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ความน า 

 ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตที่อยู่ได้ด้วยการศึกษา ชีวิตที่ดีคือชีวิตแห่งการศึกษา ตามหลักพุทธศาสนากล่าวว่า 
การศึกษาท าให้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องผ่านกระบวนการฝึกและการเรียนรู้ และการศึกษาที่จะท าให้
มนุษย์พัฒนาเป็นสัตว์ประเสริฐได้นั้น อยู่บนพ้ืนฐานของสภาวะ ๓ ประการคือ พฤติกรรม จิตใจและสติปัญญา 
รวมเรียกว่า ไตรสิกขา (พระธรรมปิฎก, ๒๕๔๒) ที่น าไปสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืนและมีความสุข 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือ
ความยั่งยืนมาโดยตลอด และเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อได้มีการประกาศเรื่อง การศึกษาเพ่ือคนทุกคน (The World 
Declaration on Education for All) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อคราวประชุม ณ หาดจอมเทียน ประเทศไทย เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่งผลให้ประเทศต่างๆหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนของทั้งมนุษย์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการประกาศประเด็นวาระในการประชุมโอกาสต่างๆเรื่อยมา โดยเฉพาะเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาได้มีการประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นเป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเป้าหมายหนึ่งใน ๑๗ 
เป้าหมาย ที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผล  

นอกจากนั้น สหประชาชาติยังได้ให้ความส าคัญกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน ที่มี
องค์ประกอบของ ๑) ความรู้จักพอประมาณ  ๒) ความเป็นเหตุเป็นผล ๓) การมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ๒ 
ประการคือ ๑) ความรู้ คือความรู้ที่รอบคอบและเหมาะสม และ ๒) คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ ขยัน 
สติปัญญา การแบ่งปันและความเพียร  ที่ประเทศไทยใช้เป็นฐานของการพัฒนาประเทศและบูรณาการเข้ากับ
การจัดการศึกษาปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ตลอดจนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่สามารถใช้เป็นกลไกการพัฒนาและผ่านวิกฤตประเทศครั้งส าคัญๆ มาได้อย่างภาคภูมิ  ทั้ งนี้ 
สหประชาชาติยังได้มีการน าไปขยายผลยังประเทศต่างๆทั่วโลก อีกด้วย 
  
การศึกษาเพื่อคนทุกคน คนทุกคนเพื่อการศึกษา 

 ในรอบสิบถึงยี่สิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนเพ่ือคน
ทุกคนมาโดยตลอด ไม่ว่าเขาเหล่านั้น จะเป็นคนไทย กลุ่มชาติพันธุ์ นักบวช สตรี เด็ก หรือแม้แต่คนชรา ไม่ว่า
จะเป็นคนไทยโดยสายเลือด หรือผู้เข้ามาท างานหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็ตาม  เขาเหล่านั้น ย่อมได้รับ
สิทธิทางการศึกษาในประเทศทุกคน  โดยเฉพาะเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติจุดมุ่งหมายของการศึกษาไทยไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป



 

 

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  และก าหนดหลักการของการจัด
การศึกษาไว้ว่า ๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (ทุกคน) ๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และ ๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 หลักการดังกล่าวสะท้อนปรัชญาของการจัดการศึกษาของไทยที่เป็นไปเพ่ือคนทุกคน คนทุกคนเพ่ือ
การศึกษา และเป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยก าหนดอีกว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ที่รัฐต้องจัดให้กับประชาชนสอดคล้องกับเจตานารมณ์ขององค์การ
สหประชาชาติข้างต้น และที่ส าคัญนอกเหนือไปจากที่องค์การสหประชาชาติก าหนดไว้คือ การที่ก าหนดให้
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นับเป็นการกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่ประชาชนที่เปิดโอกาสให้
เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาเท่าเทียมกัน ในฐานะของคนไทยที่ควรเข้ามา
รับผิดชอบการศึกษาไทยร่วมกัน 

