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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	คือ

ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	จ�านวน	195	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	คน	ให้การสัมภาษณ์แนวคิดการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับการประชุมสนทนากลุ่ม	 จ�านวน

12	คน	รวมผู้ทรงคุณวุฒิ	19	คน	ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบครั้งที่	1	และครั้งที่	2	จ�านวน	17	คน

รวมผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 24	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 แบบสอบถามปลายเปิด	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยมีขั้นตอนการวิจัย	

4	 ขั้นตอน	 ดังน้ี	 1)	 การศึกษาปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ	 2)	 การสร้างรูปแบบ	 3)	 การทดลองใช้รูปแบบ	 4)	 การประเมินรูปแบบ	 สถิติที่ใช้ในการ

วิจัยคือ	 สถิติพื้นฐาน	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ

การวิเคราะห์เนื้อหา	



2

◆ วิมลพรรนชฎาษ์ ปราบพล หลินหะตระกูล ไพวุฒิ ลังกา จิณณวัตร ปะโคทัง ◆

ผลการวิจัย พบว่า

	 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	1. หลักการ	 ได้แก่	1)	หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 2)	 หลักการท�างานเป็นทีม	 3)	 หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารงานเชิงคุณภาพ	2. วัตถุประสงค์ 1)	เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส�าหรับการด�าเนินงาน

ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 2)	 เพื่อเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงานในโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ	 3. กลไกการด�าเนินการ	 ได้แก่	 1)	 การสร้างเครือข่ายชุมชน	 2)	 การสร้างแรงจูงใจ

3)	 การด�าเนินงานแบบกัลยาณมิตร	 4. วิธีด�าเนินการ	 มี	 7	 องค์ประกอบหลัก	 ดังน้ี	 1) การมีส่วนร่วม

ด้านการคิด	 ประกอบด้วย	 (1)	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 ร่วมก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงาน

(2)	 โรงเรียนประชุมชี้แจงรายละเอียด	 กรอบแนวทางการด�าเนินงาน	 และคัดเลือกตัวแทน	 (3)	 การท�า

MOU	 ร่วมลงนามในพันธะสัญญาการด�าเนินงาน	 (4)	 โรงเรียนและชุมชนร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบัน

ปัญหา	ข้อเสนอแนะและความต้องการของชมุชน	2) การมส่ีวนร่วมด้านการระดมทรัพยากร	ประกอบด้วย	

(1)	คณะกรรมการบริหารงานประชุม	ตรวจสอบ	ประเมินความพร้อม	(2)	สรุปผลการประเมินความพร้อม	

ปัญหาอุปสรรค	 (3)	 คณะกรรมการบริหารงานประชุมก�าหนดกรอบแนวทางการระดมทรัพยากร	 (3)	 ทุก

ภาคส่วนร่วมระดมทรัพยากร	 (4)	 สรุปรายงานผลการด�าเนินงาน	 3) การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน

ประกอบด้วย	 (1)	 คณะกรรมการบริหารงานร่วมประชุมพิจารณากรอบงานที่ครอบคลุม	 (2)	 ก�าหนดตัว

บุคคลรับผิดชอบตามกรอบงานแต่ละด้าน	 (3)	 คณะกรรมการบริหารงานร่วมประชุมก�าหนดกิจกรรม

วิธีการ	 แนวทางด�าเนินงาน	 (4)	 โรงเรียนและชุมชนร่วมวางแผนก�าหนดโครงการ	 แผนงาน	 กิจกรรม

มีลายลักษณ์อักษร	 ครอบคลุมภาระงาน	 (5)	 คณะกรรมการบริหารงานร่วมตรวจสอบโครงการ	 แผนงาน

กิจกรรม	(6)	ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	(7)	สรุปและรายงานจ�านวนโครงการ	แผนงาน	

กิจกรรมที่จะด�าเนินงาน	 4) การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ	 ประกอบด้วย	 (1)	 ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนงาน	กิจกรรม	อธิบายแผนการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงาน	(2)	คณะกรรมการบริหารงาน

พิจารณาเลือกแผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรม	 การด�าเนินกิจกรรม	 การใช้งบประมาณ	 หรือทรัพยากร

ตามล�าดับความส�าคัญ	จ�าเป็น	(3)	คณะกรรมการตัดสินใจเลือกแผนงาน	โครงการ	กิจกรรมการด�าเนินงาน	

(4)	น�าโครงการ	แผนงาน	ขอประชามตจิากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	(5)	เตรยีมความพร้อมด้านต่าง	ๆ 	ประสานงาน

ผู้เกี่ยวข้องเตรียมสื่อ	วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการปฏิบัติงาน	(6)	สรุปรายงานผลการเลือกโครงการ	

แผนงาน	 กิจกรรม	 การเตรียมความพร้อม	 5)	 การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน	 ประกอบด้วย	 (1)	 คณะ

กรรมการบริหารงานหรือผู้รับผิดชอบ	 ด�าเนินการประชุม	 สร้างความเข้าใจในรายละเอียดกิจกรรม

โครงการ	 (2)	ตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน	 (3)	ประสานงาน	นัดหมายผู้เกี่ยวข้องประชุมรับรู้

