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บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ ง นี้ มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาการมีสํ ว นรํ ว มของชุ มชนในการบริห ารงานวิ ช าการโรงเรีย น
บ๎ า นกองแปใต๎ อ าเภอสบเมย จั งหวัด แมํฮํ อ งสอน กลุํ มตั ว อยํ างที่ ใช๎ ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได๎แ กํ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎นาชุมชนอยํางเป็นทางการ ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่เป็นผู๎ปกครองนักเรียนและที่ไมํมี
บุตรหลานศึกษาอยูํในโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ปีการศึกษา 2556 จานวน 36 คน
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือการสนทนากลุํม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเ คราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา ชุมชนมี
สํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ดังนี้ ด๎านการพัฒนา
สาระหลักสูตรท๎องถิ่น ชุมชนจะมีสํวนรํวมในการประชุม ให๎คาแนะนา แสดงความคิดเห็น และถํายทอดความรู๎
ให๎กับนักเรียน ด๎านการพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนแรงงานในการ
จัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับการใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่มีในท๎องถิ่น ด๎านการประสานความรํวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ นั้น ชุมชนมีสํวนรํวมโดยเป็นผู๎ประสานงานกับองค์กรอื่น เพื่อนา
ความรู๎มาถํายทอดให๎กับนักเรียน ตลอดจนประสานงานในการหางบประมาณจากหนํวยงานอื่น เพื่อใช๎ในการจัด
คํายวิชาการ ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคลครอบครัว องค์กร หนํวยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ชุมชนมีสํวนรํวมโดยให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํ วมอบรมตามที่โรงเรียนรํวมมือกับ
หนํ ว ยอื่ น จั ด การอบรมขึ้ น เชํน โครงการอบรมพํ อ แมํ ผู๎ ป กครอง เด็ ก ปฐมวัย และด๎ า นการคั ดเลื อกหนัง สื อ
แบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษา ชุมชนมีสํวนรํวมโดยเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนของ
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ผู๎ปกครองนักเรียนรํวมเป็นคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการคัดเลือกหนังสือเรียน สาหรับปัญหาและอุปสรรคของ
การมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน คือ ชุมชนไมํมีความรู๎ในงานวิชาการ อํานเขียนและพูด
ภาษาไทยไมํได๎ และชุมชนมีฐานะยากจน จึงไมํสามารถที่จะบริจาคเงินเพื่อใช๎เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการได๎
คาสาคัญ
การมีสํ ว นรํ ว มของชุม ชน การบริ ห ารงานวิ ช าการ โรงเรีย นบ๎ านกองแปใต๎ อ าเภอสบเมย จัง หวั ด
แมํฮํองสอน
Abstract
This thesis aimed to investigate the community participation in academic affairs
administration, Bankongpaetai School, Sop Moei District, Mae Hong Son Province. The sample
used in this research were the Basic Education Commission, the formal community leaders and
the community household representatives being both the parents with and without children
studying at Bankongpaetai School, Sop Moei District, Mae Hong Son Province in the academic
year 2013. The number was 36. The tools used in this study were focus groups. The data
were analyzed through the content analysis. The findings were as follows:
The communities participated in the academic affairs administration of Bankongpaetai
School, Sop Moei District, Mae Hong Son Province as follows. According to the local curriculum
development, the communities involved in attending conferences, making suggestions,
expressing opinions and transferring knowledge to the pupils. Related to the learning source
development and promotion, the communities took part in supporting the learning source
establishment in term of labor and providing advices on the use of available local learning
sources. Regarding to the collaboration with educational institutions and other organizations on
developing academic affairs, the communities participated in coordinating with other
organizations to transfer knowledge to the pupils and allocate some budget from other
agencies to arrange academic camps. According to the academic affairs promotion and support
for individuals, families, organizations, agencies, enterprises and other institutions providing
educational management, the communities involved in attending trainings provided by
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the school cooperating with other agencies, such as Training Project for Childhood’s Parents.
Related to the textbook selection for using in the school, the communities took part in being as
the school commission as well as the parents’ representatives acting as 4-party committee to
select the textbooks. The problems and the obstacles according with the participation in the
school academic affairs were that the communities lacked knowledge about academic tasks.