 การมีส่วนร่วมทางการศึกษาดังกล่าวสะท้อนในทางปฏิบัติได้จากการ ๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
การศึกษาในทุกระดับนับตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา  ที่มีผู้แทนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า นักบวช สถาบันทางสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ๒) การให้เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ เข้ามามีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีสิทธิรับ
การสนับสนุนทางวิชาการ การรับเงินอุดหนุนจากรัฐและการยกเว้นภาษี ๓) การจัดการศึกษาของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อภาคเอกชน จะต้องมีการท าประชาพิจารณ์โดยประชาชน ๔) การเปิดโอกาสให้มีการระดมทุน
และทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งหมายถึงการที่ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามาสนับสนุนทุนและ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาแก่สถานศึกษาต่างๆได้ และรับสิทธิในการน าไปลดหย่อนภาษี และ ๕) การร่วม
ติดตามคุณภาพการเรียนการสอนของครูสะท้อนสู่สังคมเป็นระยะของพ่อแม่ผู้ปกครอง  เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยสอดคล้องกับสากลมาโดยตลอด ขณะเดียวกันก็
อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยทั้งบริบทของสังคม ศาสนา วัฒนธรรม โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และกระบวนการของการมีส่วนร่วม ที่ท าให้ประเทศไทยและคนไทยมีความยั่งยืนมาได้ตราบถึง
ปัจจุบัน แม้จะประสบภาวะวิกฤติทั้งวิกฤติไทยและวิกฤติโลกก็ตาม 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาจากการวิจัย การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

จากการวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ในสถานศึกษาจ านวน ๔๓๔ 
โรง โดยการสนับสนุนทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทดลองให้มีการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้และความเป็นอิสระในการด าเนินงาน  



 

 

ด าเนินการกันเองของโรงเรียนร่วมกับชุมชน โดยมีสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งด้านสามัญ 
อาชีพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น   พบว่า การ
จัดการศึกษาที่น าไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มี
คุณภาพและความสุข พ่อแม่ผู้ปกครองพึงพอใจ เป็นการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และชุมชน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เรียนรู้เพ่ือเข้าใจในท้องถิ่นรากเหง้า ศาสนาและ
วัฒนธรรมของตน นอกเหนือจากการเรียนในวิชาสามัญและวิชาอาชีพ มีพฤติกรรมสุขภาพ รู้เท่าทันโลกเป็น
พลเมืองที่ดีมีสัมมาชีพและมีสันติสุข น ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อความสงบสุข
และความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน เกิดความเข้มแข็งของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา (วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์) สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล มูลนิธิ พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ชมรม และสถาบันสังคมอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในชุมชน อันเป็นผลมาจาก
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา 
และร่วมชื่นชม ตามสาระของการมีส่วนร่วม  (พิณสุดา  สิริธรังศรี, ๒๕๕๕) ดังนี้ 

วิธีการและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

๑. ร่วมคิด  โรงเรียน/แหล่งเรียนรู้จัดท าประชาคม ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน และก าหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 

๒. ร่วมตัดสินใจ  เมื่อมีกิจกรรมใดที่ต้องฟังความเห็นและตัดสินใจร่วมกันที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการและส่วนได้ส่วนเสียของผู้เรียนและประชาชน ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชน 

๓. ร่วมวางแผน  มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ตามการจัดท าประชาคม ทั้งแผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการและมีการก าหนดโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน ร่วมกัน 

๔. ร่วมด าเนินการ    เมื่อมีการมอบหมายการด าเนินงานใดๆของโรงเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากการ
คิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียมีการด าเนินงานในกิจกรรม
นั้นๆ ตามภารกิจหน้าที่ที่ก าหนดร่วมกัน 

๕. ร่วมรับผิดชอบ   เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและผลของการด าเนินงานทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะมีการรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้ง
ให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่ง ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับของความรับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารมี
หน้าที่บริหารงาน ครูมีหน้าที่สอน จัดประสบการณ์เรียนและพัฒนาการเรียนรู้ ภูมิปัญญาช่วยสอน พ่อแม่
ผู้ปกครองร่วมแนะน า ก ากับติดตามการเรียนรู้ของบุตรหลาน ชุมชนและองค์กรในชุมชนท าหน้าที่สนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้และระดมทรัพยากร เป็นต้น 