ช่วงระยะเวลาด�าเนินงาน	(4)	ปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นส�าคัญ	(5)	ปฏิบัติ

การด้านส่งเสริมสุขภาพซ�้า	 กรณีที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในรายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ	 หรือในรายที่

ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู	(6)	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	(7)	รายงานผลการปฏิบัติ
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งานเป็นระยะและต่อเน่ือง	 6)	 การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผล	 ประกอบด้วย

(1)	คณะกรรมการบริหารงานร่วมก�าหนดวัตถุประสงค์	(2)	คณะกรรมการบริหารงานร่วมก�าหนดหลักเกณฑ์

การติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผล	 (3)	 คณะกรรมการบริหารงานร่วมสร้างเครื่องมือในการติดตาม

ตรวจสอบและประเมนิผล	(4)	ด�าเนินการ	ตดิตาม	ตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนินงาน	(5)	วเิคราะห์ผล	

สรปุผล	รายงานการประเมนิ	(6)	เผยแพร่ผลการด�าเนินงานต่อผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง	ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	7)	การมี

ส่วนร่วมด้านการรบัผลส�าเรจ็	ประกอบด้วย	(1)	ประชมุ	รายงานผลการด�าเนินงาน	(2)	วางแผนการน�าเสนอ

ผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน	 โดยให้โอกาสผู้มีส่วนร่วมน�าเสนอผลงานความส�าเร็จ	 (3)	 เตรียมความพร้อม

ด้านงบประมาณ	สือ่	สิง่อ�านวยความสะดวก	ส�าหรบัจัดแสดงผลงาน	(4)	ทกุภาคส่วนร่วมจดักิจกรรมน�าเสนอ

ผลงานความส�าเร็จ	(5)	ประกาศเชิดชูเกียรติ	มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วม	ผู้มีอุปการคุณ	และ

กิจกรรมทีป่ระสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	(6)	สรปุและรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงาน	กิจกรรมโครงการ	

5.	การวดัและประเมนิผล	ได้แก่	1)	การวดัและประเมนิผลความพร้อมก่อนการด�าเนินโครงการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชน	2)	การวัดและประเมินผลปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินโครงการ	3)	การประเมินผลกระบวนการด�าเนิน

โครงการ	4)	ประเมินประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมของชุมชน	6.	เงื่อนไขความส�าเร็จ	ได้แก่	(1)	ความรู้ความ

สามารถของผู้บริหาร	 (2)	 นักเรียนตระหนักในบทบาทหน้าที่	 การมีส่วนร่วม	 (3)	 ชุมชนตระหนักในความ

เป็นเจ้าของโรงเรียน	 (4)	 ผู้รับผิดชอบงานมีวินัยความรับผิดชอบ	 (5)	 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ต่อเนื่อง	

	 จากการด�าเนินการวจัิยรูปแบบการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสริมสขุภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งน้ี	 ผลการวิจัยในภาพรวมและรายด้าน	 พบว่า

รูปแบบมีความเหมาะสม	มีความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

ความส�าคัญ: การมีส่วนร่วม, ชุมชน, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การบริหารงาน, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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Abstract

 The objective of this research was to study the model of communal 

participation in administration of health promotion schools affiliated to the Office 

of the Basic Education Commission. The target groups consisted of 195 school 

administrators and teachers, seven experts who were interviewed on the concept of the 

communal participation in administration of the health promotion schools, 12

experts in focus group; 17 specialists for the first evaluation of the model and 

another 17 specialists for the second assessment. The research instruments were a 

five-rating scale questionnaire, an open-ended questionnaire, and in-depth interviews. 

The research was conducted in four stages, namely 1) exploring the problems and 

needs for the communal participation in administration of the health promotion

schools; 2) creating a model; 3) experimenting the model; 4) evaluating the model. 

Statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation and content 

analysis.

 The research findings were as follows:

 The model of the communal participation of the health promotion schools

consisted of

 1. Principles: 1.1 principles of communal participation in health school 

administration; 1.2 principles of teamwork; 1.3 principles of community participation 

in qualitative management;

 2. Objectives: 2.1 encouragement for community participation; 2.2 guidelines 

for community participation in health promotion schools;

 3. Mechanism of operation: 3.1 community network building; 3.2 motivation, 

3.3 friendly operation;

 4. Procedures: 

  4.1 participation in thinking process: 4.1.1 teachers and education personnel 

setting up the framework and guidelines; 4.1.2 schools holding meetings to inform 

those concerned of details and the working framework as well as electing
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representatives; 4.1.3 having a common agreement or MOU between schools 

and the communal organizations; 4.1.4 schools and the communal organizations 

jointly studying the problems, suggestions and needs of the communities.

  4.2 participation in resource mobilization: 4.2.1 the executive committee 

evaluating school preparation 4.2.2 summarizing the preparation and problems

4.2.3 The executive committee determining the guidelines in mobilizing the resources; 

4.2.4 every party participating in mobilizing the resources; 4.2.5 summarizing of the 

reports on the operation.

