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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคcเพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไปและเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภาคเหนือตอนบน 

 ผลการวิจัยพบวkาโรงเรียนบRานสันทรายคองนRอย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมk ดำเนินการ                 

ตอบสนองความตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสkงเสริมใหRนักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุป

องคcความรูR ดRวยตนเอง  มีกระบวนการคิด และไดRดำเนินการตามแนวทางพัฒนาคือโครงการ 1 โรงเรียน  

1 ผลิตภัณฑc (เบเกอร่ี) โดยมีผลการประเมินกระบวนการตามโครงการ รRอยละ 89.00 และนักเรียนมีความ

พึงพอใจเฉล่ีย 4.05 

 โรงเรียนสักสันเชียงใหมkวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัด

การศึกษาสkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21  มีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุป 

องคcความรูR ดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหRสูงข้ึน หลังจากนำผลการวิเคราะหcขRอมูล

มาจัดทำแผนพัฒนา และดำเนินการตามแนวทางพัฒนา คือ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยรkวมกับโรงเรียน

ออกแบบกิจกรรมการสอนเพ่ือสkงเสริมทักษะการเรียนรูRในศตวรรษท่ี 21 โดยผลการประเมินมีประสิทธิภาพ 

เทkากับ 80.41/ 80.08 เม่ือนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑcท่ีต้ังไวRคือ 80/80 สามารถกลkาวไดRวkา กิจกรรม 

การสอนท่ีรkวมกันสรRางข้ึนมีประสิทธิภาพอยkางย่ิง สามารถประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดRเปyน

อยkางดีมีคะแนนเฉล่ียกkอนเรียน มีคkาเทkากับ 5.30 คิดเปyนรRอยละ 53.00 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน มีคkาเทkากับ 

8.08 คิดเปyนรRอยละ 80.08 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวkากkอนเรียน โดยมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 
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รRอยละ 27.08 แสดงวkา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนหลังการเรียนดRวยกิจกรรมการสอนท่ี 

สรRางข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจ รRอยละ 4.86 

         และโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดำเนินการตามความ

ตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือสkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รูRจัก

ตัดสินใจดRวยตนเอง มีความรักในวิถีชีวิตในชุมชน และไดRดำเนินการตามแนวทางพัฒนาคือโครงการสkงเสริม

ทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูRโดยวิธีโครงงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพ มีผลการประเมิน

กระบวนการตามโครงการ รRอยละ 88.00 และ นักเรียนมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.01 

 

คำสำคัญ: แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา, ความตRองการของชุมชน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study general contexts of educational 

management and to formulate development guidelines in order to meet local 

communities’ needs for schools under the jurisdiction of Basic Education Commission in 

the Upper Northern Region.  

 Findings revealed that Bansansai KlongnoiSchool, Amphoe Fang, Chaing Mai 

Province, carried out learning activities to encourage students to acquire knowledge-

seeking skills, self-justification, and critical thinking. It also has participated in One School, 

One Product Program (Bakery), with the score of 82.15%  of process evaluation and the 

average score of students’ satisfactionat 4.05. 

 Saksan School, AmphoeTheong, Chaing Rai Province, carried out the activities in relation 

to community’s needs by encouraging students to obtain the 21st century skills, knowledge-

seeking skills, self-justification, and critical thinkingto increase their achievement in school. 

A development plan was subsequently formulated and implemented through an Achievement 

Development Program together with the 21st century skills activities, with the efficiency 

achievement results at 80 .41/80 .08  proportions as compared to the given criteria at 80/80 .  

It suggested that the instruction activities were highly effective, with the student’spre-test average 

score of 5.30, or 53.00%and post-test average score of 8.08 or 80.08%. The leaning achievement 

after participating in the activities has increased by 27.08%and the students’ satisfaction at 4.86.  

 Furthermore, Anubanmuangpayao School, Ban Tokwark, AmphoeMuang, Payao 

Province carried out the activities to promote students’ life skills concerning the sufficiency 

economy, self-justification, cherished community ways of living, by implementing the so-



84    

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 1 January - April 2020 

called Life-skill Promotion concerning Sufficiency Economy Project and Project-Based Learning 

(PBL).The process evaluation of the program was 88.00% . The students’ average satisfaction 

was at 4.01. 