They were not able to read, write and speak Thai. They were so poor that they could not
donate any money to help with academic work.
Keywords
Community Participation, Academic Affairs Administration,
Sop Moei District, Mae Hong Son Province

Bankongpaetai School,

บทนา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กวัยเรียนทุกคน โดยไมํมีความแตกตํางทาง
เศรษฐกิจสังคม เพื่อสร๎างสมรรถนะ ทักษะ ความรู๎ในการดารงชีวิตในสังคมให๎กับเด็กวัยเรียน โดยต๎องอาศัยความ
รํว มมือระหวํางโรงเรี ยน ชุมชน ตลอดจนทุกภาคสํ ว นในสังคม เพื่อรํว มกันพัฒ นาคุณภาพผู๎ เรียน สานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ (2543, 32) ได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา คือ หน๎าที่สาคัญของ
โรงเรี ยน โดยการดาเนิ น การประสานความรํว มมือกับคณะบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข๎องกับงานโรงเรียน ได๎แกํ
คณะกรรมการโรงเรียน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที่คณะกรรมการโรงเรียนแตํงตั้งขึ้น
เพื่อให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางใดอยํางหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งคณะบุคคลเหลํานี้โรงเรียนควรให๎ความสาคัญและให๎เกียรติ
และพยายามสร๎างความประทับใจ และความภาคภูมิใจที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จนเกิด
ความรู๎สึกวําตนเป็นสํวนหนึ่งของโรงเรียน (วาสนา ยาวิชัย 2551, 117) การมีสํวนรํวมชองชุมชนในการจัด
การศึกษา ประกอบด๎วยความสัมพันธ์และความรํวมมือของโรงเรียนกับชุมชน การสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวําง
โรงเรียนและชุมชน และการจัดมีบทบาทในการจัดการศึกษาของชุมชนในการจัดการศึกษา (ปกรณ์ ศรีตนทิพย์
2553, 69) ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาในงานวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียน และงานอาคารสถานที่
โดยขึ้นอยูํกับเวลา ประสบการณ์ และความสามารถ (เกื้อหทัย กาชัย 2555, 5) การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เป็ นเรื่องนําภาคภูมิใจและรู๎สึกเป็นเกียรติ พร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือในด๎านตําง ๆ และรํว ม
กิจกรรมของโรงเรียน เพื่อการดาเนินงานในการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ตํอนักเรียน ผู๎ปกครอง
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และคนในชุม ชน แนวคิด เกี่ย วกั บ การจั ดการศึก ษาและการมีสํ ว นรํว มของชุมชนนี้ หากชุมชนมีสํ ว นรํว มจั ด
การศึกษาจะพัฒ นาได๎ดี เกิดผลตํอการพัฒนาเด็กได๎อยํางแท๎จริง ประชาชนในชุมชนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ
โรงเรียน รักโรงเรียน ถ๎ามารํวมคิด รํวมทารํวมจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได๎ประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่
มุํงเน๎นให๎ประชาชนในชุมชนและท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพื่อให๎ตรงตามความต๎องการของ
ชุม ชน กาหนดให๎ มี ก ารกระจายอานาจในการจั ดการศึ ก ษาไปยั งเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา มี ก าร
ดาเนินการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการนาไปสูํการรํวมคิดรํวมทาในการจัดการศึกษาโดย
ประชาชนต๎องได๎รับการศึกษาพื้นฐานอยํางน๎อย 12 ปี และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติแก๎ไขเพิ่มเติม 2553
ได๎กาหนด เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมด๎านงานวิชาการกับชุมชน คือ ให๎สถานศึกษารํวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู๎ภายในชุมชน เพื่อให๎ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู๎ข๎อมูลขําวสาร และรู๎จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการตําง ๆ เพื่อพัฒนา
ชุมชนให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความต๎องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหวํางชุมชน และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (สภานิติบัญญัติแหํงชาติ, 2550) ได๎กลําวถึงการ
จัดการศึกษาคือ สิทธิเสมอกันในการได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกระจายอานาจให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎ อ งถิ่ น ชุ ม ชน องค์ ก รทางศาสนา และเอกชนจั ด การการศึ ก ษา นอกจากนี้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2546)