๖. ร่วมแก้ปัญหา  เมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือการด าเนินงาน ผู้บริหาร ครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีการหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี 

๗. ร่วมติดตามประเมินผล   ระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน ผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกันในกิจกรรม
การประเมินผลการเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือภูมิปัญญา สามารถเข้ามามีส่วนในการประเมินผู้เรียนด้วย 



 

 

๘. ร่วมชื่นชมผลส าเร็จ   เมื่อเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลส าเ ร็จนั้นๆ
ร่วมกัน เช่น การร่วมแสดงความยินดี การยกย่องให้เกียรติ การมอบรางวัล ฯลฯ ตลอดจนการถอดบทเรียน
ร่วมกัน 
 ทั้งนี้ น้ าหนักของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน มีมากน้อยแตกต่างกันตามแต่บริบทของสถานศึกษา
และชุมชน  

สาระของมีส่วนร่วม 

ในการมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วม ๒ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมด้านการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ทางกายภาพ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
๑.๑ การก าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการทางการศึกษาร่วมกัน 
๑.๒  การจัดท าหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตรหรือ

สาระของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ 
๑.๓  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติร่วมกัน เช่น การเป็นครูภูมิปัญญา การร่วมสอน 

การจัดแหล่งเรียนรู้  
๑.๔  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑.๕  การก าหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
๑.๖  การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
๑.๗  การปรับปรุงพัฒนาและการถอดบทเรียนจากการเรียนรู้ 

      ๒. การมีส่วนร่วมทางกายภาพได้แก่ 
  ๒.๑  การร่วมระดมทรัพยากรได้แก่ เงิน อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ 
  ๒.๒  การร่วมสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ การสนับสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์   ฯลฯ 
 ดังปรากฏตามแผนภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ๑๕ จังหวัดนราธิวาส นักเรียนปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๘๐๐ คน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลดุซงยอ อ าเภอ  
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตความไม่สงบ มีเหตุการณ์ไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลอบฆ่า 
การท าร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา โรงเรียนได้รับผลกระทบ พ่อ

การมีส่วนร่วมด้านกายภาพ 

การระดมทรัพยากร   ประกอบดว้ย 
เงิน อาคารสถานที่ วสัดุครุภณัฑ ์

การร่วมสนับสนุนทรัพยากร  ประกอบด้วย 
การสนับสนุนครูและบุคลากร เงิน อาคาร
สถานที่ วัสดุครภุัณฑ์   ฯลฯ 

 

สาระของการมีส่วนร่วม 

กระบวนการการมีส่วนร่วม 

การก าหนดปัญหาและความต้องการการเรียนรู้ 

การจัดการหลักสูตรและการเรยีนรู้ 

การจัดกิจกรรมด้วยการเรียนรูด้้วยการปฏบิัติ 

การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้ 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

การมีส่วนร่วมด้านการเรยีนรู้ 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

การปรับปรุงพัฒนาและการถอดบทเรยีนจากการเรียนรู้ 
 

ร่วม 
คิด 

ร่วม 
ตัดสินใจ 

ร่วม
วางแผน 

ร่วม
ด าเนินการ 
 

ร่วมรับผิด 
ชอบ 

ร่วม
แก้ปัญหา 

ร่วม 
ติดตาม
ประเมิน 

ร่วม 
ชื่นชม 

สถานศึกษา 

ตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ผู้มีส่วนร่วมนอกสถานศึกษา 

ชมรมศิษย์เกา่ 

สมาคมผู้ปกครอง 

องค์กรในชุมชน 

องค์กรชุมชนประกอบด้วย 
* หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
* โรงเรียน 
* บ้าน 
* วัด/ศาสนสถาน 
* แหล่งเรียนรู ้
* ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม 
* ศูนย์สุขภาพ/กีฬา 
* พิพิธภัณฑ ์
*ภูมิปัญญาฯลฯ 
 

ผู้มีส่วนร่วม 
ในสถานศึกษา 

คร ู

ผู้บริหาร 

กรรมการ
สถานศึกษา 



 