 

Keywords: Guidelines for Development of Educational Management, Local Communities’ Needs 

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหkงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 

2553 ไดRกลkาวถึงการกระจายอำนาจใน  มาตรา 29 ระบุไวRวkาใหRสถานศึกษารkวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคcกรชุมชน องคcกรปกครองสkวนทRองถ่ิน เอกชน องคcกรเอกชน องคcกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สkงเสริมความเขRมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูRภายในชุมชน 

และ มาตรา 40 ระบุไวRวkา ใหRมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษา ระดับต่ำกวkาปริญญาตรี และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตkละสถานศึกษา  ประกอบดRวย  ผูRแทน

ผูRปกครอง  ผูRแทนครู  ผูRแทนองคcกรชุมชน  ผูRแทนองคcกรปกครองสkวนทRองถ่ิน ผูRแทนศิษยcเกkาของสถานศึกษา 

ผูRแทนพระภิกษุสงฆcและ หรือผูRแทนองคcกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีและผูRทรงคุณวุฒิ ซ่ึงบทบาทหนRาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเปyนอยkางย่ิงในการกำกับสkงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

อันเน่ืองมาจากเจตนารมณcของพระราชบัญญัติการศึกษาแหkงชาติ พ.ศ. 2542 และแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553  ตRองการใหRประชาชนซ่ึงเปyนผูRมีสkวนไดRสkวนเสียโดยตรงเขRามามีสkวนรkวมในการจัดการศึกษากับ

ผูRบริหารสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษาอยkางแทRจริงในลักษณะเปyนเจRาของ หรือหุRนสkวนของ

สถานศึกษา  โดยตระหนักถึงความเปyนเจRาของรkวมกัน (จำลอง รัตนโกเศศ, อRางใน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2547 : 1) 

 ราชกิจจานุเบกษา (2553) ระบุวkาพระราชบัญญัติการศึกษาแหkงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกRไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 ไดRกลkาวถึงการสkงเสริมใหRมีการวิจัยและพัฒนา ในมาตรา 67 ระบุไวRวkา

รัฐตRองสkงเสริมใหRมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการใชRเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหRเกิดการใชRท่ีคุRมคkาและเหมาะสมกับ

กระบวนการเรียนรูRของคนไทย เพราะกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปyน

เคร่ืองมือในการเรียนรูRและพัฒนางานเหมือนเปyนสkวนหน่ึงของการทำงานปกติท่ัวไปถือเปyนยุทธศาสตรcท่ี

สำคัญอยkางย่ิงในการปฏิรูปการเรียนรูRท้ังโรงเรียนใหRสำเร็จและดำเนินไปอยkางย่ังยืนตลอดชีวิตการวิจัยและ

พัฒนาเปyนการดำเนินการอยkางเปyนระบบระเบียบมีการศึกษาทดลองใหRเห็นประจักษcอาศัยขRอมูลท่ีเช่ือถือไดR

ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนาไปเร่ือย ๆ จนบรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไวRเพ่ือใหRเกิดการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึนหรือมีลักษณะตรงตามท่ีตRองการ 

 จากการศึกษาขRอมูลเบ้ืองตRนของคณะผูRวิจัย พบวkา ดRานการบริหารจัดการศึกษาอยkางมีสkวนรkวมกับ

ภาคประชาชนฐานรากยังไมkเปyนไปตามมาตรฐาน ท่ีกำหนด ซ่ึงสังเกตไดRจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรอบท่ี 1-รอบท่ี 3 (พ.ศ.2545-2558) พบวkา ตัวบkงช้ีท่ี 7  

ในดRานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง การบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามบทบาทหนRาท่ีของผูRบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหRมีคุณภาพ 

ย่ังยืนและตkอเน่ืองตามเกณฑcขRอท่ี 2 ดRานประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงการ

ไดRมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการปฏิบัติหนRาท่ีตามขRอท่ี 5 ขRอท่ี 13 และขRอท่ี 14  

ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวkาดRวยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และตัวบkงช้ี ท่ี  8  

ดRานพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตRนสังกัด หมายถึง การดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงท่ีวkาดRวยระบบ หลักเกณฑc และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาพ.ศ. 2553  ขRอท่ี 14 ระบุวkา กำหนดใหRสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดใหRมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในตามหลักเกณฑcและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ียึด

หลักการมีสkวนรkวมของชุมชนและหนkวยงานท่ีเก่ียวขRองท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสkงเสริม สนับสนุน 

และกำกับดูแลของหนkวยงานตRนสังกัดท้ังน้ีสถานศึกษาจะตRองดำเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีครอบคลุม

ตัวบkงช้ีตามกฎกระทรวงฯ สkวนมากอยูkในระดับพอใชR และปรับปรุง และจากการสัมภาษณcผูRบริหารโรงเรียน

จำนวน 8 คน ครูท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 8 คน และตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตัวแทนผูRปกครองรวมท้ังประชาชนท่ัวไปจำนวน 9 คน จำนวน 25 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive) ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบดRวย จังหวัดเชียงใหมk เชียงราย พะเยา นkาน แพรk 

ลำปาง ลำพูน และแมkฮkองสอน เม่ือเดือนธันวาคม  2559 และเดือนมกราคม 2560 พบขRอมูลสำคัญพอสรุปไดR

วkาในระยะเวลา 10 ป¢ท่ีผkานมาการบริหารจัดการสถานศึกษา อยkางมีสkวนรkวมกับภาคประชาชน ท่ีผkานมาสkวน

ใหญkรRอยละ 60 ยังไมkไดRดำเนินการอยkางเปyนระบบท่ีชัดเจน ซ่ึงมีสาเหตุหลักท่ีไมkไดRใหRความสำคัญกับการ