ได๎กาหนดให๎ใช๎ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ซึ่งกาหนดให๎คณะกรรมการสถานศึกษามี
สํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษาใน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยเฉพาะงานวิชาการ ถือเป็นงานที่เป็นภารกิจหลักของโรงเรียน เป็นงานที่
สาคัญที่สุดในการปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนให๎เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นเครื่อง
ชี้วัดความสาเร็จและสมรรถนะของผู๎บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได๎กาหนด หลักเกณฑ์ และ
วิธีการกระจายอานาจการบริหาร และจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ คือ (1) การพัฒนา
หรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท๎องถิ่น (2) การวางแผนงานด๎านวิชาการ
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎ (6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน (7) การวิจัยเพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึ ก ษา (8) การพั ฒ นาและสํ ง เสริ ม ให๎ มี แ หลํ ง เรี ย นรู๎ (9) การนิ เ ทศการศึ ก ษา (10) การแนะแนว
(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (12) การสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง
ทางวิชาการ (13) การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (14) การสํงเสริม
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และสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(15) การจั ดทาระเบี ย บและแนวปฏิบั ติเกี่ย วกับงานด๎ านวิช าการของสถานศึ กษา (16) การคัดเลื อกหนังสื อ
แบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษา (17) การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ (2555) อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 กํอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2525 เปิดทาการสอนตั้งแตํชั้นอนุบาล
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน 55 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยูํบนภูเขา เป็นพื้นที่
กันดารและเสี่ยงภัย ชุมชนเป็นชนเผํากะเหรี่ยงโปว์ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ชุมชนมี
ฐานะยากจน ประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อยังชีพ มีการศึกษาต่า ประชากรในชุมชนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปสํวนใหญํ
รับการศึกษาและมีปัญหาในด๎านการสื่อสารด๎วยภาษาไทย เนื่องจากชุมชนใช๎ภาษาชนเผําในชีวิตประจาวันและใช๎
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร โรงเรียนประสบกับปัญหาด๎านวิชาการเชํนเดียวกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ
ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่า ขาดแคลนบุคลากรที่จะดาเนินงานทางวิชาการ งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
จากัดไมํเพียงพอกับการขับเคลื่อนงานวิชาการ ทางโรงเรียนได๎ดาเนินการโดยพยายามให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษา ตามแนวทางที่ระบุไว๎ในกฎกระทรวง โดยเฉพาะในด๎านวิชาการ แตํยังไมํได๎ทาการศึกษาวิจัย เพื่อ
ศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน หรือมีข๎อบกพรํองที่จะต๎องปรับปรุง เพื่อให๎
บรรลุเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของชาติ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาวํา ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน หรือไมํ อยํางไร เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการมีสํ ว นรํ ว มของชุมชนในการบริห ารงานวิช าการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย
จังหวัดแมํฮํองสอน
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง
1.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ๎าน
กองแปใต๎ อาเภอสบเมย จั งหวัดแมํฮํองสอน จานวน 8 คน ผู๎ นาชุมชนอยํางเป็นทางการของบ๎านกองแปใต๎
อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน จานวน 1 คน และตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่เป็นผู๎ปกครองนักเรียนและที่ไมํมี
บุตรหลานศึกษาอยูํในโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ในปีการศึกษา 2556 ครัวเรือน
