีกก็รับไวดวยความยินดี

การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543

จากสภาพการมีสวนรวมดังกลาวมีความสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ระบุไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543  ขอ  1  ในการกําหนดนโยบาย  แผนแมบทและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา  คือ  การพิจารณากําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ขอ  
2  การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  คือ  พิจารณาใหความเห็นชอบ
ใกการสนับสนุนและกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา  ขอ  4  กํากับและ   
ติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา  คือ ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและติดตาม    
ดูแล  ชวยเหลือแกปญหาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ขอ  5  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  คือ  ประสานความรวมมือสรางความเขาใจกับประชาชน
ทั่วไป  และผูปกครองของนักเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญในการศึกษา  ขอ  6  สงเสริมใหมีการ
พิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  คือ  การสนับสนุนส่ิงตาง ๆ เพื่อเปนส่ือ/อุปกรณการเรียนใหแกนักเรียน  
ขอ 7 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหาร
งานบุคคล  และดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  คือ  เสนอแนะแนวทางในการบริหารและ      
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จัดการในดานวิชาการ  งบประมาณ  และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  รวมเปนคณะทํางาน      
ในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ขอ  8  สงเสริมใหมี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ  
เสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณ ี  ศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ  คือ  รวมกําหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง  ๆ  ทั้งภายนอกและ 
ภายในทองถิ่น  เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ขอ  9  สรางความสัมพันธระหวางสถาน
ศึกษากับชุมชน  ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลง    
วิทยาการของชุมชนและทองถิ่น  คือ  ทางสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไดรวมกันพัฒนาสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงวิทยาการของชุมชน  พรอมทั้งได
ประสานงานกับประชาชนเพื่อใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษา ใชสถานศึกษาเปนแหลง   
วิทยาการของชุมชนและเปนแหลงบริการชุมชน    ขอ  10  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนิน
งานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน  คือ  รับทราบผลและใหความเห็นชอบ  
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  ขอ 11 แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะ
อนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร คือ พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือ
คณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม

กิจกรรมการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน

กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดข้ึน   เพื่อตอบสนองความตองการของพระ
ราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2542  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  ที่
เนนการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นหรือชุมชนใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนใหมากที่สุด  ใหนักเรียนไดเรียนรูส่ิงที่ดีมีคุณคาที่อยู
ในชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง  รวมทั้งการจัดการเรียนรูที่มีการปฏิบัติจริงของผูเรียน  เปดโอกาส
ใหผูมีความรูในทองถิ่นเปนผูสอนนักเรียนได  และผูสอนนักเรียนในโครงการนี้เปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนดวย

วัตถุประสงคของกิจกรรม
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนโดยการนํานักเรียนไปศึกษาหาความรูกับ

ผูรูในทองถิ่น
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2. เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยการ
เปนผูสอนนักเรียน

3. เพื่อใชแหลงความรูที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการศึกษา

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนวัดไมเรียงไดใหความสําคัญกับเร่ืองภูมิปญญาในทองถิ่น      จึงไดใหครูเสนอ

โครงการสอนนักเรียนที่นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช  ดังนั้น  ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่  4  จึงได
เสนอโครงการนํานักเรียนไปศึกษากับผูรูในทองถิ่น  เร่ืองการทําแชมพูสมุนไพร
 ในการสนทนากลุมคร้ังที่  1  เมื่อวันที ่  21  มีนาคม  2544  ณ  โรงเรียนวัดไมเรียง  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดเสนอและเลือกโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
กิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดไมเรียง  ซึ่งในขณะนั้นทางโรงเรียนไดรับโครงการนี้เรียบรอยแลว  ยังเหลืออยูในข้ันปฏิบัติ

ในการปฏิบัติตามโครงการนี้ผูสอน   ครูประจําชั้น  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4
จํานวน  2  หองไดทราบลวงหนาแลว  เพราะกอนการเขียนโครงการทางครูประจําชั้นและคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูแทนครูที่มีบานอยูใกลโรงเรียนและใกลบานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จะเปนผูสอนนั้นไดมีการติดตอกับผูสอนไวแลว

ทางดานผูวิจัยก็ไดมาทําความคุนเคยกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปน  
ผูสอน  โดยการมาพูดคุยถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียนที่ผานมา  การพัฒนา  
กิจกรรมการมีสวนรวมที่จะทําตอไป  และการสอนนักเรียนในโครงการนํานักเรียนมาศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงทําใหทราบวา  ผูที่มาสอนการทําแชมพูนี้เปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูสูงอายุและไดเขารวมเปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุใน   
ชุมชน  ซึ่งชมรมผูสูงอายุนี ้  ไดมีการทํากิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาความสามารถของผูสูงอายุ  
เชน  การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความรูกับชมรมผูสูงอายุอ่ืน  ๆ  จึงทําใหไดรับความรูในการทํา
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรมาจากการรวมกิจกรรมเหลานั้นดวย  ประกอบกับการนําความรูที่ไดนั้นมา
ฝกปฏิบัติอยูเสมอ จึงทําใหมีผลิตภัณฑออกมาจําหนาย  ไดแก  น้ํายาลางจาน  น้ํายาซักผา  สบู
เหลว  แชมพ ู และครีมนวดผม

กอนนํานักเรียนไปศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานประมาณ  5  วัน  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูแทนครูก็ไดนัดวัน  เวลากับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูสอนและครูผูสอน  สวนทางครูผูสอนก็ไดชวยบอกนักเรียนใหชวยกันหา
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ดอกอัญชันมาเพิ่มในวันที่เรียนดวย  สวนอุปกรณและวัสดุทั้งหมดที่ใชในการเรียนการสอน  คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูสอนจัดเตรียมไวให

การเดินทางจากโรงเรียนมาบานของคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะสอนนักเรียนนั้น
เปนระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที ่  4  ไดขอความรวมมือจาก 
เจาของรถรับสงนักเรียนของโรงเรียน ใหนํานักเรียนมาสงที่บานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่เปนผูสอน    เพราะการเรียนจะเรียนในเวลา  13.00  น. เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนใน
ตอนกลางวัน  ถาใหนักเรียนเดินเทามาเองนักเรียนอาจจะรอน  เหนื่อยหรือสภาพรางกายไมพรอม
ในการเรียนทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียนได

เมื่อถึงวันปฏิบัติกิจกรรมคือวันที่  28  มิถุนายน  2545  ผูวิจัยไดไปถึงบานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานะที่เปนผูสอน  กอนเวลานัดประมาณ  2  ชั่วโมง  เพื่อเตรียมสถาน
ที่และวัสดุอุปกรณรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูชวยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูสูงอายุอีกจํานวน  2  คน  เมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณเสร็จไมนานคณะครูและ
นักเรียนก็เดินทางมาถึง ครูประจําชั้นก็ไดแนะนํานักเรียนใหรูจักกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่จะเปนผูสอนและผูชวยสอน  ซึ่งจะเปนผูสอนนักเรียนในการทําแชมพ ูหลังจากนั้นผูสอน
ก็ไดแนะนําวัสดุอุปกรณ ข้ันตอนการทํา  และขอควรระวัง  หลังจากนั้นก็ใหนักเรียนแบงเปนกลุม
ยอย  ๆ  กอไฟบาง  ลางที่ปนบาง ลางดอกอัญชันบาง  นักเรียนก็ชวยกันทําอยางสนุกสนาน  โดย
ในการทําทุกข้ันตอนมีครูและผูวิจัย  คอยดูแล  ในข้ันของการเรียนรูผูสอนและผูชวยสอนไดทําให
นักเรียนดูกอนแลวใหนักเรียนทําตาม  เชน  การปนดอกอัญชัน  แลวหลังจากนั้นก็สังเกตการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหนักเรียนไดปรับปรุงการทําของตนเองใหดีข้ึน  
เมื่อเสร็จการทําแชมพ ู ครูประจําชั้น  นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูชวยสอน  
ไดถายรูปที่ระลึกรวมกันและลาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูชวยกลับดวยการเดิน
เทาโดยม ี  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีบานอยูตามเสนทางที่นักเรียนเดินผาน   
และผูวิจัย  คอยดูแลจนถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย  ดังภาพที่  5 – 8  หนา  203 - 204

ผลของกิจกรรมการมีสวนรวม
ผลของกิจกรรมการมีสวนรวมในการนํานักเรียนไปศึกษากับคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน  เกิดแกบุคคลและหนวยงานเหลานี้  คือ  นักเรียน   โรงเรียน  ครูประจําชั้น ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังรายละเอียดตอไปนี้
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นักเรียน  นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาส่ิงแปลก  ๆ  ใหม  ๆ  ที่อยูใกล  ๆ  กับตัวเองและ
โรงเรียน  ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง  ซึ่งจากการสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวกับความรูสึกที่ไดมา
ศึกษากับแหลงความรูในทองถิ่น  ทุกคนที่ใหสัมภาษณใหขอมูลในทํานองเดียวกันวา  รูสึกสนุก
สนานและชอบการเรียนรูในลักษณะนี้  คือ  ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง  และอยากใหครูพาไปศึกษา
กับแหลงเรียนรูในทองถิ่นอยางนี้อีก  ถาเปรียบเทียบกับการเรียนในหองเรียนแลว  การไดออกมา
เรียนนอกหองเรียนอยางนี้ดีกวามาก  แสดงใหเห็นไดวา  ความประทับใจที่เกิดข้ึนแกนักเรียนนี้
ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นหรือชุมชน  ของตนเอง  ทําใหเกิดความรัก
และหวงแหนชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง

โรงเรียน  โรงเรียนไดจัดการศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2542  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.
2544  ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนกับแหลงเรียนรูในชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง  และใชแหลงการ
เรียนรูในชุมชนหรือทองถิ่นใหเกิดประโยชน  ซึ่งทําใหเปนไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา

ครูประจําชั้น  ครูประจําชั้นไดรวมกันใหจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนดวยการสงเสริม
การใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนกับนักเรียน  ซึ่งจากการสัมภาษณครูประจําชั้นก็มี
ความเห็นวานักเรียนมีความรู และไดปฏิบัติจริงทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนจนอยูในระดับ
ที่ครูพอใจ  และเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่ใหผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานหรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งสอน
นักเรียนโดยตรง

ชุมชน  ชุมชนไดเปนแหลงการเรียนรูใหแกนักเรียนและโรงเรียนที่ตั้งอยูภายในชุมชน
และคนในชุมชนยังมีโอกาสกําหนดเนื้อหาสาระที่บุตรหลานของคนในชุมชนควรเรียนรู