พัฒนา “ฐานราก” คือ สถานศึกษา ทุกแหkงมีการแตkงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือใหRมีองคcประกอบครบ

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาและตามระเบียบของกระทรวงฯ แตkในความเปyนจริงการดำเนินงานบริหารจัดการ

สถานศึกษาสkวนใหญkน้ันคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูRปกครอง และชุมชนไมkไดRมีโอกาสในการมีสkวน

รkวมในการบริหารจัดการศึกษาอยkางแทRจริง ซ่ึงสkวนใหญkเปyนการดำเนินงานโดยผูRบริหาร ครู บุคลากรของ

สถานศึกษาไมkวkาจะเปyนการรkวมแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การมีสkวนรkวมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูRรkวมกันระหวkาง

สถานศึกษากับ ชุมชนทRองถ่ิน การมีสkวนรkวมในการประเมินคุณภาพภายในเปyนตRน 

 จากการศึกษาขRอมูลตkาง ๆ ในเบ้ืองตRนเก่ียวกับบริบทดRานการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

อยkางมีสkวนรkวมกับภาคประชาชนฐานราก ซ่ึงคณะผูRวิจัยไดRดำเนินการตkอยอดจากการท่ีนักวิจัยหลายทkานไดR

เคยศึกษาไวRแลRว เชkน พีรศักด์ิ หมkอนกันทา (2553) ไดRศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสkวนรkวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบRานแหลมโพธ์ิสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี สุ วิชา  

วิริยมานุวงษc (2554) ไดRศึกษาวิจัยเร่ืองการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสkวนรkวมของสถานศึกษากับชุมชนใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะผูRวิจัยความคาดหวังวkา การศึกษาวิจัย แนวทางในการพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน โดยการกำหนดใหRมีรูปแบบการสรRางการมีสkวนรkวมกับชุมชนในเขตบริการ

สถานศึกษาและเครือขkายชุมชนระหวkางสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการวิจัยและพัฒนา คร้ังน้ีจะ

ไดRขRอมูลจากการศึกษาสามารถนำไปใชRเปyนแนวทางในการพัฒนา การจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการ

ของชุมชนอยkางแทRจริง 

 

วัตถุประสงค=ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไป การจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

 

ประโยชน=ท่ีได7รับจากการวิจัย  

 1. เกิดกลไกความรkวมมือในการแกRไขปGญหาชุมชนดRวยการสkงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาสรRาง

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมท่ีมีกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจน

ระหวkางสถานศึกษาผูRปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

 2. ทำใหRประชาชนในชุมชนทRองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอันเกิดจากชkองทางโอกาสในการไดRรับ

การศึกษาและการสรRางสรรคcการเรียนรูRเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเสริมสรRางโอกาสทางการเรียนรูRและ

การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษยcใหRมีพ้ืนฐานท่ีดี  

 3. เปyนการขยายผลการสรRางแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของ

ชุมชมในสถานศึกษามีรูปแบบท่ีนำไปปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาท่ีชัดเจนเปyนรูปธรรมและเพ่ือใหRเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนและมีกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจนเกิดระบบการถkายโอนองคcความรูR

เทคโนโลยีและทักษะท่ีเปyนประโยชนcตkอการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนฐานรากและมีการขยายผลตkอไปยัง

ชุมชนอ่ืน ๆ อยkางเปyนรูปธรรม 

 4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหRไดRมาตรฐานเปyนท่ียอมรับ ถือเปyนการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนใหRดีย่ิงข้ึนในอนาคต และรองรับการแขkงขันทางการศึกษาในสังคมอาเซียนไดR  

 5. ผลดำเนินการวิจัยสามารถถอดบทเรียนเพ่ือขยายผลหรือเปyนตRนแบบในการพัฒนาการศึกษาใหR

เกิดประสิทธิผลและสอดคลRองความเปyนอัตลักษณc เอกลักษณc อยkางมีสkวนรkวมของชุมชนในพ้ืนท่ี ไปยัง

ชุมชนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนไดR 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชน 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงคcของ

การวิจัย 1) เพ่ือศึกษา สภาพท่ัวไปการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษา
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 2) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

กลุkมเป�าหมายการวิจัย ไดRแกk สถานศึกษา จำนวน 3 โรง จังหวัดละ 1โรง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ไดRแกk จังหวัดเชียงใหมk ไดRแกk โรงเรียนบRานสันทรายคองนRอย จังหวัดเชียงราย ไดRแกk โรงเรียน 

สักสันเชียงใหมkวิทยาคม และจังหวัดพะเยา ไดRแกk โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา กลุkมผูRใหRขRอมูลหลัก ไดRแกk ผูRบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา จำนวน 9 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ตัวแทนผูRปกครอง จำนวน 9 คน 

ตัวแทนประชาชนท่ัวไปจำนวน 9 คน รวมท้ังส้ิน 32 คนกลุkมผูRใหRขRอมูลสนทนากลุkม ไดRแกk กลุkมผูRบริหาร