  4.3 participation in planning: 4.3.1 the executive committee checking the 

framework to supervise; 4.3.2 assigning people to each aspect of the framework;

4.3.3 the executive committee formulating the activities, and guidelines for operations; 

4.3.4 schools and the communities jointly planning the project, action plans, activities 

in written form covering the job description; 4.3.5 the executive committee inspecting 

the project, action plans and activities that are going to be carried out; 4.3.6 proposing 

the projects for approval; 4.3.7 summarizing the number of projects, action plans, 

and activities to be carried out.

  4.4 participation in making a decision: 4.4.1 the person responsible for the 

projects, plans and activities explaining the plan of operations to the executive 

committee; 4.4.2 the executive committee considering the projects based on the

budget or resources as per necessity; 4.4.3 the executive committee selecting the 

conclusive plan; 4.4.4 seeking a referendum from the stakeholders; 4.4.5 readying all 

aspects, coordinating with the people concerned, preparing the media and materials 

related to the operation; 4.4.6 summarizing the result of selecting the project, plan, 

activities and the preparation.

  4.5 participation in operation: 4.5.1 the executive committee holding a

meeting to explain the details of the project; 4.5.2 checking the preparation for the 

operation; 4.5.3 coordinating with the people related for a joint meeting about the 

the time-line of the operation; 4.5.4 starting the project activities emphasizing the 

participation; 4.5.5 repeating the health activities in case of the continuous operation 
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for the special case or in case requiring a longer period for therapy; 4.5.6 The person 

responsible for the project providing continuous operation; 4.5.7 reporting the result 

of operation periodically and continuously; 

  4.6 participation in follow-up, monitoring and evaluating: 4.6.1 the executive 

committee determining the objectives; 4.6.2 the executive committee joining in setting 

up the criteria in supervising and evaluating; 4.6.3 the executive committee creating 

tools to follow up and evaluate; 4.6.4 implementation to be monitored, supervised and 

evaluated; 4.6.5 evaluation results to be analyzed and summarized and reported 

to the executive committee; 4.6.6 implementation results to be disseminated and 

publicized to stakeholders and the public;

  4.7 participation in accomplishment: 4.7.1 reporting the results to the 

executive committee and those concerned; 4.7.2 providing the opportunities to the 

participants to present their accomplishment; 4.7.3 preparing the budget, media and 

the facilities for displaying the achievement in the implementation; 4.7.4 all parties 

joining in the achievement of the operation; 4.7.5 honoring and giving certificates 

to the participants and benefactors for successful activities; 4.7.6 summarizing and 

reporting the results of the activities and projects;

 5. Measurement and evaluation: 5.1 measurement and evaluation of community 

participation before the project implementation; 5.2 measurement and evaluation of 

project support factors; 5.3 evaluation of project implementation process; 

5.4 evaluating the effectiveness of community participation;

 6. Success criteria: 6.1 management ; 6.2 students realizing role in 

participation; 6.3 community awareness of school ownership; 6.4 disciplinary 

responsibilities; 6.5 continuously allocating budget.

 The study found the model suitable, feasible, practical and useful at the 

highest level. 

Keywords: Participation, Communal, Communal Participation, Administration, Health 

 Promotion Schools
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทน�ำ

	 จากสภาพอดีตจนถึงปัจจุบัน	 รัฐมองเห็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	

สงัคม	ทัง้ในทางตรงและทางอ้อม	โดยมุง่หวงัท่ีจะขจดัปัญหาด้านสงัคมและความยากจนของประชาชน

ในประเทศ	การวัดความส�าเร็จของการพัฒนา	จึงเน้นไปที่การขยายตัวในทางสังคม	กระทั่งผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	มากกว่าเรื่องความสมดุลด้านเสถียรภาพ

และความยั่งยืน	 ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น	 ยังส่งผลเช่ือมโยงวิถีชีวิตคนไทยเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของนานาอารยประเทศ	 ปรับเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม	 และสังคมฐานความรู	้

วัฒนธรรมโลกแพร่สู่สังคมไทยผ่านกระแสโลกาภิวัตน์	 ท�าให้วิถีชีวิต	 ทัศนคติ	 ค่านิยมในสังคมไทย

เปลีย่นแปลงไป	ส่งผลกระทบให้ความสมัพนัธ์	พฤติกรรม	การเรยีนรูมุ้ง่สูส่งัคมทีแ่สวงหาความสขุจาก

การสร้างเครอืข่ายทางสงัคมในโลกออนไลน์	เกดิวัฒนธรรมย่อยร่วมสมยัมากมาย	ในขณะทีวั่ฒนธรรม

ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่างชัดเจน	การปรับเปลี่ยนด้าน

สังคม	เศรษฐกิจ	เชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะต้องมีความร่วมมือกับองค์กรต่าง	ๆ 	ทั้ง

ภาครัฐ	 เอกชน	ตลอดจนสถาบันศาสนา	ถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	ที่จะท�าให้การจัดการศึกษา

มีคุณภาพและนักเรียนเป็นคนดี	 เก่ง	 และมีความสุข	 เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร	 ที่เน้น