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา  ซึ่งถือวาเปนความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมอยางชัดเจนในฐานะผูสอน
ดังการใหสัมภาษณของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูสอนวา  “มีความพรอมทุก  ๆ
ดานในการรวมมือกับทางโรงเรียนเพื่อใหความรูแกนักเรียน  และมีความเต็มใจและยินดีใหการ
สนับสนุนการสอนในคร้ังตอไปอีก”

ปญหา  / อุปสรรค  ผลกระทบในการจัดกิจกรรม
ปญหา  / อุปสรรค  ผลกระทบ  ของกิจกรรมการนํานักเรียนไปศึกษากับคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีรายละเอียดดังนี้
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1.  ปญหาที่พบในการทํากิจกรรม  คือการสอนที่มีนักเรียนคอนขางมากเกินไป เพราะ
นักเรียนที่สอนในคร้ังนี้มีทั้งหมด  2  หอง จํานวน  40  คน  ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่เปนผูสอนมีความเห็นวา นักเรียนมีจํานวนมากเกินไปทําใหปฏิบัติไดไมทั่วถึงเทาที่ควร
และนักเรียนที่ไมไดกําลังปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งมักใหความสนใจกับส่ิงรอบตัวมากกวาที่
คณะกรรมการกําลังสอน  ถานักเรียนนอยกวานี้คร่ึงหนึ่งนักเรียนมีโอกาส  ไดรับความรูความ
ชํานาญในการปฏิบัติมากกวานี้

2. ระยะทางระหวางโรงเรียนมาบานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ที่ทํา
หนาที่สอนนั้นตองใชเวลาในการเดินบนถนนนานพอสมควร  และมีรถผานเปนระยะ  ๆ ประกอบ
กับนักเรียนมักใหความสนใจกับส่ิงแวดลอมสองขางทางมาก จึงทําใหครูประจําชั้นผูพานักเรียนไป
ตองดูแลเปนพิเศษ

3. การพานักเรียนไปนอกสถานที่นั้น  นักเรียนมักใหความสนใจกับส่ิงแปลกใหม เชน
ตนไม  สัตว  ที่ตางไปจากสถานที่เดิม ๆ  ของโรงเรียนพอ  ๆ  กับความสนใจในส่ิงที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานกําลังสอนอยู  จึงทําใหครูประจําชั้นตองตักเตือนและเรียกความสนใจของ
นักเรียนกลับมาอยูเสมอ

การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

การวิเคราะหกิจกรรมการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การจัดการศึกษา  สรุปไดดังนี้

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการวางแผน  ไดแก  การ
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา  ทําใหทราบวาการจัดการศึกษาในปจจุบันนั้นตองใหความสําคัญ
กับแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่นและจากการศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543  ทําใหทราบวา  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่ในการรวมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียน  และเมื่อพิจารณาแหลงการ
เรียนรูที่มีอยูในชุมชนไมเรียงแลวพบวายังมีแหลงการเรียนรูอีกหลายแหลงที่ยังไมเคยเปนแหลง
เรียนรูใหแกนักเรียนทั้งที่มีความนาสนใจในการนํานักเรียนไปศึกษา   ดังนั้นจึงไดวิเคราะหสภาพ
ปญหาปจจุบันพบวาสวนใหญยังมีการเรียนการสอนเฉพาะในชั้นเรียน  โรงเรียนยังขาดการนํา   
นักเรียนไปศึกษาที่แหลงการเรียนรูในชุมชน  ทั้งที่แหลงการเรียนรูนั้นมีความนาสนใจและพรอมให
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นักเรียนศึกษา  จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ  คือ  กําหนดเปาหมาย  การกําหนดแหลง
เรียนรู    กําหนดผูสอน  ผูเรียน  วางแผนการไปศึกษา    โดยการเขียนโครงการนํานักเรียนไปศึกษา
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการดําเนินการ ไดแก  คณะ
กรรมการที่เปนผูสอน  ก็เตรียมการสอน  โดยเตรียมข้ันตอน  เตรียมอุปกรณ  เตรียมสถานที่  และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  ใหแกผูเรียน    และจัดการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว  สวน
คณะกรรมการที่ไมไดเปนผูสอน มีหนาที่ประสานความพรอมในการจัดการเรียนการสอนนัดหมาย
เวลาระหวางคณะกรรมการที่เปนผูสอนและครูประจําชั้นนํานักเรียนไปเรียน  ชวยดูแลนักเรียนใน
การเดินทางไปและกลับระหวางโรงเรียนและแหลงการเรียนรูในชุมชน

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประเมินผลคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดประเมินผลการเรียนการสอนวาการเรียนการสอนโดยรวมอยูใน
เกณฑพอใจ  แตควรใหนักเรียนมีจํานวนนอยกวานี้  นักเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนการสอน
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  และยินดีที่จะรวมในการสอนอีก

การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543

จากการมีสวนรวมดังกลาวไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ.  2543  ขอ  1  ในการกําหนดนโยบาย  แผนแมบท  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา  คือ  
พิจารณากําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ขอ  2  ใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  คือ  พิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหการสนับสนุนและ
กํากับติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา  ขอ  3  ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระ
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  คือ  พิจารณาใหความเห็นชอบในสาระ    
หลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทํา  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาไดสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ขอ  4  กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผน
ของสถานศึกษา  คือ  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  รวม
ทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ติดตามดูแลชวยเหลือแกปญหาและสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  ขอ  5  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก  
ทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  คือ ประสาน
ความรวมมือสรางความเขาใจกับประชาชนทั่วไป  และผูปกครองของนักเรียนเพื่อใหเห็นความ
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สําคัญในการศึกษา  ขอ  6  สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  คือ  สนับสนุนส่ิงตาง    เพื่อ
เปนส่ือ  อุปกรณการเรียน  และส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน  ขอ  7  เสนอแนวทางและมี
สวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดาน
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา  คือ  เสนอแนะแนวทางในการบริหารและจัดการในดานงานวิชาการ  
งบประมาณ  และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  รวมเปนคณะทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ขอ  8  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษา
ตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียน
ทุกวัย  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  คือ  รวมกําหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากรตาง  ๆ  ทั้งภายนอกและภายในทองถิ่นเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  สงเสริมการใชวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  ดานวิชาชีพในทองถิ่น
มาใหความรูกับนักเรียน  โดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอก  ขอ  9  สรางความ
สัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถาน
ศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและทองถิ่น  คือ  เปนตัวแทนของสถานศึกษาประสานสัมพันธ
กับชุมชนใหสถานศึกษาใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชน  และขอ  10  ใหความ
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน คือ รับทราบ
และใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  ขอ 11  แตงตั้งที่ปรึกษา
และหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร  คือ  พิจารณาแตงตั้งที่
ปรึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาตามความจําเปน
และความเหมาะสม

กิจกรรมอ่ืน  ๆ

สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการจัดข้ึน ไดแก  กิจกรรมการทอดผาปา  กิจกรรม 
การประกวดรองเพลง  กิจกรรมการแขงขันนกกรงหัวจุก  เกมไชโย   ซึ่งจัดข้ึนในวันระลึกพระครู
ญาณวรากร  เจาอาวาสและผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียง  มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

วัตถุประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อระลึกถึงพระครูญาณวรากรผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียงและสรางคุณประโยชน

แกชุมชนไมเรียง
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2. เพื่อระดมสรรพกําลังของชุมชนในการรวมจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมเกิดจาการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดไมเรียงและคณะครูโรงเรียนวัดไมเรียง  เพื่อกําหนดการจัด        
กิจกรรมวันระลึกพระครูญาณวรากร  ผูสรางโรงเรียนวัดไมเรียง  และมีการวางแผนการดําเนินงาน  
แบงหนาที่ใหแตละฝายรับผิดชอบ  และเมื่อถึงวันงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็มา
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบ ผูที่สูงอายุมีหนาที่เกี่ยวกับการทอดผาปา  เมื่อทอดผาปา
เสร็จแลว  ขณะที่พระกําลังฉันอาหาร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานก็เลาประวัติ
ของโรงเรียนวัดไมเรียงใหผูที่มารวมงานทราบ  ดังภาพที่  9  หนา 204  คณะกรรมการที่เปน         
ผูชายก็จะมีหนาที่ในกิจกรรมการแชงขันนกกรงหัวจุก  ซึ่งจะเปนคณะกรรมการประกวดนกเสียงดี  
และเปนผูจัดการแขงขันดวย  ดังภาพที่  10  หนา 205 สวนเกมไชโย    ซึ่งเปนเกมที่ขายหมายเลข  
แลวมีการหมุนเลขที่ออกรางวัล  ในลักษณะเดียวกันกับสลากกินแบงรัฐบาล  สวนการประกวด   
รองเพลงก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนผูหญิง  ในงานนี้ก็มีการจัด       
กิจกรรมบนเวท ี  มอบรางวัลแกนักเรียนที่รวมการแสดง  ดังภาพที่  11 หนา  205  รวมทั้งมีการ
มอบเกียรติบัตรแกผูที่มีอุปการะคุณตอโรงเรียนดวย  ซึ่งในงานนี้ผูวิจัยก็ไดไปรวมทํากิจกรรม    
ชวยเหลือในการจัดสถานที่กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดวย

ผลของกิจกรรมการมีสวนรวม
ผลของกิจกรรมที่เกิดข้ึนแกบุคคล  /  หนวยงานที่เกี่ยวของตอโรงเรียน  นักเรียน  ชุมชน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    
โรงเรียน  ไดรวมกับชุมชนในการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ของโรงเรียน
นักเรียน  ไดรวมแสดงความสามารถในดานตาง  ๆ  เชนการรองเพลง  การรํา  และ

นอกจากนี้ยังไดรับผลจากการรวมระดมทรัพยากรจากทุกฝายในชุมชนผานทางการศึกษา
ชุมชน  ไดรวมกิจกรรมกับโรงเรียนในการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการดําเนิน

การของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดมีสวนในการระดมทรัพยากรในชุมชน  และ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาแกโรงเรียน
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ปญหา / อุปสรรค  ผลกระทบในการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําลง  จึงทําใหมีผูมารวมงานในจํานวนที่ลดลงจากป

กอน  แตกระนั้นก็ยังมีจํานวนที่มากพอสมควร  แตจากสภาพดังกลาวก็สงผลใหรายไดในการจัด
กิจกรรมตาง  ๆ  ลดลงจากปกอนไปดวย

การวิเคราะหผลของกิจกรรมตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

การวิเคราะหกิจกรรมอ่ืน ๆ  ตอการแสดงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  สรุปไดดังนี้

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการการวางแผน  กิจกรรมนี้
ไดแสดงถึงการวางแผนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คือการมีการประชุมกอนการ
ดําเนินการ  มีการแบงหนาที่กันรับผิดชอบตามความเหมาะสมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานแตละคน

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการดําเนินการ  คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมดวยตนเองทุก      
กิจกรรม  ตั้งแตการรวมเปนผูจัดและกรรมการการทอดผาปา  การแขงขันนกกรงหัวจุก  การ       
รับผิดชอบการแสดงบนเวที   การเปนผูจัดเกมไชโย

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประเมินผล  คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนประเมินวา  การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอยูในระดับที่
พอใจ  แมวาคนที่มารวมงานและรายไดลดลงบางก็ตาม

การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2543

จากสภาพการมีสวนรวมดังกลาวมีความสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ระบุไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2543  ขอ  1  ในการกําหนดนโยบาย  แผนแมบทและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา  คือ  พิจารณากําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ขอ  2  
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  คือ  พิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหการ
สนับสนุนและกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  ขอ  4  กํากับและติดตาม
การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา  คือ  ติดตามดูแล  และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
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สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  ขอ  5  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนใน
เขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  คือ  ประสานความ
รวมมือสรางความเขาใจกับประชาชนทั่วไป  และผูปกครองของนักเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญใน
การศึกษา  ขอ  6  สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  คือ  สนับสนุนสงเสริมนักเรียนและเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   ขอ  7  เสนอแนวทางและมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา  คือ  รวมเปนคณะทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ขอ  8  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากร      
ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย  รวมทั้งสืบสาน
จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  คือ  รวมกําหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากรตาง  ๆ  ทั้งภายนอกและภายในทองถิ่นเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ขอ  9  
สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น  คือ  ประสานกับประชาชนและองคกรตาง  ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนใหเขามารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาใหมีความพรอมที่จะเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  และเปนแหลงที่ให
บริการชุมชนและทําหนาที่เปนตัวแทนของสถานศึกษาประสานสัมพันธกับชุมชนและองคกร     
ภายนอกใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษาและใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและ
เปนแหลงบริการชุมชน  ขอ  10  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาน
ศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน  คือ  รับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน  
ประจําปของสถานศึกษา  ขอ  11  แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตาม
ระเบียบตามที่เห็นสมควร  คือ  พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษา และ / หรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม  และสงเสริมเปนที่ปรึกษาให
คณะอนุกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพในการชวยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา

กิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  
ที่ไดรวมกันพัฒนาข้ึนกับความสอดคลองของบทบาทหนาที่  ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2543  สามารถสรุปไดดังตารางที่ 14  หนา 119
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    บทบาท

 กิจกรรม

1.กําหนด
นโยบาย

2.ใหความ
เห็นชอบ
แผนปฏิบัติ
การ

3.ใหความ
เห็นชอบ
หลักสูตร

4.ติดตาม
การดําเนิน
งานตาม
แผน

5.สนับสนุน
นักเรียนใน
เขตบริการ

6.พิทักษ
สิทธิเด็ก

7.รวม
บริหารงาน
โรงเรียน

8.ระดม
ทรัพยากร

9.สราง
ความ
สัมพันธ
ชุมชน

10.เห็น
ชอบดําเนิน
งานตาม
แผน

11.แตงต้ัง
อนุกรรม
การ

12.ปฏิบัติ
งานอื่น

การจัดหา
หนังสือ         /          /          /          /        /          /         /        /         /         /
การนํานัก
เรียนไป
เรียนรูภูมิ
ปญญาทอง
ถ่ิน

        /          /          /          /          /         /          /        /        /          /        /

กิจกรรมอื่น
( การทอด
ผาปา,การ
แขงขันนก
กรงหัวจุก,
การ
ประกวด
รองเพลง,
เกมไชโย)

        /          /          /           /         /         /          /        /         /         /

 ตารางที่  14  สรุปกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษากับความสอดคลองในบทบาทหนาที่ที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
        ศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543
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บทท่ี  6

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา        
กิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  โรงเรียน
ประถมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยการศึกษาจากคณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนวัดไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน    14  คน   เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย  ไดแก  ประเด็นสนทนากลุม  แบบสัมภาษณ   แบบสังเกต  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สนทนากลุม  การสัมภาษณ  การสังเกตอยางมีสวนรวม  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis)  และนําเสนอแบบพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย  สามารถสรุปผลการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไมเรียง จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ไดดังนี้

ในการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ได  
กิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   2   กิจกรรม  ไดแก

1. กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง     ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหหองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียน ใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  โดยมีข้ันตอน
การจัดกิจกรรมดังนี้   คือ    การศึกษาขอมูลพื้นฐาน   การวิเคราะหปญหา   การกําหนดเปาหมาย  
การกําหนดแนวทางในการดําเนินการ  การประชาสัมพันธ  การรับบริจาคหนังสือ  และการ
ประเมินผล   ทําใหนักเรียน   โรงเรียน  ชุมชน   ผูปกครอง  ผูบริจาค  และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน   ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
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สําหรับปญหา  พบวา  การพิจารณาโครงการมีความลาชาบางเนื่องจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานติดภารกิจอ่ืนที่มีความสําคัญกวาจึงตองรอจนกวาคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานมีความพรอมจึงพิจารณาโครงการได  และการบริจาคหนังสือมีความลาชาเพราะ
ขอบริจาคไปแลวแตผูบริจาคยังติดภารกิจอ่ืนจึงยังไมไดนํามาให   ซึ่งกิจกรรมนี้ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  มีสวนรวมดังนี้คือ  มีสวนรวมในการวางแผน  ไดแก  
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  การวิเคราะหปญหา  การกําหนดเปาหมาย  การกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ  มีสวนรวมในการดําเนินการ  ไดแก  การประชาสัมพันธ  การรับบริจาค  และมีสวน
รวมในการประเมินผล

2. กิจกรรมการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น      โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปด
โอกาสทางการศึกษาใหไดไปศึกษากับแหลงภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนการใชแหลงการเรียนรูที่มี
อยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการศึกษา  และใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรวมใน
การจัดการศึกษาโดยเปนผูสอนนักเรียน  และมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้คือ  การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน  การวิเคราะหสภาพปญหา  กําหนดแนวทางการดําเนินการ  ผูสอนเตรียมการสอนโดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคนอ่ืน  ๆ  รวมประสานงาน  การจัดการเรียนการสอน  และ
การประเมินผล  ทําใหนักเรียน  โรงเรียน  ครูประจําชั้น  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดมีสวนรวมในกิจกรรม  สําหรับปญหาระหวางการดําเนินการ  พบวา จํานวนนักเรียนที่
มากเกินไปทําใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มที่  และนักเรียนมักใหความสนใจตอ   
ส่ิงแวดลอมขางทางระหวางการเดินทาง  และส่ิงแวดลอมอ่ืน  ๆ  ที่บานของผูสอนซึ่งเปนส่ิงที่อยู
นอกเหนือจากส่ิงที่กําลังเรียน  ซึ่งกิจกรรมนี้ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษา   มีสวนรวมดังนี้คือ  สวนรวมในการวางแผน   ไดแก    การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การ
วิเคราะหสภาพปญหา  การกําหนดแนวทางการดําเนินการ  มีสวนรวมในการดําเนินการ  ไดแก  
การเตรียมการสอน  การรวมประสานงานของคณะกรรมการคนอ่ืน  ๆ  การจัดการเรียนการสอน  
และมีสวนรวมในการประเมินผล

3. กิจกรรมอ่ืน  ๆ    คือ         จัดกิจกรรมการทอดผาปา        การแขงขันนกกรงหัวจุก
การประกวดรองเพลง  การละเลนเกมไชโย  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อระลึกถึงพระครู
ญาณวรากรผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียง  และระดมสรรพกําลังในชุมชนในการรวมจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดไมเรียงและมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมดังนี้  คือ  การประชุมกอนการดําเนินการ  การ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ การดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบและการประเมินผล  ทําให   
นักเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ไดมีสวนรวมในกิจกรรม  สําหรับ
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ปญหาระหวางการดําเนินการ  พบวา  จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําลงทําใหการระดมทรัพยากร
จากชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนลดลงจากปกอน ๆ เล็กนอย  ซึ่งกิจกรรมนี้
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา   มีสวนรวมดังนี้คือ    มีสวนรวมใน
การวางแผน ไดแก การประชุมกอนการดําเนินการ การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ มีสวนรวม
ในการดําเนินการ  ไดแก  การเปนผูจัดและเปนคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม  และมีสวนรวมใน
การประเมินผล

สําหรับการวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมทั้ง  3  กิจกรรม  ไดแก  การจัดหา
หนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง  การนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น  และกิจกรรม
อ่ืน ๆ คือ การทอดผาปา  การแขงขันนกกรงหัวจุก  การประกวดรองเพลง  และเกมไชโยกับบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2543  ทั้ง  3  กิจกรรมนี้มีความสอดคลองกับการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของ   
สถานศึกษา  กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนให
เด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  สงเสริม
ใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  มีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอกและภูมิปญญา
ทองถิ่น    เพื่อพัฒนาการศึกษาและเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียน    ตลอดจนสืบสานจารีต
ประเพณ ี    ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ     สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน  ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของ  
ชุมชนและทองถิ่น  ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอ     
สาธารณชน    แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร  ที่แตกตางไป  คือ  การนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเปนกิจกรรมเดียวที่มี
ความสอดคลองกับการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น และบทบาทหนาที่ที่ยังไมไดรับความสอดคลองจากกิจกรรมที่คณะกรรมการ      
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดพัฒนาทั้ง  3  กิจกรรม  คือ  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
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อภิปรายผล

1. กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง การนํานักเรียนไปเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น  และกิจกรรมอ่ืน ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรวมกันศึกษาขอมูล
พื้นฐาน  วิเคราะหปญหา  กําหนดเปาหมาย  กําหนดแนวทางการดําเนินการ  ประชุมกอนการ
ดําเนินการ  แบงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อันแสดงถึง 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการวางแผน

สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543  ในการกําหนด
นโยบาย  แผนแมบท  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา  การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ   
ประจําปของสถานศึกษา  การใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น

ที่เปนเชนนี้เพราะเนื่องมาจากในการปฏิรูปการศึกษานั้น   พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  และในการบริหารจัดการศึกษาที่ยึดโรงเรียนเปนฐาน  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเปนตัวแทนของชุมชนที่มาจากฝายตาง  ๆ   จะตองเปนผูที่กําหนด
นโยบาย  เปาหมาย  วิสัยทัศน  แผนพัฒนาของโรงเรียน

สอดคลองกับอุนตา  นพคุณ     ( 2538  : 107 - 108 ) และชัยพจน  รักงาม ( 2544 :
13 - 16 ) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของประชาชนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง
สอดคลองกันวา  การที่ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาแผนงาน  ทางเลือก  ทรัพยากรและวัสดุ
ตาง  ๆ  ในการพัฒนา  ประชาชนในแตละชุมชนเปนผูที่มีความรูความเขาใจกระบวนการพัฒนา  
ดีที่สุด  การตัดสินใจนั้นจะถูกตอบสนองความตองการ   ปญหาของชุมชนไดตรงตามเปาหมาย
มากที่สุด  และในดานการบริหาร  จัดการการเรียนการสอน  ทุกฝายก็ตองรวมกัน  ตั้งแตครูผูสอน  
ผูปกครอง  ผูนําชุมชน  ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ไดรวมคิดวางแผนรวมกัน         
โดยกําหนดนโยบายบริหารจัดการเอง  และสอดคลองกับองคการอนามัยโลก  ( World  Health  
Organization,  อางถึงในลักขณา  นักรอง  2538  : 40 )    และโคเฮน  และ อัฟฮอฟ  ( Cohen & 
Uphoff, 1980 : 219 – 222 ) ที่กลาววา  รูปแบบของการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริง  
จะตองประกอบดวยการวางแผน ( planning ) ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะห จัด
ลําดับความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีการติดตามผล  และ
ประเมินผล  และประการสําคัญ  คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( Decision  Making )  ซึ่ง
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อาจเปนการตัดสินใจตั้งแตระยะเร่ิมการตัดสินใจในฐานะชวงของกิจกรรม  และการตัดสินใจใน
การดําเนินกิจกรรม

สอดคลองกับผลการวิจัยของศิริกาญจน  โกสุมภ ( 2542 :184 )  ที่ศึกษาเร่ืองของการ
มีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  ( 2540 :
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมและกระบวนการถายทอดความรูของปราชญชาวบานในการ
สอนดนตรีพื้นบาน  ของโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดสงขลา   เอกราช    ฉัตรใจคํา   ( 2542  :
บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม   และเฉลิม  นิลแกว ( 2542  :  
บทคัดยอ )  ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม  ที่พบวาปราชญชาวบานหรือคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการวางแผน  คือการวางแผน
การจัดการเรียนการสอน  และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคือการมีสวนรวม
ในการสนับสนุน  สงเสริม  ชวยเหลือ  ตัดสินใจเลือกดําเนินการในการจัดทําแผนและโครงการ  
ประชุมวางแผน  กําหนดแนวทางในการแสวงหาอุปกรณตาง  ๆ  เพื่อมอบใหแกทางโรงเรียนรวม
พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการประสานงานระหวางโรงเรียนกับองคกรทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  
ใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรม  ใหบริการแกชุมชน  ทองถิ่น  โรงเรียน  การวิเคราะหปญหา  
ความตองการ  การจัดทําแผนพัฒนาและแผนการใชเงินของโรงเรียน

และสอดคลองกับอมรา  พงศาพิชญ  ( 2529,  อางถึงใน ชัยวุฒิ  คมประดิษฐ  2539  :
20 - 21 )  กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2538 :15 - 16 ) อมรวิชช  นาครทรรพ  ( 2541 : 8 - 11 )  ที่
กลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมวา ตองประกอบดวยการศึกษา วิเคราะหปญหาและ
ความตองการของชุมชน  การสํารวจขอเท็จจริงเพิ่มเติม  การกําหนดปญหา  การหาแนวทางการ
แกปญหา  การรวมกันออกแบบการวิจัย  การกําหนดโครงการเพื่อแกปญหาโดยเนนใหประชาชน
รวมในการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปปฏิบัติ  และสอดคลองกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
จังหวัดกระบี่ ( กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ป. : 17 – 18 ) ที่ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาการศึกษา  
จังหวัดกระบี่โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม     ทวีศักดิ์  เศวตเศรนี  ( 2538,  
อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ  ม.ป.ป. : 27 - 28 )  ไดทําการวิจัยและพัฒนาโครงการนครสวรรค   
โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และบัวผัน  ลัดทิดา  (  2540  :  บทคัดยอ  ) ที่ได
ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบวา  มีข้ันตอนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  คือ  การคนหาขอมูล  
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การคนควาปญหาและความตองการ  การวิเคราะหปญหา  การตัดสินและลําดับความสําคัญของ
ปญหา  การพิจารณาหาแนวทางในการ  แกปญหา   การวางแผนเพื่อการแกปญหา   และการ
เขียนแผนพัฒนา

2. กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง          การนํานักเรียนไป
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และกิจกรรมอ่ืน ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรวมกัน          
ประชาสัมพันธรับบริจาคหนังสือ  เตรียมการสอน  จัดการเรียนการสอน  ประสานงาน  เปนผูจัด 
กิจกรรมและเปนกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  อันแสดงถึงการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการดําเนินการ

สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543  ในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง  มีคุณภาพไดมาตรฐาน  
การสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ    ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ    การเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัด
การดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารงานทั่วไปของสถาน
ศึกษา   การสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร   เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณ ี 
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  
ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น การแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะ
อนุกรรมการ  เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร

ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ  ตองมีการระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนทุกสวน  นํามาใชใหเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษาใหมากที่สุด  ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ก็เปดโอกาสให
มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน อันทําใหเปนการสืบสานมรดก    
วัฒนธรรมที่มีคุณคาในอดีตและทําใหผูเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในชุมชนและทองถิ่นของ
ตนเอง   และเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน  ทําใหเกิดความรูสึก
ผูกพันเปนเจาของ   เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับโรงเรียน   พึงพอใจที่ไดจัดการศึกษาใหกับลูกหลาน
ตามความตองการของชุมชน  เปนการรวมกันสรางความเจริญกาวหนาใหกับชุมชน
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สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  (2543 
: 22–23) ไดเสนอวาโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปนสถาบันหลักของชุมชนตองปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีความทันสมัย เชน มีการสรางหองวิทยาศาสตร  หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  
หองปฏิบัติการทางภาษา  และปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  ตลอดจนส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาที่ดีแกลูกหลานในชุมชน  การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ดังกลาวไดนั้น  ตองไดรับความรวมมือ   ชวยเหลือ   สนับสนุนจากชุมชนหรือตัวแทนของชุมชน  
ซึ่งไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สอดคลองกับองคการอนามัยโลก ( World  Health  
Organization,  อางถึงในลักขณา  นักรอง  2538  :  40  ) โคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen & Uphoff, 
1980 : 219 – 222)  ที่กลาวในทํานองเดียวกันวา   การมีสวนรวมที่แทจริงตองประกอบดวยการ
ดําเนินกิจกรรม  ( Implementation ) ประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการและการบริหารการใช
ทรัพยากร  มีการสนับสนุนทางดานทรัพยากร  การรับผิดชอบในการจัดสรร  ควบคุมทางการเงิน
และการบริหารและความรวมมือ     รวมทั้งการเขารวมในการรวมแรงรวมใจ  สอดคลองกับ
ประกอบ  คุปรัตน  ( 2528 : 85 - 98 ) และ  มาสโลว  (Maslow, 1970 : 121) ที่กลาวถึงทฤษฎี  
จิตวิทยาสังคม  ( Theory  of  social  psychology )  ซึ่งมีความสอดคลองกันวาการมีสวนรวมทาง
การศึกษาในชุมชนที่อาศัยอยู  เปนการเปดโอกาสใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นมากข้ึน  เพราะ
การใหประชาชนเขามามีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาก็เทากับเปนการนําทรัพยากรที่มีคา
บางประการมาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มศักยภาพ  ทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองและ
กอใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ ความมีอํานาจและการไดมีสวนรวมในชุมชนจะนําไปสูความ         
รับผิดชอบ  และเปนจุดเร่ิมตนที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน

สอดคลองกับมณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  ( 2540  :  บทคัดยอ )  ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวน
รวมและกระบวนการถายทอดความรูของปราชญชาวบานในการสอนดนตรีพื้นบาน ของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  สาคร  คุณชื่น  ( 2543  : บทคัดยอ )  ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  และสมชิต  ขันขวา  ( 2544 :
70 - 71 )   ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ในโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ที่พบวา 
ปราชญชาวบานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ดานการดําเนินการ   ไดแก   การปฏิบัติงานในลักษณะการสอน   การเปนวิทยากร การแสวงหา
ภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมือในการนํานักเรียนไปศึกษา  มีสวนรวม
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จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  ส่ือการเรียนการสอน  เสริมสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและชั้นเรียน มีสวนสงเสริมใหชุมชนเขามาใชประโยชนจากโรงเรียนและรวมพัฒนา
โรงเรียน

สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  ( 2538  : 15 - 16 )      และอมรวิชช  นาครทรรพ  
(2541 : 8 –11) ที่กลาวถึงข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสอดคลองกันวา  ประกอบ
ดวยวงจรของการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง สอดคลอง
กับ  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดกระบี่   (  กระทรวงศึกษาธิการ  ม.ป.ป. : 17 - 18 )  ที่
ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
และบัวผัน  ลัดทิดา ( 2540 : บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่พบวา ข้ันตอนการใชกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการตามโครงการ

3. กิจกรรมการจัดหาหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง  การนํานักเรียนไปเรียน
รูภูมิปญญาทองถิ่น  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรวมกันติดตาม
ผลการดําเนินกิจกรรมและประเมินผล อันแสดงถึงการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในการประเมินผล

สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.  2543  ในการกํากับและ
ติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา  การใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอสาธารณชน

ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก  ในการดําเนินงานใด  ๆ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานนั้นตองมีการประเมินผลอันเปนการทําใหทราบวากิจกรรมที่ปฏิบัติไปแลวนั้นประสบผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด

สอดคลองกับโคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen & Uphoff, 1980 : 219 – 222)  ที่กลาวถึง
รูปแบบการมีสวนรวมวาประกอบดวยข้ันตอนของการประเมินผล  ซึ่งเปนการควบคุมและการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด  และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป

สอดคลองกับมณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ  ( 2540  :  บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม
และกระบวนการถายทอดความรูของปราชญชาวบานในการสอนดนตรีพื้นบาน ของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  สาคร  คุณชื่น  ( 2543  :  บทคัดยอ )  ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
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ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  และสมชิต  ขันขวา  ( 2544 :
70 - 71 )  ที่ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ในโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ที่พบวา  
ปราชญชาวบานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
ดานการนิเทศ  ติดตามผล  รายงานผล  และประเมินผลการบริหาร  การจัดการศึกษาของโรงเรียน

และสอดคลองกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดกระบี่ (กระทรวงศึกษาธิการ 
ม.ป.ป.:17-18) ที่ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม ทวีศักดิ์ เศวตเศรนี  (2538, อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ  ม.ป.ป. :27-28) 
ไดทําการวิจัยและพัฒนาโครงการนครสวรรค       โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและ
บัวผัน ลัดทิดา ( 2540 : บทคัดยอ )   ที่ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      พบวา    การใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประกอบดวยข้ันตอนการติดตามผลการทํางานตามแผนงานเปน
ระยะ ๆ และการติดตามประเมินผล

ขอเสนอแนะ

1. จากการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีเพียงในระดับหนึ่ง     ซึ่งยังไมครอบคลุมตามที่ระบุไวในระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ    วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2543      ทั้งที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความพรอมและมีความตั้งใจอยางสูงในการรวมมือกับทุกฝายเพื่อจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งคือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ยังขาดความรู  ความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่  อันสงผลถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรมีการสงเสริม  พัฒนาความรูความเขาใจ  และความสามารถในการ
รวมจัดการศึกษาใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนตาง  ๆ  โดยการฝกอบรม    
แนะนําการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการรวมจัดการศึกษากับชุมชน  มีการ
สรางโรงเรียนตนแบบ  ทําคูมือและส่ือความรูตาง ๆ  รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง

2. จากผลการวิจัยปรากฏวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังมีสวนรวมในการ
ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นนอย  ดังนั้น
โรงเรียนควรประสานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาความรูทางการศึกษาที่
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จําเปนเพื่อใชเปนแนวทางในการมีสวนรวมจัดการศึกษา  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษากับ
โรงเรียน    สําหรับสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ     สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดและ
กระทรวงศึกษาธิการควรใหความรูในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแกคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัย     เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับการปฏิบัติการมีสวนรวมที่
มากข้ึน  และสอดคลองกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ( School  Based  Management )

2.   ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ( Participatory  Action  Research )  
เพื่อพัฒนาความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาในการจัดการศึกษา    และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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 กรกฎาคม  2545.
วัชราภรณ  ไมเรียง.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและครูโรงเรียนวัดไมเรียง.  สัมภาษณ,

14  มิถุนายน  2545.
วิไลวรรณ  อุบล.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง.สัมภาษณ,  4

สิงหาคม 2545.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



139

สมนึก  ไมเรียง.  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง.  สัมภาษณ,  9
มกราคม  2545.

สุจินต  ธรฤทธิ.์  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง.สัมภาษณ,  26
 สิงหาคม  2545.

สุวัจน  มณีมาส. ครูโรงเรียนวัดไมเรียง.สัมภาษณ,  18  พฤศจิกายน  2544.
อวยพร  สุขาทิพย. ครูโรงเรียนวัดไมเรียง.สัมภาษณ,  23   กรกฎาคม  2545.
อุทัย  ธรฤทธิ.์  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง.  สัมภาษณ, 21  สิงหาคม

2545.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ

1.  ดร.ศิริณา  จิตตจรัส นักวิชาการศึกษา  8  หัวหนากลุมวิจัยและ
พัฒนา  สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ( เขตการศึกษา  1 )

2.  นายดุสิต  หวันเหล็ม  นักวิชาการศึกษา  7   หัวหนากลุมแผนงาน
และติดตามประเมินผล  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.  นายสามารถ  ทิมนาค ศึกษานิเทศกระดับ  7  หนวยศึกษานิเทศก
สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดนครปฐม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนวัดไมเรียง
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนวัดไมเรียง

1.  นายสมนึก  ไมเรียง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
2.  นางสาววัชราภรณ  ไมเรียง    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
3.  นางจํานัญ  จันทรสวาง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
4.  นางแฉลม  ไมเรียง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
5.  นางเพียงเพ็ญ  ศรีธรรมสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
6.  นายสุจินต  ธรฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
7.  นายธวัชชัย  จิตโรจน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
8.  นายเกียรติศักดิ์  พระวิวงศ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
9.  นางทัศนีย  ธรฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
10.นายโกมล  รักสองหมื่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
11. นางจารึก  ศรีสุขใส คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
12. นายอุทัย  ธรฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
13. นางวิไลวรรณ  อุบล คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
14. นายทรงวุฒิ  จรจรัส คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

และเลขานุการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
 ประเด็นสนทนากลุมคร้ังท่ี  1
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      ประเด็นสนทนากลุม
       คร้ังท่ี  1

คําชี้แจง
1. ประเด็นสนทนากลุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและการพัฒนากิจกรรมการมี

             สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  โรงเรียน
             ประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ผูใหขอมูล  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียง  จํานวน  14  คน
3.   ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมนี้  แบงเปน  3  ตอน  จํานวน  14  ขอ  ประกอบดวย

 ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุมจํานวน  8  ขอ
 ตอนที่  2  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพและการพัฒนากิจกรรมการมี
      สวนรวมในการจัดการศึกษา  จํานวน  5  ขอ
  ตอนที่  3  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอคิดเห็นอ่ืน  ๆ จํานวน  1  ขอ
ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับสภาพและการพัฒนากิจกรรมการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อใชในการสนทนากลุมรวม
กัน  ณ  โรงเรียนวัดไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูเขารวม
สนทนากลุมทุกทานที่กรุณาแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลที่เปนจริง  มาในโอกาสนี้ดวย

นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนท่ี  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม

1. ชื่อ…………………………………………………………
2. เพศ………………
3. อายุ……………ป
4. อาชีพ………………………………
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………….……………………………
6. ประสบการณในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน……………..ป
7. ประเภทของการเปนคณะกรรมการ……………………………………………
8. เคยอบรม / ดูงานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานหรือไม

        เคย จํานวน…....คร้ัง เกี่ยวกับเร่ือง……………………………………………
  ไมเคย

ตอนท่ี  2  สภาพและกิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการ
ศึกษา

การจัดการศึกษาในปจจุบันเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา  ซึ่งมีคณะ
กรรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนตัวแทนของชุมชนในการจัดการศึกษา  และใชอํานาจในการ
บริหารโรงเรียน

1. ทานมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน    
พื้นฐานอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

2.  ทานมีความเห็นวาที่ผานมาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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3. จากการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามขอ  2  ทานคิดวามี

ปญหาอยางไรบาง  โปรดระบุ
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

4.  จากปญหาที่ระบุในขอที ่ 3  ทานคิดวา  ปญหาใดที่ความสําคัญที่สุด  เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

5. ทานคิดวา  นาจะเลือกจัดกิจกรรมใดเพื่อแกปญหาตามที่ระบุไวในขอที ่ 4  และมีแนว
ทางในการดําเนินการอยางไร
กิจกรรมที่เลือกเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา………………………………………
ผลที่ตองการใหเกิด…………………………………………………………………………………..
ใครทํากับใคร…………………………………………………………………………………………
ทําอยางไร……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
เมื่อไร…………………………………………………………………………………………………
วัดผลอยางไร…………………………………………………………………………………………

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ง
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมคร้ังท่ี  1
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุมและใหคะแนนความสอดคลอง   ของประเด็นสนทนา
กลุมเกี่ยวกับสภาพและการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
โรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกาเคร่ืองหมาย  (  /  )  ลงในชองคะแนนของแบบ
ประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ระดับ
ความคิดเห็นขอ ประเด็น

+1 0 -1
ขอเสนอแนะ

1

2

3

4

5

6

7

ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผู
เขารวมสนทนากลุม
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความสําคัญของ
คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนที่ผานมา
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับปญหาในการจัดการศึกษา
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับปญหาที่เลือกมาพัฒนา
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เลือกและแนวทางใน
การพัฒนา
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมที่
เปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรม

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….
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………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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ภาคผนวก  จ
รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมคร้ังท่ี  1
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รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมคร้ังท่ี  1

1.  นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย ผูดําเนินการสนทนากลุม
2.  นายสมนึก  ไมเรียง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
3.  นางสาววัชราภรณ  ไมเรียง    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
4.  นางจํานัญ  จันทรสวาง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
5.  นางแฉลม  ไมเรียง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
6.  นางเพียงเพ็ญ  ศรีธรรมสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
7.  นายสุจินต  ธรฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
8. นายธวัชชัย  จิตโรจน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
9. นายเกียรติศักดิ์  พระวิวงศ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
10. นางทัศนีย  ธรฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
11. นายทรงวุฒิ  จรจรัส คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

และเลขานุการ

รายชื่อผูชวยเหลือผูวิจัย
 1.  นางสาวจิตรา  ชูมณี ผูจดประเด็นการสนทนากลุม
  2. นางสาวสุพิชฌาย  แสงลี ผูจดประเด็นการสนทนากลุม
  3. นายเมธ ี ทองรอด ผูบันทึกภาพ
  4.  นางสาวสัทธา  สืบดา ผูบันทึกเสียง
  5.  นางสาวชีวรัตน  สาล่ีประเสริฐ ผูอํานวยความสะดวกในการสนทนากลุม
  6.  นางสาวอารยา  กลาหาญ ผูอํานวยความสะดวกในการสนทนากลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฉ
การจัดสถานท่ีท่ีใชในการสนทนากลุม  คร้ังท่ี  1
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แผนภูมิที่  3  แผนผังการจัดที่นั่งในการสนทนากลุม  คร้ังที่  1

อ.ทรงวุฒิ นายสมนึก

นายเกียรติศักดิ์

นายสุจินต

อ.จํานัญ

อ.วัชราภรณ

นายธวัชชัย

ผูดําเนินการวิจัย อ.จิตรา อ.สุพิชฌาย

นางแฉลม

นางเพียงเพ็ญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ช
ประเด็นสนทนากลุมคร้ังท่ี  2
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        ประเด็นสนทนากลุม
         คร้ังท่ี  2