สถานศึกษา จำนวน 3 คน กลุkมครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 3 คน ตัวแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูRปกครอง ประชาชนท่ัวไป จำนวน 3 คน และกลุ่มผู้ประเมินคุณภาพจำนวน 3 คน รวมท้ังส้ิน 

12 คนรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : 

PAR) โดยดำเนินการเป็น 4 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปน้ี คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา สำรวจ ขRอมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษา วิเคราะหc สังเคราะหcเอกสาร หลักการ 

ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง สังเกตสภาพท่ัวไป และสัมภาษณcผูRเก่ียวขRอง 

ข้ันตอนท่ี 2 การคRนหาปGญหาและหาแนวทางพัฒนาในข้ันตอนน้ีเปyนการออกแบบและพัฒนา

แนวทาง โดยนำผลท่ีไดRจาการวิเคราะหcในระยะท่ี 1มาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคRนหาปGญหา 

ออกแบบและ พัฒนาหาแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการศึกษาอยkางมีสkวนรkวมกับกับภาคประชาชน 

           ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการทดลองและประเมินแนวทางพัฒนาเปyนการทดลองดำเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรม ตามความตRองการของชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนตkอไปน้ี 

1) การดำเนินการ ตามโครงการ กิจกรรม ตามความตRองการของชุมชน 

2) เคร่ืองมือท่ีใชRคือโครงการ กิจกรรม ตามความตRองการของชุมชน 

3) การประเมินผลโครงการและกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงพัฒนาแนวทางในข้ันตอนน้ีเปyนการปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

 

ผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหcความตRองการของชุมชนโรงเรียนบRานสันทรายคลองนRอย อำเภอฝางจังหวัด

เชียงใหมkพบวkาชุมชน มีความตRองการใหRโรงเรียนจัดกิจกรรมสkงเสริมใหRผูRเรียนมีคุณภาพเปyนจุดเดkนจุดเนRน 

ใหRนักเรียนมีจิตสาธารณะ มีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิด

วิเคราะหc คิดสังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอน และใหRมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหRสูงข้ึนโดยเฉพาะในวิชา

คณิตศาสตรcและภาษาอังกฤษ ใหRมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหRมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน
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โดยเฉพาะในกระบวนการ PDCA หลังจากนำผลการวิเคราะหcขRอมูลมาจัดทำแผนพัฒนาและไดRดำเนินการ

ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑc (เบเกอร่ี) โดยกลุkมชุมนุมนักเรียนท่ีสนใจการทำเบเกอร่ี กำหนด

รายการเบเกอร่ี สอบถามความคิดเห็นผูRซ้ือวkารายการขนมเบเกอร่ีท่ีจะทำเม่ือทำแลRวจะมีตลาดรองรับมาก

นRอยเพียงใด เม่ือนักเรียนม่ันใจในการตลาดจะสืบคRนแสวงหาความรูRดRวยตนเอง โดยมีครูเปyนท่ีปรึกษา

แนะนำ และเม่ือทำเสร็จแลRวจะมีการนำเสนอผลงานทุกคร้ัง   

ผลการวิเคราะหcความตRองการของชุมชนโรงเรียนสักสันเชียงใหมkวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย พบวkา ชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัดกิจกรรมสkงเสริมใหRผูRเรียนมีคุณภาพเปyนจุดเดkนจุดเนRน 

ตามลำดับดังน้ี ใหRนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูRดRวยตนเองมีกระบวนการคิด

วิเคราะหc คิดสังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิใหRสูงข้ึน สถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในท่ีชัดเจน พัฒนาครูท่ีมีวุฒิไมkตรงเอกใหRมีความรูRความสามารถในการออกแบบการสอนใหมk ๆ 

มุkงผลสัมฤทธ์ิในวิชาท่ีรับผิดชอบใหRสูงย่ิงข้ึน มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ชุมชน

พรRอมสkงเสริม จัดหา ใหRมีรถตูRรับสkงนักเรียนท่ีมีบRานอยูkไกลจากโรงเรียน เพ่ือลดปGญหาผูRปกครองสkง

ลูกหลานเขRาไปเรียนในเมือง ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหcความตRองการของชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา พบวkา ชุมชนมีความตRองการพัฒนาการเรียนรูRสูkงานอาชีพ รวมท้ังประสานหนkวยงานองคcการ

บริหารสkวนตำบล เขRามาชkวยเหลือการศึกษาแกkโรงเรียนในชุมชนแตkยังติดขัดในดRานกฎหมายเพราะปGญหา

กฎหมายดRานการใชRงบประมาณขององคcการบริหารสkวนตำบล ไมkสามารถนำมาชkวยเหลือโรงเรียนตkางสังกัด

ไดRอยkางชัดเจน แมRปGจจุบัน องคcการบริหารสkวนตำบลมีการพัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานเกือบเต็มตามเป�าหมาย

แลRว และองคcการบริหารสkวนตำบล มีความตRองการชkวยเหลือดRานการศึกษา แตkขัดกับกฎหมายดังกลkาว 