ให้เด็กพึ่งพาตนเองและมีวินัยในตนเอง	 (วิจิตร	 ศรีสะอ้าน	 2550:	 36)	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 มีภารกิจหลักที่ส�าคัญคือ	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตร	เพื่อใหเ้ดก็ในวยัเรียนทกุคนได้เรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ	กอปรกับการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพัฒนาการที่เหมาะกับวัย	ดังนั้น	

การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จึงเป็นการเพิ่มอ�านาจการบริหารโรงเรียน	ให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติ

การทางการศึกษา	 ที่จะท�าให้โรงเรียนทุกแห่งสามารถควบคุมทรัพยากร	 การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ

โรงเรยีนของตน	และสามารถจัดท�าหลกัสตูรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้	แสดงให้เหน็

ถึงความต้องการในการผลักดันอ�านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับปฏิบัติการให้มากที่สุด	เพื่อให้การท�างาน

ของโรงเรยีนตอบสนองต่อชุมชน	โดยเน้นการใช้ทรพัยากรในทกุจุดทีเ่กีย่วข้องได้อย่างคุ้มค่า	นกัเรยีน	

คุณครู	 ผู้บริหาร	 ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา	 มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 และมีความ

เช่ือว่าทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องกบัโรงเรยีนล้วนมศัีกยภาพ	ทีม่คีวามส�าคัญต่อการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีน

ทั้งสิ้น	(วีระวัฒน์	อุทัยรัตน์	2546:	23)	การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดี	เพราะคนในพื้นที่

จะรู้สึกว่าปัญหาที่ประสบนั้น	 สามารถแก้ไขได้	 ด้วยการให้ทุกฝ่ายในท้องถิ่น	 เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิงานในลกัษณะท่ีเป็นการร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมตัดสนิใจ	ร่วมรบัผิดชอบ	ร่วมตรวจสอบ	ร่วมประเมนิ	

ร่วมรับผลประโยชน์	และร่วมพัฒนา	(Participation	and	Collaboration)	จากประสบการณ์ของคน

รุน่หนึง่สูค่นอีกรุน่หนึง่	ชาวบ้านได้พบวิธกีารแก้ปัญหาเพือ่หาทางออกในการพึง่ตนเอง	โดยไม่ต้องอาศัย
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ความช่วยเหลือจากสังคมภายนอกชุมชน	 กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน	 ท�าให้สมาชิกของชุมชนมี

การตอบสนองต่อปัญหาต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	มกีารปรบัตัวให้เข้ากบักระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมและ

วัฒนธรรม	ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน	

	 จากสภาพปัญหาและความจ�าเป็นท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น	 ได้ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา	

หาแนวทางในการแก้ไข	โดยอาศัยความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจกันระหว่างโรงเรียน	ชุมชน	ตลอดจน

องค์กรทุกภาคส่วน	ไปพร้อมกันกับการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	ครู	บุคลากรทางการศกึษา	และชมุชน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน	 ด้วยการแสวงหารูปแบบและวิธีบริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพมรีะบบแบบแผนทีชั่ดเจน	ผู้วิจัยในฐานะทีเ่ป็นบุคลากรทางการศึกษา	จึงมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ทีเ่ป็นระบบและเป็นรปูธรรม	เพือ่สร้างรปูแบบทีเ่ป็นแนวทางปฏิบัติ

แก่โรงเรยีน	ในการพฒันาเด็กไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	เป็นคนดี	มปัีญญา	มคีวามสขุ	และมศัีกยภาพ

พร้อมที่จะแข่งขัน	มีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลก	โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 ยั่งยืนและสถานศึกษาด�าเนินภารกิจอันส�าคัญสนองตอบต่อนโยบายการจัด

การศึกษา	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประโยชน์สูงสุด	 ตลอดทั้งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาสู่มาตรฐานที่ก�าหนดไว้	 เกิดผลดีต่อเสถียรภาพ	 ความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

สืบไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.	วัตถุประสงค์ทั่วไป

	 เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน	ในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

 2.	วัตถุประสงค์เฉพำะ

	 	 2.1	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ข้อเสนอแนะและความต้องการการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 2.2	เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 2.3	เพื่อทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 2.4	เพือ่น�าเสนอรปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 1.	ด้ำนเนื้อหำ

	 ในการวิจัย	 เรื่อง	 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 กฎหมาย	

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	1)	องค์ประกอบของรูปแบบ	2)	รูปแบบและกระบวนการ

มีส่วนร่วมของชุมชน	 3)	 การบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 4)	 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ

และต่างประเทศ

	 2.	ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย

	 การวิจัย	 เรื่อง	 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

	 	 1.	กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการศึกษาสภาพปัจจบุนั	ได้แก่	ผู้บรหิารโรงเรยีน	คร	ูและบคุลากร

ทางการศึกษา	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	เขตตรวจราชการที่	13	จ�านวน	35	โรงเรียน	จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	195	คน	

	 	 2.	กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนต้นแบบ	 จ�านวน	 3	 โรงเรียน	 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย

โดยใช้เกณฑ์	 เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	ระหว่างปี	พ.ศ.	2552-