ละ 1 คน จานวน 84 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 93 คน
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1.2 กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นบ๎ า น
กองแปใต๎ อาเภอสบเมย จั งหวัดแมํฮํองสอน จานวน 3 คน ผู๎ นาชุมชนอยํางเป็นทางการของบ๎านกองแปใต๎
อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน จานวน 1 คน ตัวแทนตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่เป็นผู๎ปกครองนักเรียนและที่
ไมํมีบุตรหลานศึกษาอยูํในโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน จานวน 32 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 36 คน ปีการศึกษา 2556 ซึ่งกลุํมตัวอยํ างได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก คือ
เป็นผู๎ที่มีอายุใกล๎เคียงกันคือระหวําง 25-50 ปี เป็นผู๎จบการศึกษาในระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให๎การสนทนา
กลุํมสามารถสื่อสารด๎วยภาษาไทยได๎เข๎าใจ
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช๎ในการวิจั ย เป็น การสนทนากลุํ ม โดยมีขั้นตอนในการกาหนดประเด็นคาถามในการ
สนทนากลุํม ดังนี้
2.1 ศึก ษาแนวคิ ด หลั กการ เกี่ย วกั บการมีสํ ว นรํ ว มของชุ มชน กฎกระทรวงศึ กษาธิ การก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร และจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 รูปแบบและเทคนิควิธีการ
สนทนากลุํ ม จากวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ศึ ก ษาข๎ อ มู ล ของโรงเรี ย นและชุ ม ชนบ๎ า นกองแปใต๎
อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน
2.2 ผู๎ วิ จั ย น าข๎ อ มูล ที่ ไ ด๎ จ ากการศึ ก ษามาสร๎า งประเด็ น คาถามในการสนทนากลุํ ม โดยแยกเป็ น
17 ด๎าน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได๎กาหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหาร และ
จัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 คือ (1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท๎องถิ่น (2) การวางแผนงานด๎านวิชาการ (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ (6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎
(9) การนิเทศการศึกษา (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(12) การสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ (13) การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น (14) การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการ
ของสถานศึกษา (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช๎ใ นสถานศึกษา (17) การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
2.3 พิจารณาภาษา และความเหมาะสมของแตํละประเด็นคาถาม
2.4 นาประเด็น คาถามให๎ ผู๎เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได๎แกํ (1) นายยนต์ ชัยชนะ ผู๎ อานวยการ
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กลุํมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2
(2) นายบารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษโรงเรียนบ๎านเลโคะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 (3) นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 ได๎ชํวยตรวจสอบความเที่ยงตรง และนาประเด็น
คาถามที่ปรับปรุงแล๎วไปทดลองสนทนากลุํมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู๎ปกครองนักเรียน ผู๎นา
ชุมชนอยํ างเป็ น ทางการ และบุ คคลในชุมชนที่ไมํมีบุตรหลานศึกษาอยูํในโรงเรียนของโรงเรียนบ๎านป่าโปง
อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน จานวน 4 คน จนแนํใจวําผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํมเข๎าใจและสามารถตอบได๎
ตรงประเด็นในทุกประเด็นคาถาม
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการตามขั้นตอนการสนทนากลุํม โดยมีการตรวจสอบความนําเชื่อถือแบบสามเส๎าด๎าน
ผู๎ให๎ข๎อมูล โดยใช๎แหลํงข๎อมูล (กลุํมตัวอยําง) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎นาชุมชนอยํางเป็นทางการ และ
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่เป็นผู๎ปกครองนักเรียนและที่ไมํมีบุตรหลานศึกษาอยูํในโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอ
สบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน จากนั้นแบํงการสนทนากลุํมเป็น 3 กลุํม ๆ ละ 12 คน ดาเนินการสนทนากลุํม เพื่อหา