ดังน้ันจึงพยายามหาชkองทางใหRความชkวยเหลือในลักษณะการบูรณาการ นอกจากน้ีชุมชนมีความตRองการใหR

โรงเรียนจัดกิจกรรมสkงเสริมใหRผูRเรียนมีคุณภาพเปyนจุดเดkนจุดเนRน ใหRนักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ใหRนักเรียนไดRเรียนรูRโดยวิธีโครงงานสามารถคิดพัฒนางานอาชีพท่ีมีอยูkเดิมในทRองถ่ิน รูRจัก

ตัดสินใจดRวยตนเอง มีความรักในวิถีชีวิตในชุมชน โดยทำโครงการรkวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูRสูkงาน

อาชีพ ตRองการใหRมีการสkงเสริมดRานระเบียบวินัยใหRมากย่ิงข้ึน รวมท้ังสkงเสริมการแสวงหาความรูR สรุป

ความรูRไดRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดโดยวิธีโครงงานท่ีชัดเจน และตRองการสkงเสริมดRานทักษะ

ภาษาอังกฤษ และตRองการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหRมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน หลังจากนำผล

การวิเคราะหcขRอมูลมาจัดทำแผนพัฒนา และไดRดำเนินการตามโครงการสkงเสริมทักษะชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูRโดยวิธีโครงงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพ โดยใหRนักเรียนรวมกลุkมเปyนชุมนุมอาชีพท่ี

สนใจ มีการสืบคRนความรูRดRวยตนเองในการพัฒนางานอาชีพ สรุปความรูRจัดทำแผนท่ีความคิด และนำเสนอ

ผลงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

          ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชน 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน มีประเด็นสำคัญ 

ท่ีสามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

          โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาแนวทางใน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยการดำเนินงานและประเมินผล  

การดำเนินงานในโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (เบเกอร่ี) มีการจัดการศึกษาเพ่ือสนองต่อความต้องการ

ชุมชนโดยให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม ให้นักเรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างเป็นระบบข้ันตอน ซ่ึงเห็นว่าการดำเนินการใด ๆ 

ท่ีสามารถตอบสองความต้องการของผู้อ่ืนได้น้ัน ก่อนดำเนินการ ต้องมีการกำหนดรายการเบเกอร่ีอย่างน้อย 

2-3 รายการนำไปสอบถามความคิดเห็นผู้ซ้ือหรือผู้บริโภคว่ารายการขนมเบเกอร่ีท่ีจะทำเม่ือทำแล้ว จะมี

ตลาดรองรับมากน้อยเพียงใด เม่ือนักเรียนม่ันใจในการตลาดจะสืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครู

เป็นท่ีปรึกษาแนะนำ และเม่ือทำเสร็จแล้วจะมีการนำเสนอผลงานทุกคร้ัง 

            จากข้อค้นพบ ผลท่ีได้การวิจัยทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด รู้จักการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเพ่ิมผลผลิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากข้ึน เพราะผลผลิตท่ีดำเนินการเป็นไป

ตามความต้องการของชุมชน หรือผู้บริโภค ซ่ึงมีความแตกต่างจากการดำเนินงานท่ีผ่านมา ผลผลิตท่ีนำ

ออกมาตามความคิดของผู้ทำหรือครูเป็นผู้ช้ีแนะ แต่ไม่ได้นำไปสอบถามความต้องการของผู้ซ้ือหรือผู้บริโภค

ก่อน ในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามคำส่ังของครู นักเรียนไม่มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ สรุป 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างเป็นระบบข้ันตอนรวมท้ังจะ

ไม่ทราบการประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดีย่ิงข้ึน  

           ท่ีเป็นเช่นน้ีมาจากข้อค้นพบซ่ึงเป็นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการชุมชนมาจัดทำ

แผนพัฒนาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ก่อนทำแผนพัฒนา สอดคล้องกับวิรัช  

นิภาวรรณ (2554 : 11-12) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นการประเมินสถานภาพ

ขององค์การโดยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ใน 

การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากท่ีสุดโดยท่ัวไป SWOT Analysis ถูกนิยมนำมาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

         สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับความต้องการราชบัณฑิตสถาน (2546 : 176) ได้แยกความหมายของ

คำว่า ความต้องการ ออกเป็นคำว่า “ความ” หมายถึง เน้ือหา เกิดความ อาการ “ต้องการ” หมายถึง อยาก

ได้ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ ดังน้ัน “ความต้องการ” จึงหมายถึง ความอยากได้ หรืออาการท่ีอยากได้และ

เม่ือเกิดความรู้สึกดังกล่าว จะทำให้บุคคลเกิดส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น และมีแรงขับภายในเกิดข้ึน จึงมีผลทำให้

เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเพ่ือด้ินรน และแสวงหาการตอบสนองความต้องการน้ัน เม่ือได้รับ 