2559	 เก็บข้อมูลโดยสังเกตการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิดชอบ	 การสัมภาษณ์	 1)	 ผู้บริหารโรงเรียน	

2)	 ครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	 3)	 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนหรือตัวแทนชุมชน	 และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

	 	 3.	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ตรวจสอบร่างรูปแบบ	 คู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนรวมของชุมชน

ในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วม	และ

การส่งเสริมสุขภาพ	 จ�านวน	 12	 คน	 และผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ประสบการณ์	 เช่ียวชาญเกี่ยวกับ

การสร้างรูปแบบและการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จ�านวน	17	คน	

	 	 4.	กลุม่เป้าหมายในการทดลองรปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีน

ส่งเสรมิสขุภาพ	และเป็นโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดับเพชร	โดยการสุม่อย่างง่าย	คือ	โรงเรยีนบ้านเวาะ

วิทยาคม	ต�าบลเหล่ากวาง	อ�าเภอโนนคูณ	จังหวัดศรีสะเกษ
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	 	 5.	กลุ่มเป้าหมายในการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ในการบริหารโรงเรียน

ส่งเสรมิสขุภาพ	ได้แก่	ผู้ทรงคุณวฒุ	ิและผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	17	คน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

	 กรอบแนวคิดการวิจัย	 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริม

สขุภาพ	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	มกีรอบแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง	ดังนี	้1)	แนวคิด

เกี่ยวกับรูปแบบ	 ได้แก่	 องค์ประกอบรูปแบบ	 ประเภทของรูปแบบ	 การสร้างรูปแบบ	 รูปแบบการ

มส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	2)	แนวคิดเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม	ได้แก่	

การมีส่วนร่วมด้านการคิด	ร่วมระดมทรัพยากร	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมปฏิบัติงาน	ร่วมติดตาม	

ตรวจสอบและประเมิน	 ร่วมรับผลส�าเร็จ	 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ได้ก�าหนด

กรอบแนวคิดไว้ตามภาพที่	1

ภำพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระบวนการมีส่วนร่วม

1.	การมีส่วนร่วมด้านการคิด

2.	การมีส่วนร่วมด้านการระดมทรัพยากร

3.	การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน

4.	การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ

5.	การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ

6.	การมีส่วนร่วมด้านติดตาม	ตรวจสอบ	และ

	 ประเมิน

7.	การมีส่วนร่วมรับผลส�าเร็จ

➤

➤

ศึกษาวิเคราะห์	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี		

จากเอกสารต�าราและงานวิจัย	 ที่เกี่ยวข้องกับ

รูปแบบ	และการมีส่วนร่วม

องค์ประกอบของรปูแบบ	หลกัการ	วตัถปุระสงค์

กลไก	 วิธีด�าเนินการ	 การวัดและประเมินผล	

เงื่อนไขความส�าเร็จ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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◆ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ ◆

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ขัน้ตอนที	่1	ศึกษาสภาพปัจจุบนัและข้อเสนอแนะ	การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ขัน้ตอนที	่2	สร้างรปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ขั้นตอนที่	 3	 ทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ขั้นตอนที่	 4	 ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการศึกษาปัญหา	และความต้องการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีดังนี้

	 	 1.1	 ผลการศึกษาปัญหา	 พบว่า	 ปัญหาที่ส�าคัญ	 คือ	 สภาพความพร้อมด้านเศรษฐกิจ

ตัวแทนชุมชนไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทการมีส่วนร่วมและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	 การประสานงานระหว่างโรงเรียนและชุมชน

ตลอดจนข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ	

	 	 1.2	 ผลการศึกษาความต้องการของชุมชน	 พบว่า	 ตัวแทนชุมชนต้องการให้โรงเรียน

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วม	ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	ตลอดจนปฏิทินการปฏิบัติ

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ชัดเจน	โดยให้ตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดท�าโครงการ	หรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	และควรน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานให้มากขึ้น

	 2.	ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 2.1	 ผลการสร้างรูปแบบตามองค์ประกอบของรูปแบบที่ก�าหนดไว้	คือ	

	 	 	 1)	 วัตถุประสงค์	ได้แก่	เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส�าหรับการด�าเนินงาน

ในโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพให้มปีระสทิธภิาพ	และเกดิประโยชน์สงูสดุ	และเพือ่เป็นแนวทางการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนในการด�าเนนิงานในโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพให้มปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิล	2)	หลกัการ	

ได้แก่	 หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 หลักการท�างาน
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เป็นทีม	 หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานเชิงคุณภาพ	 3)	 กลไกการด�าเนินการ	 ได้แก่	

การสร้างเครือข่ายชุมชน	การสร้างแรงจูงใจ	การด�าเนินงานแบบกัลยาณมิตร	4)	วิธีด�าเนินการ	ได้แก่	

การร่วมคิด	การร่วมระดมทรัพยากร	การร่วมวางแผน	การร่วมตัดสินใจ	การร่วมปฏิบัติงาน	การร่วม

ติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และการร่วมรับผลส�าเร็จ	5)	การประเมินผล	โดยยึดการประเมินตาม