คําชี้แจง
1. ประเด็นสนทนากลุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปและประเมินผลการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
2.  สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
3.  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมนี้  แบงเปน  3  ตอน  จํานวน  15  ขอ  ประกอบดวย

 ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุมจํานวน  8  ขอ
 ตอนที่  2  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับการสรุปและประเมินผลกิจกรรมการมี
      สวนรวมในการจัดการศึกษา  จํานวน  6  ขอ
  ตอนที่  3  ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับขอคิดเห็นอ่ืน  ๆ จํานวน  1  ขอ
ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนากิจกรรมการมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อใชในการสนทนากลุมรวมกัน  ณ  
โรงเรียนวัดไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูเขารวมสนทนา
กลุมทุกทานที่กรุณาแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลที่เปนจริง  มาในโอกาสนี้ดวย

นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนท่ี  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม  (  ขอ  2  -  8  สําหรับผูที่ไมใชคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และขอ  7  และ  8  สําหรับอดีตคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐาน  )

1.  ชื่อ…………………………………………………………
2.  เพศ………………
3. อายุ……………ป
4. อาชีพ………………………………
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………….……………………………
6. ความเกี่ยวของในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา…………………………………..
7. ประสบการณในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน……………..ป
8. เคยผานการอบรม  /  ดูงาน  ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานหรือไม
เคย จํานวน……..คร้ัง เร่ือง……………………………………………
ไมเคย

ตอนท่ี  2  สรุปและประเมินผลกิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ
จัดการศึกษา

1.  ทานไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางไรบาง / มากนอยเพียงใด
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2. ผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตอผูที่เกี่ยวของเปนอยางไร
นักเรียน………………………………………………………………………………………………
โรงเรียน……………………………………………………………………………………………
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน……………………………………………………………….
ชุมชน………………………………………………………………………………………………
อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………
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3.  ปญหาหรืออุปสรรคที่พบมีอะไรบางและมีแนวทางแกไขอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

4.  บทบาทของคณะกรรมการในความคิดของทาน  โดยภาพรวมสรุปไดอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

5.  ถาจะจัดกิจกรรมคร้ังตอไปทานจะเสนอแนะแนวทางการดําเนินการอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

6. ทานคิดวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงกําหนดมีความ
เหมาะสมหรือไม  ควรแกไขอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาตอไป
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ซ
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุมคร้ังท่ี  2
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นสนทนากลุมและใหคะแนนความสอดคลอง   ของประเด็นสนทนา
กลุมเกี่ยวกับการสรุปและประเมินผลการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกาเคร่ืองหมาย  (  /  )  ลงในชอง
คะแนนของแบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ระดับ
ความคิดเห็นขอ ประเด็น

+1 0 -1
ขอเสนอแนะ

1

2

3

4

5

6

7

8

ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไป
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับการรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่พบ
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางในการจัด
กิจกรรมคร้ังตอไป
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เ กี่ ย ว กั บบ ทบ าท หน า ที่ ข อ ง คณ ะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่
กระทรวงกําหนด
ความสอดคลองของประเด็นสนทนากลุม
เกี่ ยวกับขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  ที่ เปน
ประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมตอไป

….

….
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….
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….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….
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ภาคผนวก  ฌ
 รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมคร้ังท่ี  2
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รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุมคร้ังท่ี  2

1.  นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย ผูดําเนินการสนทนากลุม
2.  นายสมนึก  ไมเรียง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
3.  นางสาววัชราภรณ  ไมเรียง    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
4.  นางจํานัญ  จันทรสวาง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
5. นางแฉลม  ไมเรียง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
6. นายสุจินต  ธรฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
7. นายธวัชชัย  จิตโรจน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
8.นายสุวัจน  มณีมาส ครูโรงเรียนวัดไมเรียง
9. นางดวงเดือน  จิตโรจน ครูโรงเรียนวัดไมเรียง
10. นายทรงวุฒิ  จรจรัส คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

และเลขานุการ
11.  อาจารย  ดร.  มาเรียม  นิลพันธุ     ผูสังเกตการณ
รายชื่อผูรวมในกิจกรรมการสนทนา
1.  นางสาวสุพิชฌาย  แสงลี ผูจดประเด็นการสนทนากลุม
2. นางสาวจิตรา  ชูมณี ผูจดประเด็นการสนทนากลุม
3.  นางสาวอารีย  วาสนอํานวย ผูบันทึกเสียง
4.  นางสาววะราพร  เจริญสุข ผูบันทึกภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ญ
การจัดสถานท่ีท่ีใชในการสนทนากลุม  คร้ังท่ี  2
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แผนภูมิที่   4  แผนผังการจัดที่นั่งในการสนทนากลุม  คร้ังที่  2

อ.ทรงวุฒิ

นายสมนึก

อ.จํานัญ

อ.สุวัจน

อ.ดวงเดือน

นางแฉลม

นายสุจินต

ผูดําเนินการวิจัย

อ.จิตรา

อ.สุพิชฌาย

นายธวัชชัย

อ.วัชราภรณ

อ.มาเรียม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฎ
  ประเด็นสัมภาษณ
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 ประเด็นสัมภาษณ

คําชี้แจง
1.  ประเด็นสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
2. ผูใหสัมภาษณ  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    อดีตคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูบริหาร  ครู  ภารโรง  ชาวบานที่อยูใกลเคียง
3. ประเด็นสัมภาษณที่ใชคร้ังนี้แบงเปน  3  ตอน  จํานวน  13  ขอ  ประกอบดวย

  ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  จํานวน  6  ขอ
  ตอนที่  2  ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา จํานวน  6  ขอ
        ตอนที่  3    ประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับขอคิดเห็นอ่ืน  ๆ  จํานวน  1  ขอ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือ        และขอมูลเกี่ยว

กับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา ที่
เปนจริง

นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนท่ี  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1. ชื่อ…………………………………………………………
2. เพศ………………
3. อายุ……………ป
4. อาชีพ………………………………
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………….……………………………
6. สถานภาพและความเกี่ยวของในการจัดการศึกษา……………………………………

ตอนท่ี  2  ประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษา  คือ

1.  ในอดีตที่ผานมาทานไดรวมกิจกรรมการจัดการศึกษากับโรงเรียนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 2.  จากกิจกรรมการจัดการศึกษาที่ผานมาในขอ  1  มีกิจกรรมใดบางที่ทําแลวทานมีความเห็น
วายังไมนาพอใจ
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

3.  จากกิจกรรมการจัดการศึกษาที่ไมนาพอใจนั้น  ทานคิดวาจะมีวิธีการแกไขอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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4. ทานคิดวา       มีปจจัย / องคประกอบใดบางที่มาชวยสนับสนุนใหกิจกรรมการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จ
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

5.  ทานคิดวา  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตอโรงเรียนควรมีรูปแบบ  (  จุดประสงค  วิธี
การ  ลักษณะ  )  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

6.  ทานคิดวา  เมื่อดําเนินการตามวิธีการในขอ  5  แลวผลที่เกิดข้ึนจะเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

ตอนท่ี  3  ขอคิดเห็นอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฏ
 แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณ

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณและใหคะแนนความสอดคลอง   ของประเด็นสัมภาษณ
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   โรงเรียนประถม
ศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกาเคร่ืองหมาย  (  /  )  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละ
ขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ระดับ
ความคิดเห็นขอ ประเด็น

+1 0 -1
ขอเสนอแนะ

1

2

3

  4

5

6

 7

8

ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับสถานภาพและขอมูลทั่วไป
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับการรวมจัดกิจกรรมการศึกษากับโรง
เรียนที่ผานมา
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับกิจกรรม
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับการแกไขกิจกรรม
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับส่ิงที่ชวยสนับสนุนใหกิจกรรมการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จ
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับผลการจัดการศึกษาที่เกิดข้ึน
ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยว
กับขอเสนอแนะอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนากิจกรรม

….
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ภาคผนวก  ฐ
ประเด็นสังเกต
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ประเด็นสังเกต

คําชี้แจง
1.   ประเด็นสังเกตนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะ

  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
2.   ผูรับการสังเกต  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   ผูบริหาร    ครู   ภารโรง
        ชาวบานที่อยูใกลเคียง
3.   ประเด็นสังเกตที่ใชคร้ังนี้แบงเปน  2  ตอน  จํานวน  5  ขอประกอบดวย

  ตอนที่  1  ชื่อของผูรับการสังเกต  จํานวน  1   ขอ
  ตอนที่  2  ประเด็นที่ใชในการสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม

            ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา  โรงเรียน
            ประถมศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  4  ขอ

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูรับการสังเกตทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือ        และขอมูล
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการ
ศึกษา ที่เปนจริง

นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนท่ี  1  ผูรับการสังเกต   ชื่อ……………………………………………………
ตอนท่ี  2 ประเด็นการสังเกตที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ

    จัดการศึกษา
ประเด็น ขอสังเกตเพิ่มเติม

1. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษาเปนอยางไร  (ตามบท
บาทหนาที่  จํานวน  12  บทบาท  )

…..1.กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของ
         สถานศึกษา
…..2.ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
         ของสถานศึกษา
…..3.ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระให
         สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
…..4.กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
         ของสถานศึกษา
…..5.สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการรับ
         การศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงมี
         คุณภาพและไดมาตรฐาน
…..6.ใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ
         เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มีความ
         สามารถพิเศษ  ใหพัฒนาเต็มศักยภาพ
…..7.มีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการ
         งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และ
         การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
…..8.ระดมทรัพยากร  วิทยากรภายนอกและ
        ภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อการพัฒนาการ
        ศึกษาและเสริมสรางพัฒนาการของ
        นักเรียน  ตลอดจนสืบสานจารีตประเพณี

…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………
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ประเด็น ขอสังเกตเพิ่มเติม
         ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
…..9.สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
         กับชุมชน  ประสานงานกับองคกรทั้งภาค
         รัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปน
         แหลงวิทยาการของชุมชนและทองถิ่น
…..10.ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานประ
          จําปของสถานศึกษากอนเสนอตอ
          สาธารณชน
…..11.แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะ
          อนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตาม
          ระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร
…..12.ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย
           จากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา

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

2. ปจจัยที่สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการมี
    สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
    พื้นฐานในการจัดการศึกษาประกอบดวย
…..ปจจัยจูงใจ(ความสําเร็จ  การยอมรับนับถือ
      ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ
      ความกาวหนา)
…..ปจจัยค้ําจุน (โอกาส  ความสามารถ
      การสนับสนุน)
……ความตองการทางรางกาย
…..ความปลอดภัย
…..ความรัก  ความเปนเจาของ
…..การยอมรับ  ยกยอง
…..ตระหนักในความสามารถ
…..ปจจัยทางดานบุคคล
…..ปจจัยทางดานการบริหาร
…..ปจจัยดานโครงสรางชุมชน

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
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ประเด็น ขอสังเกตเพิ่มเติม
3. รูปแบบของการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
    สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา
…..รวมตัดสินใจ
…..รวมปรึกษาหารือ
…..มีสวนรวมระยะส้ัน
…..รวมอยางไมเปนทางการ
…..รวมเปนเจาของ
…..รวมโดยผานตัวแทน
…..การวางแผน
…..การดําเนินกิจกรรม
…..การใชประโยชน
…..การไดรับผลประโยชน
…..รวมประเมินผล
…..เปนสมาชิก
…..เปนผูเขารวมประชุม
…..เปนผูบริจาค
…..เปนกรรมการ
…..เปนผูนําหรือประธาน

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…….……………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

4. อุปสรรคในการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม
    ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
    การจัดการศึกษาประกอบดวย
…..เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
…..ระบบการทํางาน
…..เงื่อนไขอ่ืน  ๆ  เชน  บรรยากาศ  โอกาส
      สถานการณ

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ฑ
  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสังเกต
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของประเด็นสังเกต

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นสังเกตและใหคะแนนความสอดคลอง   ของประเด็นสังเกตเกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   โรงเรียนประถมศึกษา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกาเคร่ืองหมาย  (  /  )  ลงในชองคะแนนของแบบประเมินในแตละขอและ
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ระดับ
ความคิดเห็นขอ ประเด็น

+1 0 -1
ขอเสนอแนะ

1

2

3

4

5

ความสอดคลองของประเด็นสังเกตเกี่ยวกับ
ส ถานภาพและข อมู ลทั่ ว ไปของ ผู ใ ห
สัมภาษณ
ความสอดคลองของประเด็นสังเกตเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนากิจกรรม
ความสอดคลองของประเด็นสังเกตเกี่ยวกับ
ปจจัยที่ สนับสนุนการมีสวนรวมในการ
พัฒนากิจกรรม
ความสอดคลองของประเด็นสังเกตเกี่ยวกับ
รูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนา
ความสอดคลองของประเด็นสังเกตเกี่ยวกับ
อุปสรรคในการพัฒนากิจกรรมการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
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ภาคผนวก  ฒ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   พ.ศ.  2543
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.  2543

เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2543  ประกอบกับมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  
2543  กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังนี้

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน   พ.ศ.  2543”

ขอ  2  ระเบียบนี ้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
  ขอ 3  ใหยกเลิก  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษา  พ.ศ.  2539”

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ  4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา”  หมายความวา  โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตไมหมายรวม

ถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญหรือผูอํานวยการที่รับผิดชอบ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขอ  5  ใหมีคณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคน  แตไมเกินสิบหาคน  ประกอบ

ดวย
(1)  “ผูแทนผูปกครอง”  ไดแก  ผูแทนของผูมีรายชื่อเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่

กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน
(2)   “ผูแทนครู”  ไดแก  ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหารสถาน

ศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
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(3) “ผูแทนองคกรชุมชน”  ไดแก  ผูแทนของชมรม  สมาคม  มูลนิธ ิ องคกรเอกชน  หรือ
กลุมบุคคลในรูปอ่ืนใด  ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ  และมีที่ตั้งอยูในเขตบริการ
ของสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

(4)  “ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  ไดแก  ผูแทนของเทศบาล  องคการบริหารสวน
จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบอ่ืน  จํานวนไมเกินสองคน

(5) “ผูแทนศิษยเกา”  ไดแก  ผูแทนของสมาคมศิษยเกา  ชมรมศิษยเกา  หรือบุคคลที่เคย
ศึกษาจากสถาบันนั้น  จํานวนไมเกินสองคน

(6)  “ผูทรงคุณวุฒิ”  ไดแก  ผูนําทางศาสนา  ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่น  ขาราชการ
บํานาญ  ขาราชการอ่ืนนอกสังกัดสถานศึกษา  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่ในหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ  เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น  
จํานวนไมเกินส่ีคน

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหกรรมการเลือกกรรมการคน
หนึ่งใน  (1)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  เปนประธานและอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน

ขอ  6  ใหคณะกรรมการ  กําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการตามขอ  5  โดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีไมนอยกวา
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

ขอ   7   การใหไดมาซึ่งคณะกรรมการใหดําเนินการดังนี้
(1)  ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัครผูแทนตามขอ  5 (1)  (2)  (3)   (4) และ  (5)
(2) ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามขอ  7  (1)  คัดเลือกกันเอง  ใหเหลือเทากับ

จํานวนตามที่กําหนดไวในขอ
(3) ใหผูไดรับการคัดเลือกตามขอ  7  (2)  และผูบริหารสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู

ทรงคุณวุฒิตามที่ตนเห็นสมควรจํานวนสองเทาของที่กําหนดไวในขอ  6  และใหประชุมคัดเลือกให
เหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ  6

(4) ใหผูบริหารสถานศึกษานํารายชื่อเสนอผูมีอํานาจตามขอ  9  เปนผูลงนาม
แตงตั้ง

ในกรณีไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนในองคประกอบใด  ใหคณะกรรมการ  
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้น  จํานวนสองเทาของที่กําหนดไวในขอ  6  และใหผูไดรับการ
เสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนที่กําหนดไว
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ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใดไมครบตามจํานวนที่กําหนดไวใน
ขอ  6  ใหถือวาผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเทาที่มีอยูในองคประกอบนั้น  แลวใหคณะกรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้นจํานวนสองเทาของจํานวนที่ยังขาดอยูและใหผูไดรับการ
เสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือตามจํานวนที่กําหนดไว

ในกรณีที่ผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใดมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการ  
ตามที่กําหนดไวในขอ  6  ใหถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาวเปนกรรมการในองคประกอบ
นั้น

ขอ  8  คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
(1) เปนผูสนใจในการพัฒนาการศึกษา
(2) เปนผูมีความประพฤติดี
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกคําพิพากษาถึงที่สุด  เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ  9 ใหผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปหนึ่งระดับเปนผูลงนามในการแตงตั้งและ

อนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ
ขอ  10  ใหคณะกรรมการ  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับการ

แตงตั้ง
คณะกรรมการซึ่งไดมาตามระเบียบนี้ในวาระแรก  เมื่อครบกําหนดสองปใหจับฉลากออก

กึ่งหนึ่ง   ในกรณีที่เปนจํานวนคี่    ใหปดเศษเพิ่มเปนหนึ่งคน    เวนกรรมการและเลขานุการ
ใหสถานศึกษาดําเนินการสรรหาคณะกรรมการทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม

วรรคสอง  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ 7 โดยใหอยูในตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง
การสรรหากรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  ให

ดําเนินการภายในสิบหาวันนับจากวันครบวาระหรือครบกําหนดแลวแตกรณี
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม  ให

กรรมการชุดเดิม  ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะได  มีการประกาศแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการที่พนวาระ  อาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการไดอีก
ขอ  11  กรรมการ  จะพนจากตําแหนงเมื่อ

(1)  ออกตามวาระ
(2)  ตาย
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(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 8
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) พนจากตําแหนงในสถานศึกษานั้น  สําหรับกรรมการตามขอ  5 (2)  และผู

บริหารสถานศึกษา
(9) พนจากสถานภาพการเปนผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษานั้นสําหรับ

กรรมการตามขอ  5  (1)
(10)  พนจากสถานภาพการเปนผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับ

กรรมการตามขอ  5  (4)
(11)  คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสาม  มีมติใหออก  ยกเวน

ตําแหนงกรรมการและเลขานุการ
ขอ  12  ในกรณีที่กรรมการในองคประกอบใดวางลงกอนครบวาระเกินกวาเกาสิบวัน  ให

สถานศึกษาดําเนินการตามขอ  7  เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคประกอบนั้นภายในสามสิบวัน  
ตั้งแตวันที่ตําแหนงวางลง  และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

ขอ  13  คณะกรรมการมีหนาที ่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
(3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่น
(4) กํากับ  และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

อยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
(6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ          ดานงบประมาณ

ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  ของสถานศึกษา
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(8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน  รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

(9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

(10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  ของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน

(11)   แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบ
นี้ตามที่เห็นสมควร

(12 ) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น
ขอ  14  ใหมีการประชุมคณะกรรมการ  อยางนอยภาคเรียนละสองคร้ัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ  ใหเปนไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด  โดยใหมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูในขณะ
นั้น  และใหมีผูแทนของนักเรียนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเห็นสม
ควร  แลวแตกรณี

ในกรณีที่เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรง  ใหรับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย

ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งภายใน
สิบหาวัน  นับแตวันที่มีการประชุม

ขอ  15  ในวาระเร่ิมแรกใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  และมีฐานะเปนกรมที่
มีสถานศึกษาในสังกัด  ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต
วันประกาศใชระเบียบนี้

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติใหคณะกรรมการโรง
เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539
ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้  รวมทั้งดําเนินการให
เปนไปตามขอ  6  และ  7 แลวแตกรณี
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สถานศึกษาที่ไมมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียนอยูในวันที่
ประกาศใชระเบียบนี ้  ใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  และมีฐานะเปนกรม  ซึ่งเปนเจา
สังกัด  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ  6  และขอ  7  แลวแตกรณี

ขอ  16  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543

    นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ณ
โครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด
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ชื่อโครงการ โครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียงและคณะครู
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถนุายน  -  ตุลาคม  2545

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.  2521  ฉบับปรับปรุง  

2533  และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542   นั้นสงเสริมใหเด็กไดรูจักศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง  หรือแบงกลุมศึกษาคนควาตามที่ครูมอบหมายให  และสงเสริมให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  ตลอดทั้งใหโรงเรียนเปนแหลงความรูสําหรับชุมชน  ดังนั้นทางโรงเรียน
จะตองจัดหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและจําเปนที่จะตองจัดหา  รวบรวมหนังสือประเภท
ตาง  ๆ    พจนานุกรม  เอกสาร  วารสาร  และส่ิงพิมพตาง  ๆ  เพื่อใหนักเรียนและผูสนใจในชุมชน
สามารถไปศึกษาหาความรู  ความบันเทิง  อันจะกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียนและชุมชนเปน
อยางมาก
2. วัตถุประสงค