การตอบสนองแล้วบุคคลน้ันก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ หรือมีความต้องการในระดับท่ีสูงข้ึนมาทดแทน
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วนเวียนอยู่ไม่มีท่ีส้ินสุด สอดคล้องกับนันท์นรี เสียมไหม (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความต้องการของ

ผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย

พบว่า 1) ผู้ปกครองนักเรียนมีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน 

กับโรงเรียน ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ท่ีมีเพศต่างกัน มีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต โดยภาพรวม มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ.05 และ 3) ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี

วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ในด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า

ผู้ปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความต้องการต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

เกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน 

โรงเรียนสักสันเชียงใหมkวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมีวัตถุประสงคc เพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชน โดยการดำเนินงานและ

ประเมินผล การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือ

สkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะหc คิด

สังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอนโดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรูR   

จากขRอคRนพบผลท่ีไดRการวิจัย คือ ครูวิเคราะหcหลักสูตรออกแบบการสอนจัดทำแผนการสอน 

กkอนการเรียนครูแจRงวัตถุประสงคcการเรียนรูRท่ีมีความสอดคลRองกับเป�าหมายการจัดการศึกษาท้ังดRาน 

พุทธิพิสัย (knowledge: K ดRานความรูR) ดRานทักษะพิสัย (practice หรือ Process: P ดRานการปฏิบัติหรือ

ดRานกระบวนการ) และดRานจิตพิสัย (Attitude: A ดRานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคcตามหลักสูตร) (KPA) 

หลังจากแจRงจุดประสงคcการเรียนรูR หรือเป�าหมายการเรียนรูR เพ่ือสรRางแรงบันดาลใจในการเรียนใหRนักเรียน

ทราบแลRว ในข้ันตอนตkอไปคือการใหRนักเรียนทำแบบทดสอบความรูRกkอนเรียน ครูเป¥ดประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะ

เรียนรูR หลังจากน้ันครูใหRนักเรียนรkวมกลุkมสืบคRนความรูRศึกษาใบความรูR สรุปความรูRดRวยตนเองทบทวน

ความรูR (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิดทักษะการเรียนรูR ทักษะชีวิตการทำงานรkวมกันเปyนกลุkมเพ่ือสรRางภาวะผูRนำ  

ผูRตาม รูRจักรับฟGงความคิดเห็นผูRอ่ืน) หลังจากน้ันครูให้นักเรียนแตkละกลุkมออกมานำเสนอผลการสืบคRน

ความรูR (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิดทักษะการส่ือสาร) ครูใหRนักเรียนทำแบบทดสอบความรูR (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิด

ทักษะการคิด ประมวลความรูR) ครูและนักเรียนรkวมกันสรุปความรูRเปyนแผนท่ีความคิด (เพ่ือสkงเสริมใหRเกิด

ทักษะการคิด) และทำแบบทดสอบหลังเรียน สรุปผลการเรียนรูRตามจุดประสงคcการเรียนรูRมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน รRอยละ 80.80 สูงกวkาคะแนนกkอนเรียน รRอยละ 53.00 ในดRานกิจกรรมกลุkมสามารถ

ปฏิบัติสืบคRนความรูR  สรุปความรูRดRวยตนเองไดRทุกคน รRอยละ 10 และดRานนักเรียนมีวินัย มีความซ่ือสัตยcทุก

คนอยูkในระดับ 3 ข้ึนไปจากการจัดการเรียนรูRใหRนักเรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรูR สรุปองคcความรูR 
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ดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะหc คิดสังเคราะหcอยkางเปyนระบบข้ันตอนผkานเกณฑcทุกคนผลการ

ประเมินกระบวนการผลการประเมินเฉล่ียรRอยละ 95 ผkาน และไดR“ดีเย่ียม” (Best Practice) ชุมชนมีความ

พึงพอใจในการดำเนินงานตามความตRองการคkาเฉล่ียรวมอยูkในระดับมากเทkากับ 3.96 

ท่ีเปyนเชkนน้ีมาจากขRอคRนพบซ่ึงเปyนการนำผลการวิเคราะหcขRอมูลความตRองการชุมชนมาจัดทำ

แผนพัฒนาโดยการวิเคราะหcสภาพแวดลRอม (SWOT Analysis) กkอนทำแผนพัฒนา สอดคลRองกับวิรัช 

นิภาวรรณ (2554 : 11-12) กลkาววkาการวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการเปyนการประเมินสถานภาพ

ขององคcการโดยเลือกใชRเทคนิคการวิเคราะหcท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนcในการตัดสินใจเลือกกลยุทธcในการ

ดำเนินงานใหRสอดคลRองกับสถานการณcมากท่ีสุดโดยท่ัวไป SWOT Analysis นิยมนำมาใชRเปyนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการ เม่ือไดRทราบจุดอkอนจุดแข็งปGญหา อุปสรรคจากการวิเคราะหc 

SWOT แลRว เพ่ือใหRไดRทราบแนวทางในการพัฒนาตามความตRองการของชุมชนอยkางชัดเจนเปyนรูปธรรมจึงมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการผูRเก่ียวขRองเพ่ือหาแนวทางจัดทำเปyนแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท่ี