รูปแบบ	CIPP	Model	ประเมิน	4	ด้าน	ได้แก่	การประเมินบริบททั่วไป	เช่น	ความพร้อมของโรงเรียน

ด้านต่าง	ๆ 	ชุมชน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ประเมินด้านปัจจัยในการด�าเนินงาน	ได้แก่	บุคลากร	งบประมาณ	

วัสดุอุปกรณ์	 การบริหารจัดการโครงการ	 การประเมินระหว่างการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมปัจจัยการ

ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของโครงการ	 6)	 เง่ือนไขความส�าเร็จ	 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้

ความสามารถ	 ใจกว้าง	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 ผู้นิเทศ	 มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	และให้ความส�าคัญในการนิเทศ	โดยด�าเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ	และมี

ความต่อเนื่อง	นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของการเป็นนักเรียนที่ดี	มีความรับผิดชอบ	ให้ความร่วมมือ

ในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน	 และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ชุมชนเห็นความส�าคัญ	

มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง	 ในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ผู้รับ

ผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	 จะต้องมีความรับผิดชอบ	 ด�าเนินงานอย่างจริงจัง	 ทุ่มเท

เสยีสละแรงกาย	แรงใจ	เพราะเป็นงานบรกิารทีไ่ม่มผีลตอบแทน	มกีารจัดสรรงบประมาณหรอืทรพัยากร

อ่ืน	 ๆ	 ให้เพียงพอส�าหรับการด�าเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ผลการประเมินรูปแบบการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	ด้านความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

	 	 2.2	 ผลการสร้างคู่มอืการด�าเนนิงานตามรปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	สรุปได้ดังนี้	1)	ด้านหลักการและเหตุผล	2)	ด้านวัตถุประสงค์	3)	ด้านข้อ

จ�ากัดในการน�าคู่มือไปใช้	 4)	 ด้านวิธีการน�าคู่มือรูปแบบการมีส่วนร่วมไปใช้	 5)	 ด้านวิธีด�าเนินการ

มีส่วนร่วมตามรูปแบบ	 6)	 ด้านการประเมินผล	 7)	 ด้านเง่ือนไขความส�าเร็จ	 ผลการประเมินคู่มือ

การด�าเนินงานตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ด้าน

ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	ความเป็นประโยชน์	โดยภาพรวมพบว่าผลการประเมินทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด

	 3.	ผลการทดลองใช้รปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้รูปแบบ	

โดยรวมอยู่ในระดับดี	 ผลการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีมาก	 ผลการประเมิน

รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ทดลองใช้	 พบว่าโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	

ความเป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุด	
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◆ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ ◆

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 4.	ผลการประเมนิรปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่าวัตถุประสงค์	หลักการ	กลไกการด�าเนินการ	

วิธีด�าเนินการ	 การประเมินผล	 เง่ือนไขความส�าเร็จ	 ผลการประเมินแต่ละรายการ	 และโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด	ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า	รูปแบบนี้สามารถน�าไปใช้ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้	

กำรอภิปรำยผล

	 การวิจัย	 เรื่อง	 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 1.	ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ข้อเสนอแนะและความต้องการการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พบว่า	ปัญหาทีส่�าคัญ	คือ	สภาพความพร้อมด้านเศรษฐกจิ	ช่วงเวลาในการด�าเนนิกจิกรรมไม่เอ้ืออ�านวย	

ตัวแทนชุมชนไม่มเีวลาเข้าร่วมกิจกรรม	มภีาระรบัผิดชอบในครอบครวั	ไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาท

การมีส่วนร่วม	ตลอดจนการประสานงานระหว่างชุมชนและโรงเรียน	และผลการศึกษาความต้องการ

ของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 พบว่า	 ตัวแทนชุมชนต้องการ

ให้โรงเรียนประชุมชี้แจง	ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	และปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	โดยให้

ตัวแทนมีส่วนร่วมในการก�าหนดท�าโครงการ	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น	และควรน�าเทคโนโลยีเข้า

มาใช้ในการบรหิารงานมากขึน้	ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ	ขวัญชัย	แสงสวุรรณ	(2545:	บทคัดย่อ)	

พบว่าโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพหลายแห่ง	ยงัมปัีญหาด้านการบรหิารในเรือ่งน้ี	กล่าวคือโรงเรยีนยังไม่มี

การก�าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 ผู้บริหารมีมุมมองในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ชัดเจน	

ขาดพลังความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสุขภาพจากหลายฝ่าย	ที่ยังขาดความเข้าใจในการด�าเนินงาน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง	สอดคล้องกับการศึกษาของ	ธีรัถยา	พลซา	(2545:	76)	การด�าเนิน

การโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาจะพบว่า	 บุคลากรขาดความเข้าใจในด้านกระบวนการ	 ขาดการ

ประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ขาดการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ	

และสอดคล้องกับผลการวจัิยของ	วเิศษ	ภูมวิิชัย	(2552)	ได้ศึกษาองค์ประกอบทีส่่งผลต่อสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ผลการวิจัย	 พบว่า	

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษามี	 12	 องค์ประกอบ	 คือ	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 ลักษณะกรรมการสถานศึกษา	 แรงจูงใจในการท�างานและความผูกพันต่อสถานศึกษา

สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การบริหารจัดการหลักสูตรสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา	

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู	 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ทรงศักด์ิ	 กวานปรัชชา	 (2556:	 281-283)	 ได้เสนอการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัด
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◆ วิมลพรรนชฎาษ์ ปราบพล หลินหะตระกูล ไพวุฒิ ลังกา จิณณวัตร ปะโคทัง ◆

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อพัฒนารูปแบบ

การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบประสานวิธี	(Mixed	Methods)	ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบ	 4	 ด้านคือ	 ด้านทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา	 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา	ด้านประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	และด้านเงื่อนไข

	 2.	ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่ารูปแบบมีดังนี้	 ผลการสร้างรูปแบบตาม

องค์ประกอบของรูปแบบที่ก�าหนดไว้	คือ	1)	วัตถุประสงค์	ได้แก่	เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน	

ส�าหรับการด�าเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดประโยชน์สูงสุด	และเพื่อ

เป็นแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	2)	หลักกำร	ได้แก่	หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	หลกัการท�างานเป็นทมี	หลกัการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิาร

งานเชิงคุณภาพ	3)	กลไกกำรด�ำเนนิกำร	ได้แก่	การสร้างเครอืข่ายชุมชน	การสร้างแรงจูงใจ	การด�าเนนิ

งานแบบกัลยาณมิตร	4)	วิธีด�ำเนินกำร	ได้แก่	การร่วมคิด	การร่วมระดมทรัพยากร	การร่วมวางแผน	

การร่วมตัดสินใจ	 การร่วมปฏิบัติงาน	 ร่วมติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และร่วมรับผลส�าเร็จ

5)	กำรประเมินผล	ได้แก่	(1)	การประเมนิก่อนการด�าเนินโครงการ	เช่น	ความพร้อมของโรงเรยีนด้าน

ต่าง	ๆ 	ชุมชน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	(2)	ประเมินด้านปัจจัยในการด�าเนินงาน	ได้แก่	บุคลากร	งบประมาณ	

วสัดุอุปกรณ์	การบรหิารจัดการโครงการ	(3)	การประเมนิกระบวนการปฏิบติังาน	โดยให้ครอบคลมุ	ปัจจัย

การปฏิบัติงาน	(4)	ประเมินผลประสิทธิผลของโครงการ	6)	เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	ผู้บริหารโรงเรียน

มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 และให้ความส�าคัญในการนิเทศ

โดยด�าเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบ	 และมีความต่อเนื่อง	 นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของการเป็น

นักเรียนที่ดี	 มีความรับผิดชอบ	 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน	 และ

น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ชุมชนเห็นความส�าคัญ	มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง	

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน	 จะต้องมีความรับผิดชอบ	 ด�าเนินงานอย่างจริงจัง	 ทุ่มเท

เสยีสละแรงกาย	แรงใจ	เพราะเป็นงานบรกิารทีไ่ม่มผีลตอบแทน	มกีารจัดสรรงบประมาณหรอืทรพัยากร

อื่น	ๆ	ให้เพียงพอส�าหรับการด�าเนินงานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 ด้านความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 ความเป็นประโยชน์	 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Pallozzi	 (1981:	 212-A)	 ในเรื่องรูปแบบของชุมชนต่อการเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของโรงเรียนท้องถิ่น	 ในมลรัฐนิวเจอร์ซ่ี	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 พบว่า	

รูปแบบที่ใช้ในการจัดการศึกษาควรขยายออกไปเป็นรูปแบบของชุมชนเมือง	 ด้วยการจัดการศึกษาที่

ร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย	 โรงเรียนไม่ควรยึดติดอยู่กับนโยบาย	 และฝ่ายชุมชนควรเสนอนโยบายที่ตรง

กับความสามารถของตน	
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◆ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ ◆

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3.	ผลการทดลองใช้รปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่าผลการประเมินก่อนการทดลองใช้รูปแบบ	

โดยรวมอยู่ในระดับดี	ผลการประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีมาก	ผลการประเมินรูป

แบบการมีส่วนร่วมที่ทดลองใช้	 พบว่าโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 ความ

เป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ	ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างรูปแบบการ

มีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ	 เป็นรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการน�าไปใช้	 มีค�าอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ

ในการน�าไปใช้และสร้างความเข้าใจก่อนใช้รปูแบบ	ท�าให้รปูแบบมคีวามเหมาะสม	เป็นประโยชน์ดังผล

การทดลองใช้	ซึ่งสอดคล้องกับ	ปารณทัตต์	แสนวิเศษ	(2555:	310)	เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนประถมศึกษา	การสร้างทฤษฎีฐานราก	เสนอว่า	รปูแบบและ

ลกัษณะการมส่ีวนร่วมในการระดมทนุ	มยีทุธศาสตร์ในการด�าเนนิการ	ได้แก่	การมส่ีวนร่วม	การบรหิาร

จัดการ	การพัฒนาบุคลากร	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดหางบประมาณและ

ทรพัยากรในชุมชน	โดยมกีารก�าหนดแผนงาน/โครงการ	กจิกรรมในการด�าเนนิงาน	นเิทศ	ก�ากบั	ติดตาม

การปฏิบัติงาน	การรายงาน	และการน�าผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงพัฒนางานเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

	 4.	ผลการประเมนิรปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 17	 คน	 ผลการประเมิน

พบว่า	วัตถุประสงค์	หลักการ	กลไกการด�าเนินการ	วิธีด�าเนินการ	การประเมินผล	เงื่อนไขความส�าเร็จ	

ผลการประเมินแต่ละรายการ	และโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ	ผู้วิจัยได้

ท�าการศึกษากระบวนการสร้างรปูแบบ	หลกัการ	ทฤษฎีเกีย่วกบัรปูแบบ	กรอบแนวคิดเกีย่วกบัโรงเรยีน

ส่งเสริมสุขภาพ	 น�าไปสังเคราะห์กรอบแนวคิดและผ่านการเสนอแนะ	 ตลอดจนการน�ากรอบแนวคิด

เสนอต่อผู้รู้	 ปรับปรุงพัฒนาตามกระบวนการขั้นตอน	 จนท�าให้รูปแบบมีความน่าเช่ือถือ	 มีความ

เหมาะสม	เป็นไปได้	เป็นประโยชน์จรงิ	ส่งผลให้การประเมนิอยู่ในระดับมากทีส่ดุ	ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	มานิตย์	ชาชิโย	(2554:	8687)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ต�าบลน่าอยูส่�าหรบัเด็กและเยาวชน	โดยใช้หลกัการทางสิง่แวดล้อมศึกษา	พบว่า	การศึกษาสภาพปัญหา

และการมส่ีวนร่วมในการจดัต�าบลน่าอยูส่�าหรบัเด็กและเยาวชน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และรปูแบบ

การมส่ีวนร่วมทีใ่ช้คือ	HORA	Model	ได้แก่	คนในชุมชน	(Human)	องค์กรในชุมชน	(Organization)

วจิยั/เรยีนรู	้(Reserch)	กิจกรรม	(Activity)	Grissi	(2001:	4241-A)	ได้ศึกษาเกีย่วกบัความตระหนัก

ในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา	ในการผสานความร่วมมือจากชุมชนเพื่อก�าหนดเป้าหมายทางการ

ศึกษา	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพยายามที่จะมีความร่วมมือกับชุมชนในการ

ก�าหนดเป้าหมายของการศึกษา	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 เพราะครอบครัวเป็น

หน่วยเล็กที่สุดและใกล้ชิดกับผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

	 จากข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไปใช้	ดังนี้	

	 1.	โรงเรียนที่ด�าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม

และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด�าเนินงาน	 และจัดสวัสดิการเพื่อสร้าง

ขวัญก�าลังใจ

	 2.	หน่วยงานต้นสังกัดควรน�ารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ในการบริหารงานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพไปใช้	 เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน	 ให้เกิดความเข้มแข็ง

ในการด�าเนินงาน

	 3.	การด�าเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ	ผู้บรหิาร	และผู้รบัผิดชอบ	ต้องเพิม่บทบาท	หน้าที่

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	เพราะชุมชนเป็นเครือข่ายส�าคัญ	ที่จะผลักดันให้ข้อมูลในการด�าเนิน

งานมีความต่อเนื่อง

	 4.	ผู้รับผิดชอบ	บุคลากร	ครู	และผู้บริหาร	ควรศึกษาคู่มือการด�าเนินงานตามกรอบแนวทาง

รูปการบริหารงาน	และอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ	ตระหนักในบทบาทหน้าที่	ขั้นตอนการมีส่วนร่วม

	 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 การวิจยัครัง้นี	้เป็นการวิจัยเพือ่ศึกษารปูแบบการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบรหิารงานโรงเรยีน

ส่งเสรมิสขุภาพ	สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเท่านัน้	ผู้วิจัยมข้ีอเสนอแนะส�าหรบั

การท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้	

	 1.	ควรวจัิยโดยน�าแนวการเรยีนรูแ้บบผสมผสานทีม่เีน้ือหาสาระเหมาะสม	ไปใช้ในการส่งเสรมิ

และพัฒนาประสิทธิภาพครู	 ผู้บริหาร	 บุคลากรทางการศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ชุมชน

ตลอดจนนักเรียนในโรงเรียน	และเนื้อหาในรายวิชาจะต้องเอื้อให้ผู้เรียนได้คิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	

เพื่อการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 บ�าบัดรักษา	ฟื้นฟูสุขภาพกาย	 ใจ	 ในการด�าเนินชีวิตแต่ละช่วงวัยได้อย่าง

เป็นระบบ

	 2.	ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ที่มีคุณภาพแล้วน�า

ไปสังเคราะห์สร้างรูปแบบและวิจัย	ให้เกิดรูปแบบที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียน
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 3.	ควรศึกษารูปแบบการสร้างพลังขับเคลื่อนของชุมชนที่มีประสิทธิผล	 ในการด�าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 จะได้รูปแบบท่ีสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินงานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพได้อย่างแท้จริง	
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