ข๎อมูลที่ได๎รับจากการสนทนาจนได๎ข๎อสรุปที่ถูกต๎องและตรงตามความเป็นจริง
4. การวิเคราะห์ข๎อมูล
ในการวิเคราะห์ ข๎อมูล ผู๎ วิจั ย ดาเนินการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ผู๎นาชุมชนอยํางเป็นทางการของบ๎านกองแปใต๎
อาเภอสบเมย จั งหวัดแมํฮํองสอน และตัวแทนครัวเรือนในบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน
จานวน 36 คน ที่ได๎จ ากการจดบัน ทึกและการถอดเทปบันทึกเสี ยง เกี่ยวกับการมีสํ ว นรํว มของชุมชนในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน โดยให๎รหัสคา จัดเป็นหมวดหมูํ และ
สรุปเป็นข๎อค๎นพบตามประเด็นตํอไปนี้ คือ (1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท๎องถิ่น (2) การวางแผนงานด๎านวิชาการ (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ (6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎
(9) การนิเทศการศึกษา (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(13) การสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ (12) การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น (14) การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน
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สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการ
ของสถานศึกษา (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษา (17) การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา และนาเสนอข๎อมูลในรูปความเรียง
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท๎องถิ่น
ผู๎เข๎ารํ วมการสนทนากลุํม ได๎รํ วมสนทนาวํา ชุมชนมีสํ วนรํวมในการพัฒนาหลั กสูตรสาระท๎องถิ่น
ชุมชนมีสํวนรํวมในการประชุม ให๎คาปรึกษาแนะนาแกํโรงเรียนในการจัดทาหลักสูตรท๎องถิ่น การรํวมแสดงความ
คิดเห็น ในการจัดทาหลักสูตรท๎องถิ่น ได๎แกํ หลักสูตรการทอผ๎า หลักสูตรดนตรีชนเผํา คือ เตหนํา หลักสูตร ชะแช
(ประคาดีควาย) ไม๎มหัศจรรย์ หลักสูตรการทาไม๎กวาดดอกหญ๎า สาหรับการการสอนนักเรียน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมี
สํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน โดยภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นผู๎สอนให๎กับนักเรียน ซึ่งการสอน โดยภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นนั้นต๎องสอนเป็นภาษาของชนเผํา ทั้งนี้เพื่อการถํายทอดความรู๎ที่ถูกต๎อง และการสื่อความหมายที่ตรงกัน
2. การวางแผนงานด๎านวิชาการ
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา สาหรับการวางแผนด๎านวิชาการ ชุมชนไมํได๎เข๎ามามีสํวน
รํวม เนื่องจากชุมชนไมํมีความรู๎เกี่ยวกับงานวิชาการ และมีปัญหาในการสื่อสาร พูดภาษาไทยไมํได๎ ทาให๎การสื่อ
ความหมายผิดไปจากความหมายเดิมที่ต๎องการสื่อสาร งานวิ ชาการควรเป็นงานของโรงเรียน ผู๎บริหารโรงเรียน
และครู
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มการสนทนากลุํ ม ได๎ รํ ว มสนทนาวํ า ในด๎ า นการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา
ตามหลักสูตรของโรงเรียน ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนควรเป็ นหน๎าที่
ของโรงเรียนในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน เพราะครูคือผู๎ที่มีความรู๎ เข๎าใจการสอน สามารถถํายทอด
ความรู๎ให๎กับนักเรียนได๎ตามหลักสูตร ยกเว๎นการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสาระท๎องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีช นเผํ าที่ชุมชนสามารถชํว ยสอนได๎ โดยการสอนนั้นต๎องสอนเป็นภาษาของชนเผํา ทั้งนี้เพื่อการ
ถํายทอดความรู๎ที่ถูกต๎อง และการสื่อสารที่ตรงกัน
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนา
หลักสูตรของหลักสถานศึกษาวํา ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรเป็น
หน๎าที่ของโรงเรียนและครู ชุมชนไมํมีความรู๎ในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา
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5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาและสรุปได๎วําด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ชุมชนไมํมี
สํวนรํวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาและสรุปได๎วําด๎านการวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เที ย บโอนผลการเรี ย น ชุม ชนไมํมี สํ ว นรํ ว มในการวัด ผล ประเมิน ผล และดาเนิ น การเทีย บโอนผลการเรี ย น