ชัดเจนมีข้ันตอนท่ีเปyนระบบมากข้ึน 

และสอดคลRองกับทิพาพร ตันฆศิริ (2551 : บทคัดยkอ) ไดRศึกษาเร่ืองความตRองการของผูRปกครอง

เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหมk พบวkาในภาพรวมเก่ียวกับ

ความตRองการของผูRปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหมkอยูkในระดับมากท่ีสุด 3 ดRานไดRแกkดRานสุขอนามัยและความปลอดภัยดRาน

ครูและบุคลากรและดRานการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กและระดับมาก 3 ดRานไดRแกkดRานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลRอมดRานการมีสkวนรkวมระหวkางโรงเรียนกับผูRปกครองและดRานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สอดคลRองกับพาทิพยc ชมคำ (2551 : บทคัดยkอ) ไดRวิจัยเร่ือง การมีสkวนรkวมในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรคc เขต 3 พบวkาใน

งาน 4 ดRาน คือ 1) งานวิชาการ 2) งานงบประมาณ 3) งานบุคคล และ 4) งานบริหารท่ัวไป พบวkาภาพรวม

อยูkในระดับมาก  โดยการมีสkวนรkวมดRานงานงบประมาณมีคkาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คืองานบริหารงานท่ัวไป 

ดRานงานวิชาการ  และดRานงานบุคคล  

 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบRานโทกหวาก อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคcเพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชน โดยการดำเนินงานและ

ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยชุมชนมีความตRองการใหRโรงเรียนจัดการศึกษา  

เพ่ือสkงเสริมใหRนักเรียนมีทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนไดRเรียนรูRโดยวิธีโครงงานสามารถ

คิดพัฒนางานอาชีพท่ีมีอยูkเดิมในทRองถ่ิน รูRจักตัดสินใจดRวยตนเอง มีความรักในวิถีชีวิตในชุมชน โดยทำ

โครงการรkวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูRสูkงานอาชีพ ตRองการใหRมีการสkงเสริมดRานระเบียบวินัยใหRมาก

ย่ิงข้ึน รวมท้ังสkงเสริมการแสวงหาความรูR สรุปความรูRไดRดRวยตนเอง มีกระบวนการคิดโดยวิธีโครงงานท่ี

ชัดเจน และตRองการสkงเสริมดRานทักษะภาษาอังกฤษ โดยกำหนดกิจกรรมไวRในชkวงระยะเวลาลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารูR 



92    

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 1 January - April 2020 

           จากขRอคRนพบผลท่ีไดRการวิจัยจากโครงการสkงเสริมทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนรูRโดยวิธีโครงงานเพ่ือพัฒนางานอาชีพ โดยใหRนักเรียนรวมกลุkมเปyนชุมนุมอาชีพท่ีสนใจ มีการสืบคRน

ความรูRดRวยตนเองในการพัฒนางานอาชีพ และนำเสนอผลงาน โดยมีการกำหนดรูปแบบโครงงาน โดยมี

ข้ันตอน 1) มีการการกำหนดสถานการณcและความจำเปyนการกำหนดเร่ืองโครงงาน 2) การคิดทำโครงงาน

เร่ืองท่ีสนใจ  3) นำเสนอความคิดท่ีแปลกใหมkแกkผูRเก่ียวขRองเชkนครู เพ่ือน ผูRบริโภคหรือลูกคRา และสอบถาม

ความเปyนไปไดRแกkผูRบริโภคหรือเก่ียวขRอง 4) ลงมือสืบคRนความรูRและลงมือปฏิบัติ 5) การประเมินผลและ

พัฒนาผลงาน 6) นำเสนอผลงานเม่ือดำเนินการเสร็จส้ินแลRวไดRนำไปเสนอผลงานโดยใหRเพ่ือนตkางชุมนุม ครู 

ผูRบริหารไดRประเมินผลกkอนนำออกจำหนkายสรุปผลการประเมินกระบวนการเฉล่ียรRอยละ 88 ผkานชุมชนมี

ความพึงพอใจในการดำเนินงานตามความตRองการคkาเฉล่ียรวมอยูkในระดับมากเทkากับ 4.01 

ท่ีเปyนเชkนน้ีมาจากขRอคRนพบซ่ึงเปyนการนำผลการวิเคราะหcขRอมูลความตRองการชุมชนมาจัดทำ

แผนพัฒนาโดยการวิเคราะหcสภาพแวดลRอม (SWOT Analysis) กkอนทำแผนพัฒนา สอดคลRองกับวิรัช  

นิภาวรรณ (2554 : 11-12) กลkาววkาการวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการเปyนการประเมินสถานภาพ

ขององคcการโดยเลือกใชRเทคนิคการวิเคราะหcท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนcในการตัดสินใจเลือกกลยุทธcในการ