1.  เพื่อใหหองสมุดของโรงเรียนวัดไมเรียงมีหนังสือและเอกสารตาง  ๆ  เพียงพอสําหรับใชเปน
แหลงคนควาหาความรูของนักเรียน

2.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง  และสงเสริมให
นักเรียนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

3. เพื่อใหหองสมุดเปนแหลงวิทยาการสําหรับชุมชน
3. เปาหมาย

1. หองสมุดของโรงเรียนจะมีหนังสือประเภทตาง  ๆ  เพิ่มข้ึน  50 %
2. ใหหองสมุดเปนแหลงรวบรวบหนังสือเพื่อใหบริการแกชุมชน

4.  ข้ันตอนในการดําเนินการ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและคณะครูรับทราบโครงการ
2. พิจารณาหาแนวทางในการจัดหาหนังสือ
3. ดําเนินการหาหนังสือเขาหองสมุด
4. ประเมินผล
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5.  แผนการดําเนินงาน

ปการศึกษา  2545                 ระยะเวลา
     กิจกรรม ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1.คณะกรรมการและครู
รับทราบโครงการ
2.หาแนวทางในการจัดหา
หนังสือ
3.ดําเนินการหาหนังสือ
4.ประเมินผล

6.  สถานที่
      หองสมุดโรงเรียนวัดไมเรียง
7. ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนวัดไมเรียง
8. งบประมาณ

คาหนังสือประมาณ 10,000 บาท
9. การประเมินผล

1. ประเมินจากปริมาณหนังสือในหองสมุด
2. ประเมินความพอใจของผูรับผิดชอบโครงการ

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีหนังสือในหองสมุดเพียงพอที่จะใหบริการแกนักเรียน
2. หองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรูของผูสนใจในชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ด
โครงการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
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ชื่อโครงการ โครงการนํานักเรียนไปเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ลักษณะโครงการ โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ นางดวงเดือน  จิตโรจน
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2545

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พ.ศ.  2544  ไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และใหมีการใช
แหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน  ทองถิ่น  ของผูเรียนใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาใหกับนัก
เรียนใหมากที่สุด  อันจะทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและเกิดความรักความหวงแหนชุมชน  ทองถิ่น
ของตนเอง  ในชุมชนไมเรียงก็มีแหลงการเรียนรูและผูรูที่หลากหลาย  ควรแกการนํานักเรียนไป
ศึกษาหาความรู  ประกอบกับการเรียนรูของนักเรียนในปจจุบันนั้นควรมีการฝกปฏิบัติและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวันดวย  มีเคร่ืองอุปโภคที่จําเปนในครัวเรือนหลายอยางที่ผูรู
ในชุมชนที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถผลิตเองได  เชน  แชมพู  ครีมนวดผม  
น้ํายาซักผา  น้ํายาลางจาน   อีกทั้งยังสรางรายไดใหแกผูผลิตดวย  ดังนั้นจึงควรมีการเผยแพร
ความรูเหลานี้ใหกับนักเรียนเพื่อใหไดนําไปใชประโยชนตอไป
2. วัตถุประสงค

1.  เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน  โดยนําไปศึกษาหาความรูจากผูรูในทองถิ่น
2.  เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวยการ

เปนผูสอนนักเรียน
3. เพื่อใหใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา

3. เปาหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  -  6  ทุกคนไดเขารวมโครงการและสามารถนําความรูที่ได

ไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได
4.  ข้ันตอนในการดําเนินการ

1. ผูรับผิดชอบเสนอขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. คณะทํางานประชุมรวมกันเพื่อกําหนดการดําเนินงาน
4. ติดตอประสานงานกับผูสอนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
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5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ

5.  แผนการดําเนินงาน

ปการศึกษา  2545                 ระยะเวลา
     กิจกรรม พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.แตงตั้งคณะทํางาน
3.รวมประชุมคณะทํางาน
4.ติดตอประสานงาน
5.ดําเนินงาน
6.  ประเมินผลโครงการ

6.  สถานที่
      บานนางแฉลม  ไมเรียง
7. ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนวัดไมเรียง
8. งบประมาณ

รายการ คาวัสดุ หมายเหตุ
1.  เคร่ืองชั่งขนาด  15  ก.ก.  จํานวน  1  ชุด 420
2.  หมอสแตนเลส  เบอร  40  จํานวน  2  ใบ  ใบละ  850 1700
3.  กะละมังสแตนเลส  เบอร  36  จํานวน  3  ใบ  ใบละ  590 1770
4.  ถังแชน้ําดางพรอมฝาปดขนาดกลาง  จํานวน  2  ใบ  ใบละ  150 300
5.  เคร่ืองปน  1 ชุด 750
6.  เคร่ืองคั้น  1  ชุด 240
7.  กระชอนสแตนเลสขนาด  8  นิ้ว  1  ชุด 120
8.  คาน้ํายาหัวเชื้อและขวดบรรจุผลิตภัณฑ 4000
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9. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชวัดและประเมินผล
1 .นั ก เ รี ยนมี ความ รู ความ
สามารถและบอกข้ันตอนการ
ทํางานได

ซักถามและสังเกตกระบวน
การทํางานของนักเรียน

แบบบันทึกการสังเกต

2.นักเรียนสามารถทํางานรวม
กับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตรวจผลงานของนักเรียน แบบประเมินชิ้นงาน

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหนักเรียนโรงเรียนวัดไมเรียงในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  -  6  ทุกคนไดรับประสบ

การณ  และมีความรูเกี่ยวกับวิธีการทําแชมพ ู  ครีมนวดผม  น้ํายาซักผา  น้ํายาลางจานได  และ
สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน  ทั้งเห็นคุณคาของชุมชนและ
ทองถิ่นของตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ต
โครงการอื่น  ๆ
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ชื่อโครงการ โครงการวันกตัญูพระครูญาณวรากร
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดไมเรียงและคณะครู
ระยะเวลาดําเนินการ 1  -  28  มีนาคม  2545  (  จัดงาน  วันที่  28  มีนาคม  2545  )

1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาคือเคร่ืองมือพัฒนาคนใหมีความเจริญงอกงามทั้งทางดานรางกาย      จิตใจ     

และสติปญญา  โดยเฉพาะควมเจริญงอกงามทางดานจิตใจเปนส่ิงที่สังคมในปจจุบันมีความ
ตองการเปนอยางยิ่ง  ความกตัญูตอผูมีพระคุณก็เปนความเจริญงอกงามทางดานจิตใจอยาง
หนึ่ง  ซึ่งสืบทอดตอกันมาในสังคมไทยมาเปนเวลานาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งความกตัญูตอผูมี
พระคุณทางการศึกษา

พระครูญาณวรากรเปนบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญทางการศึกษาในชุมชนไมเรียง  คือ
เปนผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียงใหเปนแหลงการศึกษาที่สําคัญของชุมชน  ดังนั้นศิษยผูซึ่งไดรับ
ความเมตตากรุณาจากทานจึงไดจัดงานวันกตัญูพระครูญาณวรากรข้ึนเพื่อเปนการระลึกถึงคุณ
ประโยชนและเพื่อสงเสริมสืบตอภารกิจทางการศึกษาใหเจริญกาวหนาตอไป
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อระลึกถึงพระครูญาณวรากรผูกอตั้งโรงเรียนวัดไมเรียงและสรางคุณประโยชนแก
ชุมชนไมเรียง

2. เพื่อระดมสรรพกําลังในชุมชนในการรวมจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไมเรียง
3. เปาหมาย

1. ศิษยเกาและผูที่อาศัยอยูในชุมชนไมเรียงสํานึกในความเมตตากรุณาของพระครู
ญาณวรากร

2. ชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน
4.  ข้ันตอนในการดําเนินการ

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและคณะครูรับทราบโครงการ
2. พิจารณาหาแนวทางในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ  ในการจัดงาน
3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินผล
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5.  แผนการดําเนินงาน

ปการศึกษา  2545                 ระยะเวลา
     กิจกรรม ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1.คณะกรรมการและครู
รับทราบโครงการ
2.หาแนวทางในการจัด
กิจกรรม
3.ดําเนินการ
4.ประเมินผล

6.  สถานที่
      โรงเรียนวัดไมเรียง
7. ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนวัดไมเรียง
8. งบประมาณ

คาวัสดุอุปกรณตาง  ๆ  ประมาณ 5,000 บาท
9. การประเมินผล

1. ประเมินจากผูเขารวมโครงการ
2. ประเมินความพอใจของผูรับผิดชอบโครงการ

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีหนังสือในหองสมุดเพียงพอที่จะใหบริการแกนักเรียน
2. ชุมชนไดมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ถ
แผนท่ีแสดงอาณาเขตตําบลไมเรียง
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แผนผังที่  1  แผนที่แสดงอาณาเขตตําบลไมเรียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ท
แผนผังแสดงท่ีต้ังโรงเรียนวัดไมเรียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



198

แผนผังที่  2  แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดไมเรียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ธ
แผนผังแสดงโรงเรียนวัดไมเรียง
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แผนผังที่  3  แผนผังแสดงโรงเรียนวัดไมเรียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  น
รูปภาพแสดงการพัฒนากิจกรรมการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
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    ภาพที่ 1 การสนทนากลุมคร้ังที่ 1

         ภาพที่ 2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาโครงการจัดหาหนังสือเขาหองสมุด

   ภาพที่ 3  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรับมอบหนังสือจากผูบริจาค
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          ภาพที่ 4  อาจารยใหญรับมอบหนังสือจากผูบริจาค

        ภาพที่ 5  ผูสอนแนะนําวัสดุ อุปกรณที่ใชในการเรียน

              ภาพที่ 6  นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น
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   ภาพที่ 7 นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น

   ภาพที่ 8  นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น

   ภาพที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษารวมกิจกรรมการทอดผาปา
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                                 ภาพที่ 10  การแขงขันนกกรงหัวจุก

                               ภาพที่ 11 งานวันระลึกพระครูญาณวรากร

                     ภาพที่ 12  การสนทนากลุมคร้ังที่ 2
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ  -  สกุล นางสาวเสาวภา  สุขาทิพย
ที่อยู 72 หมูที ่ 6  ตําบลไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.  2542 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศึกษาศาสตร)

วิชาเอกประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี
พ.ศ.  2545 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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