นอกจากนี้ผู๎รํวมสนทนายังได๎แสดงความคิดเห็นวํา การวัดผล ประเมินผล เป็นหน๎าที่ของโรงเรียนและครูที่จะต๎อง
ดาเนินการในการวัดผล ประเมินผลให๎กับนักเรียน นอกจากนี้ชุมชนไมํเข๎าใจวําการเทียบโอนผลการเรียน คืออะไร
และทาไมต๎องมีการเทียบผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาและสรุปได๎วําด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา นอกจากนี้ชุมชนไมํเข๎าใจ
ความหมายของการวิจัยวําคืออะไร ทาไมต๎องมีการวิจัย
8. การพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎
โดยการสนับสนุนในด๎านแรงงานในการจัดทา หรือสร๎างแหลํงเรียนรู๎ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ตลอดจนการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช๎มาจัดแสดงที่แหลํงเรียนรู๎ เชํน แหลํงเรียนรู๎บ๎านกะเหรี่ยง นอกจากนี้ในชุมชนยังมี
แหลํงเรียนรู๎ที่โรงเรียนสามารถนานักเรียนไปเรียนรู๎ได๎ คือ แหลํงเรียนรู๎การตีเหล็ก โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ
9. การนิเทศการศึกษา
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการนิเทศการศึกษา ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการ
นิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการแนะแนว ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ไมํรู๎วํา
ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาคืออะไร แตํที่ผํานมาเมื่อมีคณะผู๎ประเมินภายนอกจากสานักงาน
สํงเสริมและมาตรฐานการศึกษาเข๎ามาประเมินโรงเรียน ชุมชนจะให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนในการให๎ข๎อมูลกับผู๎
ประเมิน ตามที่ผู๎ประเมินซักถามตามความเป็นจริง
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12. การสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ
ชุมชนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ โดยการให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนในการที่
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ให๎กับชุมชน เข๎ารับการอบรมกับโรงเรียน เชํน
การอบรมการทาปุ๋ยหมัก เป็นต๎น
13. การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ชุมชนมีสํว นรํว มในการประสานกับหนํวยงานอื่น ตลอดจนรํวมหางบประมาณ
สนับสนุนจากหนํวยงานอื่น เพื่อสํงเสริม สนับสนุน จัดการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน เชํน การประสานกับโครงการ
พัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดแมํฮํองสอน ในการจัดคํายวิชาการให๎กับนักเรียน
14. การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล
ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ชุมชนมีสํวนรํวมโดยการให๎ความ
รํวมมือเข๎ารํวมอบรมตามที่โรงเรียนรํวมมือกับหนํวยอื่นจัดการอบรมขึ้น เชํน โครงการอบรมพํอ แมํผู๎ปกครอง
เด็กปฐมวัย
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา
ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด๎านวิชาการของสถานศึกษา ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของ
สถานศึกษา เนื่องจากชุมชนไมํมีความรู๎ และในระเบียบในการการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ งานด๎าน
วิชาการของสถานศึกษาระบุไว๎ชัดเจนวําเป็นหน๎าที่ของโรงเรียน ในการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด๎านวิชาการของสถานศึกษา จึงไมํใชํหน๎าที่ของชุมชนที่จะเข๎ามามีสํวนรํวม
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษา
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มการสนทนากลุํ ม ได๎ รํ ว มสนทนาวํ า ในด๎ า นการคั ด เลื อ กหนั ง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช๎ ใ น
สถานศึกษา ชุมชนมีสํวนรํวมโดยผู๎แทนผู๎ปกครองนักเรียน และผู๎แทนชุมชน รํวมเป็นเป็นคณะกรรมการภาคี
4 ฝ่าย ในการคัดเลือกหนังสือเรียน
17. การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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ผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ได๎รํวมสนทนาวํา ในด๎านการพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เนื่องจากชุมชนมีฐานะยากจน ไมํสามารถ
สนับสนุนงบประมาณให๎กับโรงเรียนในการดาเนินการการพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได๎