ดำเนินงานใหRสอดคลRองกับสถานการณcมากท่ีสุดโดยท่ัวไป SWOT AnalysisนิยมนำมาใชRเปyนเคร่ืองมือใน

การวิเคราะหcสภาพแวดลRอมขององคcการ เม่ือไดRทราบจุดอkอน จุดแข็ง ปGญหา อุปสรรค จากการวิเคราะหc 

SWOT แลRวเพ่ือใหRไดRทราบแนวทางในการพัฒนาตามความตRองการของชุมชนอยkางชัดเจนเปyนรูปธรรมจึงมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการผูRเก่ียวขRองเพ่ือหาแนวทางจัดทำเปyนแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท่ี

ชัดเจนมีข้ันตอนท่ีเปyนระบบมากข้ึน 

 สอดคลRองกับวันชัย คำลือ (2551 : บทคัดยkอ) ไดRศึกษาเร่ืองความตRองการของผูRนำชุมชนท่ีมีตkอ

การจัดการศึกษาดRานอาชีพของกองการศึกษาเทศบาลตำบลจันจวRาอำเภอแมkจันจังหวัดเชียงรายพบวkาใน

เขตเทศบาลตำบลจันจวRาผูRนำชุมชนทุกคนเห็นวkาประชาชนสkวนใหญkประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปyนหลัก

ตRองการใหRเทศบาลหรือหนkวยงานท่ีเก่ียวขRองมาสนับสนุนปGจจัยพ้ืนฐานในการจัดการสkวนดRานอาชีพธุรกิจ

การทkองเท่ียวตRองการใหRจัดอบรมใหRความรูRเก่ียวกับการจัดท่ีพักแรมสำหรับนักทkองเท่ียวแบบชาวบRาน 

(Home Stay)และภาษาตkางประเทศประชาสัมพันธcแหลkงทkองเท่ียวและตกแตkงสถานท่ีใหRสวยงามมีความ

ปลอดภัยสำหรับดRานอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบRานตRองการใหRจัดอบรมใหRความรูRในเร่ืองการผลิตการสนับสนุน

งบประมาณและตลาดจำหนkายผลผลิต 

 ในการดำเนินงานศึกษาวิจัยแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการ

ของชุมชมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบนเกิดกลไก

ความรkวมมือในการแกRไขปGญหาชุมชนดRวยการสkงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา สรRางแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนองตkอความตRองการของชุมชมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบนของสถานศึกษาเครือขkายท่ีมีกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจนในรูปแบบ

เครือขkายระหวkางสถานศึกษากรรมการสถานศึกษา ชุมชนหนkวยงานตRนสังกัดและองคcกรปกครองสkวน

ทRองถ่ินจากผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานรRอยละ 80 ข้ึนไป 
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ข7อเสนอแนะ 

  ข7อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. ควรมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลRองกับความตRองการของชุมชนท่ีชัดเจน มากกวkาการประชุม 

ขอความคิดเห็นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยkางตkอเน่ืองมีการวัดและประเมินผลสมรรถนะของนักเรียน

ใหRเปyนมาตรฐานเดียวกัน โดยมุkงพัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะ

การเรียนรูR รูRจักแสวงหาความรูR สรุปความรูRดRวยตนเอง มีทักษะการทำงานเปyนทีมเพ่ือสรRางภาวะผูRนำผูRตาม 

มีทักษะการส่ือสาร ทักษะการใชRเทคโนโลยี เพ่ือใหRสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลงและไมkใหRเกิดความ

แตกตkาง เหล่ือมล้ำระหวkางโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท    

 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดRานการจัดการศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบการจัด

การศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหRเปyนระบบท่ีชัดเจนผูRท่ีเก่ียวขRองควรการกำกับติดตามการ

ปฏิบัติงานอยkางตkอเน่ือง 

ข7อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1. สถานศึกษาควรปรับเปล่ียนกระบวนวิสัยทัศนcใหRสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลงดRานการจัด

การศึกษาโดยใหRผูRเก่ียวขRองทุกภาคสkวนเขRามามีสkวนรkวมเพ่ือใหRประสบความสำเร็จอยkางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 

 2. ควรมีการฝ©กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูRความสามารถแกkครู และบุคลากรทางการศึกษาในเร่ือง

การจัดการศึกษาและภารกิจท่ีตRองปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหRสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21  

 3. ควรสkงเสริมเครือขkายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหRมีความเขRมแข็งทางวิชาการใหRมากย่ิงข้ึน 

รวมท้ังจะตRองมีการประชาสัมพันธcกิจกรรมงานเครือขkายใหRผูRปกครองและชุมชนรับทราบอยkางท่ัวถึงและ

ตkอเน่ืองเพ่ือการปรับปรุงการบริหารงานโดยยึดแนวทางการพัฒนาตามกลุkมเครือขkายท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหRเปyน

มาตรฐานเดียวกัน 

ข7อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

1. ควรวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 

2. ควรวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนยcเครือขkายตามความตRองการของ

ผูRปกครอง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเหนือตอนบน 
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