 

แม่ผู้ปกครองหวาดระแวง ส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนท้องถิ่นอ่ืน จนก่อนหน้าปี ๒๕๕๔ มีนักเรียนเหลือ
เพียงประมาณ ๓๐๐ คนเศษ  เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชนเพ่ือสุขภาวะคนไทย กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา ฯ  ใน ๓ ระยะ ถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๕ โครงการการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชน ปี 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๕๘ ถึงปัจจุบัน  โดยใช้หลักและกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น 

 ช่วงเริ่มโครงการโรงเรียนร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระดมความเห็นกันถึงความต้องการการจัดการ
เรียนรู้ของบุตรหลานเพ่ือแก้ปัญหาสังคมและชุมชน  ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนรู้เรื่อง ศาสนา
อิสลามในห้องเรียน (ต่อมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒ ระบบในโรงเรียน) อาชีพ  และประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่น เสริมจากท่ีเรียนปกติตามหลักสูตร  

ตัวอย่าง การเรียนรู้ด้านศาสนาอิสลาม โรงเรียนร่วมกับผู้น าศาสนาและชุมชน ได้จัดกิจกรรม ๓ เรื่อง 
คือ กิจกรรมพ่ีสอนน้อง อิหม่ามมูดอ (ผู้น าศาสนารุ่นเยาว์) และกิจกรรมการละหมาดศพ เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต
อิสลามในชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โรงเรียนจัดท าหลักสูตร คู่มือครู/นักเรียน และการ
ประเมินผล อิหม่าม/ผู้น าศาสนา มาช่วยสอนศาสนา นักเรียนเรียนรู้เรื่องของศาสนาในห้องเรียนและน าความรู้
ไปสอนน้องที่ตาดีกา (ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม วันเสาร์และอาทิตย์) และคิดเป็นหน่วยกิตการเรียน จากการ
ประเมินผลโครงการ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ ระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น จากการสนทนากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการ
สถานศึกษาโดยผู้เขียน พ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา กล่าวว่า “บุตรหลานมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น จากการเที่ยวเตร่วันเสาร์ อาทิตย์ เปลี่ยนเป็นการเตรียมตัวไปสอนน้องวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งใจเรียนมากขึ้น 
ลดละการสูบบุหรี่ เอาใจใส่ช่วยเหลือครอบครัวมากขึ้น สุดท้ายผลการเรียนดีขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีความพึง
พอใจที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท านองนี้ที่ เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ให้
ข้อเสนอแนะและความต้องการ” จนกระทั่งปัจจุบัน พ่อแม่ผู้ปกครองกล้าส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพ่ิมขึ้น และ
เมื่อจะเกิดเหตุความไม่สงบ พ่อแม่ผู้ปกครองจะคอยส่งข่าวให้ผู้บริหารและครูทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการ
ป้องกัน ลดการหวาดระแวงและหันมาดูแลบุตรหลานของตนมากขึ้น ส่งผลต่อความสงบสุขของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(อับดุลฮาลี แวดาเล๊าะ ใน พิณสุดา  สิริธรังศร๊, ๒๕๕๗) นอกจากนั้น ด้วยกระบวนการดังกล่าว ในปีที่ผ่านมา
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากการสอบโอ – เน็ต และการทดสอบระดับชาติ มีสัดส่วนสูงขึ้นเป็น
อันดับหนึ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้ 

 โรงเรียนบ้านกุดเรือค า อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 โรงเรียนบ้านกุดเรือค า จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน
เช่นเดียวกับ โรงเรียนสวนพระยา นายเกษม  ทัศนวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวว่า หลักและกระบวนการ
ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและโรงเรียนโดยเฉพาะการกระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม
ให้ชุมชนและโรงเรียนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างมีอิสระ ท าให้ผู้ด าเนินโครงการมีความ
เจริญงอกงามทางปัญญา ได้ท าในสิ่งที่คิดเพ่ือบุตรหลานในท้องถิ่น ได้สืบสานความเป็นชาวกุดเรือค าได้อย่าง
ภาคภูมิ อีกทั้งท าให้เกิดหลักสูตรที่ตอบสนองท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์ อาชีพ ศิลปะ เช่นการเลี้ยงหม่อนไหม