ซึ่งจากที่ได๎ทาการสนทนากลุํมกับผู๎เข๎ารํวมการสนทนากลุํม ใน 17 ด๎าน นั้น ด๎านที่ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมมากที่สุด คือ การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท๎องถิ่น
การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งการมี สํ ว นรํ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น บ๎ า นกองแปใต๎
อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน มีข๎อค๎นพบและประเด็นที่สมควรยกมา อภิปรายผล ดังนี้
1. ด๎า นที่ ชุม ชนมีสํ ว นรํ ว มในการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรีย นบ๎ านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จั งหวั ด
แมํฮํองสอน ได๎แกํ การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และการประสานความรํวมมือในงาน
วิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร
หนํวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และด๎านการคัดเลือกหนังสือแบบเรีย น เพื่อใช๎ใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมและการรํวมแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ เนื่องจากทางโรงเรียนได๎มีการ
แจ๎งกาหนดวันประชุมด๎วยวาจาผํานไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ซึ่งในการประชุมทุกครั้งชุมชน
จะเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน แสดงให๎เห็ นวํา ชุมชนมีความตระหนักและให๎ความสาคัญกับการประชุม
นับวํา เป็นสิ่งเดียวที่ชุมชนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมได๎ โดยที่ไมํต๎องมีองค์ประกอบ หรือปัจจัยอื่นมาเกื้อหนุน
เป็นความรํวมมือที่ชุมชนให๎กับโรงเรียนเทําที่ จะชํวยได๎ ซึ่งสอดคล๎อง วาสนา ยาวิชัย (2551) กลําวถึงการมีสํวน
รํวมของชุมชนวํา ชุมชนมีความต๎องการมีสํว นรํว มในรูปแบบรํวมคิด การมีสํ วนรํวมในการแสดงความคิดเห็ น
โดยต๎องการมีสํวนรํวมในการรับรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน และการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ สํวนปกรณ์ ศรีตนทิพย์ (2553) กลําววํา ทางโรงเรี ยนควรมีการประชุมหรือชี้แจงให๎ผู๎ปกครองได๎ทราบถึง
กิจกรรมที่จัดและควรแจ๎งบทบาทของผู๎ปกครองวํา จะเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษาของโรงเรียนได๎อยํางไรบ๎างซึ่ง
ตรงข๎ามกับณรงค์ ศิริอางค์ (2552) ที่กลําววํา การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในงานบริหาร
วิชาการมากที่สุด คือ การเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของโรงเรียนรองลงไป ได๎แกํ การเป็นที่ปรึกษาและ
การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการของชุมชนเพื่อใช๎ในการวางแผนงานทางวิชาการ
2. ด๎านที่ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวั ด
แมํฮํองสอน คือ ด๎านการวางแผนงานด๎านวิชาการ ด๎านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด๎านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอน
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ผลการเรียน ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด๎านการนิเทศการศึกษา ด๎านการแนะแนว
ด๎านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด๎านการสํงเสริมชุ มชนให๎มีความเข๎มแข็งทาง
วิชาการ ด๎านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา และด๎านการพัฒนาและ
ใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการเหลํานี้เป็นงานที่ต๎องอาศัยความรู๎ ความสามารถ และบาง
ด๎านต๎องอาศัยเงินในการสนับสนุน ซึ่งชุมชนสํวนใหญํมีการศึกษาน๎อย ไมํสามารถเลือกประกอบอาชีพได๎ ทาให๎มี
รายได๎ต่าและมีฐานะยากจน จึงไมํสามารถบริจาคเงินให๎กับโรงเรียนได๎ สอดคล๎องกับวาสนา ยาวิชั ย (2551)
กลําววํา ผู๎นาชุมชนสํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่า ทาให๎ไมํเข๎าใจการศึกษา ไมํทราบบทบาทหน๎าที่ของตัวเอง ตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ผู๎ปกครองสํวนใหญํฐานะยากจน ทาให๎ไมํสามารถสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาด๎านตําง ๆ ได๎อยํางเต็มศักยภาพ สาหรับเกื้อหทั ย กาชัย (2555) กลําววําสภาพปัญหาของการมีสํวนรํวม
เกิดจากสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาเองกลําวคือ คณะกรรมการสถานศึกษามีวุฒิทางการศึกษาไมํสูง
จะขาดความมั่นใจในความรู๎ความสามารถของตนเอง ไมํคํอยกล๎าแสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะให๎กับทาง