 

 

ที่เป็นอาชีพของชุมชน มีการสืบทอดเข้าสู่ระบบของโรงเรียน ที่คาดว่าจะเกิดความยั่งยืน ทุกคนมีความสุขมาก
ที่ได้จัดกิจรรมการเรียนรู้แบบนี้ โดยเฉพาะผู้อาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นได้มีโอกาสใช้ความรู้เพ่ือท้องถิ่นและ
บุตรหลานอย่างเต็มความสามารถ (พิณสุดา  สิริธรังศรี, ๒๕๕๗). 

  ชุมชนเวียงหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน  

ชุมชนเวียงหนองล่อง ร่วมกับโรงเรียนเวียงหนองล่อง เริ่มจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นางกาญจนา ปาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงหนองล่อง กล่าวว่า เดิมชุมชนนี้ ขาดความ
สามัคคี เยาวชนมักชกต่อยกันเป็นประจ า แม่บ้านต่างคนต่างอยู่ แต่เมื่อน ากระบวนการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมเข้าสู่ชุมชน ส่งผลให้เยาวชนเลิกชกต่อยแต่หันมารวมกลุ่มพัฒนากลุ่มและชุมชน แม่บ้านมีการ
ปรึกษาหารือและท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับครอบครัว ทุกคนที่ร่วมโครงการมี
ความสุข ส่งผลให้ครอบครัวและสังคมของชุมชนมีความสุข เกิดความสามัคคีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ภายใน
ระยะเวลาเพียง ๑ ปี (พิณสุดา  สิริธรังศรี, ๒๕๕๗) 

 กรณีตัวอย่างการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว เป็นตัวแทนโรงเรียนทั้ง ๔๓๔ โรง ที่ประสบ
ผลส าเร็จจากกระบวนการมีส่วนร่วมในท านองเดียวกันตามบริบทของตน ในการนี้ พบปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 

ปัจจัยความส าเร็จของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

๑. ภาวะผู้น า ของทั้งผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มี
คุณลักษณะความเป็นผู้น า และพฤติกรรมของผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ และ
แก้ปัญหาร่วมกันตามหลักและกระบวนการของโครงการ 

๒. ความรับผิดชอบในหน้าที่ของของบุคลากรแต่ละระดับ บนพ้ืนฐานของเหตุผลที่ต่างรู้หน้าที่ของ
ตนและด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

๓. การยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิและความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันของทั้งครู ผู้บริหาร ตัวแทนชุมชน และภาคส่วนต่าง ในการท าหน้าที่เพ่ือบุตร
หลานของตน 

๔. การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตามแผนงานและกิจกรรมที่วางไว้ และเกิดการถอดบทเรียนร่วมกัน 
จนน าไปสู่การขยายผลจากโรงเรียน สู่ครอบครัวและชุมชน น าไปสู่ความเข้มของท้องถิ่นและ
ชุมชน 

๕. การใช้ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินงาน ทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การ
มีวินัย ความอดทน การเอ้ืออาทรหรือการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

๖. ความเป็นอิสระของสถานศึกษาและชุมชนในการด าเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อตกลงเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน  

๗. มีการก ากับและสนับสนุนจากฝ่ายบริหารโครงการ โดยปราศจากการแทรกแซง  และมีการ
ช่วยเหลือในประเด็นที่สถานศึกษาและชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเมื่อมีการร้องขอ 

 

 

 



 

 

บทสรุป 

 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนทุกคน และคนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ตระหนักและรับรู้ปัญหาและความต้องการท้องถิ่นและชุมชนของตนเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมชื่นชมผลส าเร็จร่วมกันตามบริบทของสังคมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งในด้านความมีเหตุผล ความรู้จักพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของความรู้ และคุณธรรม ที่น าไปสู่
ความส าเร็จ และบูรณาการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งชุมชน โดยมีสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นฐานการด าเนินงานร่วมกัน 
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