โรงเรี ย น นอกจากนี้ คณะกรรมการที่มี ฐ านะยากจน จาเป็น ต๎อ งใช๎เวลาสํ ว นใหญํเพื่ อท างานหารายได๎ใ ห๎ กั บ
ครอบครัว ทาให๎ทาหน๎าที่คณะกรรมการได๎ไมํดีนัก ซึ่งตรงกันข๎ามกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ เรืองวาทะศิลป์ (2550)
ที่พ บวํ า ชุ ม ชนมี สํ ว นรํ ว มเป็ น อยํ า งมากในการเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมหารายได๎ ข องโรงเรี ย น ตลอดจนส นั บ สนุ น
งบประมาณในการกํอสร๎างอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน
3. ความต๎ อ งการในการมี สํ ว นรํ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นบ๎ า นกองแปใต๎
อาเภอสบเมย จั งหวัด แมํ ฮํองสอน พบวํา ชุม ชนมีค วามต๎อ งการให๎ โ รงเรี ยนจัดท าหลั ก สู ต รท๎อ งถิ่ นที่ มีค วาม
หลากหลาย ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากภายในชุ ม ชนบ๎ า นกองแปใต๎ มี ทั้ ง ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถนามาสร๎างองค์ความรู๎ และสามารถเพิ่มรายได๎ ตํอไปในอนาคตให๎กับนักเรียนได๎ ซึ่ง
สอดคล๎องกับวาสนา ยาวิชัย (2551) ที่กลําววํา ผู๎นาชุมชนต๎องการเข๎ามามี สํวนรํวมมากที่สุดด๎านบริหารวิชาการ
คือ การนาชุมชนท๎องถิ่น หรือผู๎ปกครองเข๎ามาสํวนรํวมในการเรียนรู๎ การนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียน
การสอน สนับสนุนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น การจัดทาหลักสูตรท๎องถิ่น การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิน่ เชํนเดียวกับปณิดา ปันดอน (2553) พบวํา คณะกรรมการสถานศึกษาครึ่งหนึ่งมีสํวน
รํวมในการจัดการเรียนรู๎หลักสูตรท๎องถิ่น บุคคลในท๎องถิ่นมีความรู๎เฉพาะทาง มีสํวนรํวมในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ให๎คาแนะนาในการจัดการเรียนรู๎สาระท๎องถิ่น มีการแสวงหาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีความรู๎เฉพาะทาง และมีความ
เหมาะสมเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมให๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น แตํไมํสอดคล๎องกับ
ณรงค์ ศิริอางค์ (2552) ที่พบวํา ชุมชนมีวิทยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นน๎อยมาก จึงไมํสามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎
ให๎กับโรงเรียนได๎
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บทสรุป
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยดาเนินการสนทนากลุํม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ปีการศึกษา 2556 ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบวํา สํวน
ใหญํชุ มชนมีสํ ว นรํ ว มในการประชุมและการรํ ว มแสดงความคิดเห็ นเทํานั้ น แตํยั งขาดการมีสํ ว นรํ ว มในการ
บริหารงานวิชาการอยํางจริงจัง เชํน การมีสํวนรํวมในการวางแผน การมีสํวนรํวมในการประเมินผลงาน สาหรับ
ปัญหาและอุปสรรคของการมีสํวนรํ วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน พบวํา ชุมชนไมํมีความรู๎ในงาน
วิชาการ อํานเขียนและพูดภาษาไทยไมํได๎ และชุมชนมีฐานะยากจน จึงไมํสามารถที่จะบริจาคเงินเพื่อใช๎เกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการได๎ ดังนั้น ควรนาผลการวิจัยเสนอตํอผู๎บริหารตามสายงาน เพื่อหาวิธีในการสํ งเสริมการมี
สํวนรํวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ อาเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ตํอไป จาก
ผลการวิจัยดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้
1. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ โดยการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํชุมชนอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจและความรํวมมือที่ดีตํอกัน
2. โรงเรียนควรสํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางจริงจัง เพื่อนามาสูํการดาเนินการให๎
เห็นผลอยํางแท๎จริง
สาหรับข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป มีดังนี้
1. ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผู๎บริหารในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎
2. ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของผู๎บริหารและครูโรงเรียนบ๎านกองแปใต๎ที่มีตํอการมีสํวนรํวมของ
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