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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียน
บ้านป่าแดง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 ด้าน ดังนี้ (1) การวางแผนงานด้านวิชาการ (2) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (3) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(4) การวัดผล ประเมิน ผลและการดาเนิ น การเที ยบโอนผลการเรียน ใช้กลุ่ ม ตัว อย่ างโดยเลื อกแบบเจาะจง
จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นาชุมชน จานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 15 คน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านหลวง จานวน 10 คน และผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าแดง จานวน 50 คน รวม
ทั้ง สิ้ น 80 คน ในปี การศึ ก ษา 2557 เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย เป็ น แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ
โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ดั ง นี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิเ คราะห์ ข้ อ มูล หาค่ า ความถี่
และค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ตอนที่ 2 การดาเนินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารงานวิชาการ วิเคราะห์ข้อ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอในรูปตาราง
ประกอบคาบรรยาย (2) การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง โดยรวมชุมชนมีส่วนร่วมระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านการวางแผนงานวิชาการ ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่อง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบั ติการโรงเรี ย น ด้ า นการประสานความร่ว มมื อในการพัฒ นาวิ ช าการกั บสถานศึกษาและองค์ก รอื่ น
ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่อง การบริจาคสื่อวัสดุอุปกรณ์ จากแหล่งภายในและภายนอกชุมชน
ให้แก่โรงเรียน ด้านการวัดผลประเมินผลและการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดใน
เรื่อง การตรวจสอบการวัดประเมินผลของโรงเรียน
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คาสาคัญ
การมีสว่ นร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารงานวิชาการ
Abstract
This research aimed to investigate the 4 aspects of community’s participation in academic
administration of Baan Padang School in Mae Ai District, Chiang Mai Province as follows:
(1) academic planning (2) academic development cooperating with educational institutions and
other organizations (3) learning resource developing and supporting (4) measuring, evaluating and
learning report transferring. The sample used in this research using purposive sampling method.
The study targets used in this study comprised 5 community leaders, 15 school board,
10 members of Baan Luang Sub-district Administrative Organization and 50 parents of the students
from Baan Padang School. They were totally 80 people in the academic year 2014. The tools
used in this research included (1) questionnaires analyzed by using the Statistical Package for the
Social Sciences as follows; part 1: status of respondent was analyzed through frequency and
percentage and presented in form of a table with description, part 2: the community’s
participation in academic administration was analyzed through mean (µ) and standard deviation
(S.D.) and presented in form of a table with description and (2) the in-depth interviews were
analyzed through a content analysis. The findings were as follows: The community’s participation
in school academic administration overall was in the high level, according to the academic
planning, the community’s participation in school academic administration at the most was about
supervising and monitoring based on the school action plan. Regarding the academic
development cooperating with educational institutions and other organizations, the community’s
participation in school academic administration at the most was about strengthening the
relationship between the school and the community. Related to learning resource developing
and supporting, the community’s participation in school academic administration at the most was
about donating media, materials and equipment collected from in-and out-source to the school.
According to the measuring, evaluating and learning report transferring, the community’s
participation in school academic administration at the most was about monitoring the school
evaluation.
Keywords
Participation, Community Participation, Academic Administration
บทนา
การจั ด การศึ ก ษาของไทยในปั จ จุ บั น ในภาพรวมเป็ น เรื่ อ งที่ สั ง คมและผู้ ที่ มี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดการศึกษาทุกระดับต้องร่วมมือกัน การจัดการศึกษาในระบบส่วนใหญ่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรู้
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ค่านิยมและการปลูกฝังทักษะแก่ผู้เรียน แต่โรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่ได้เป็นช่องทางเดียวในการจัดการศึกษา
ซึ่งการจัดการศึกษาสามารถทาได้หลากหลาย เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน เช่น การศึกษานอกโรงเรียน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดการศึกษาโดยชุมชน การศึก ษาทางไกล ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่อให้การจัดการศึกษามีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล บรรลุ เป้าหมายตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (2545, 3-12) ที่มีข้อบัญญัติไว้ในหลายมาตรา ดังนี้ ในการจัดการศึกษา
มาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ และมาตรา 9 (2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ส่ว นมาตรา 29 ให้ส ถานศึกษาร่ว มกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม
มี ก ารแสวงหาความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และรู้ จั ก เลื อ กสรรภู มิ ปั ญ ญาและวิ ท ยาการต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
ให้ส อดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชน และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ วไป ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือ การจัดการ
ศึกษาให้ มีคุณภาพ ซึ่งขึ้น อยู่ กับ งานวิช าการทั้งสิ้ น งานวิช าการถือว่าเป็นภารกิจหลั กของโรงเรียนที่ส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา
เป็นเครื่องชี้ความสาเร็จ และสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และการเข้ามา
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพราะชุ ม ชนและสถานศึ ก ษาอยู่ ใ นสั ง คมเดี ย วกั น จึ ง ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย กั น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543, 32) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า เป็นหน้าที่สาคัญ
ของโรงเรียน โดยการดาเนินการประสานความร่วมมือกับคณะบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน ได้แก่
คณะกรรมการโรงเรียน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ที่คณะกรรมการโรงเรียนแต่งขึ้น
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งคณะบุคคลเหล่านี้โรงเรียนควรให้ความสาคัญและให้เกียรติ
และพยายาม สร้างความประทับใจ และความภาคภูมิใจที่เข้ามามีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจนเกิด
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ดังนั้นคากล่าวที่ว่า “งานวิชาการเป็นหัวใจของสถานศึกษา” จึงเป็นคา
กล่าวที่ให้ความสาคัญต่องานวิชาการมาก หน้าที่ของโรงเรียน คือ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนเป็นสาคัญ
แต่การที่โรงเรีย นจะสามารถทาหน้ าที่ด้านนี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ บริหารโรงเรียนให้ ความส าคัญแก่งาน
วิชาการ และเข้าใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเป็นอย่างดี (อาภา บุญช่วย, 2537, 20)
การมีส่วนร่วมของชุมชนถือว่ามีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงการบริหารงาน
วิชาการอีกด้วย การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยความ
ร่วมมือจากทางชุมชนผู้ปกครองรวมไปถึงหน่วยงานชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาบริหารงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ ในทางกลับกันหากสถานศึกษาใดไม่ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนทา
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ที่ควรงานต่างๆของสถานศึกษาก็ไม่ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้การที่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนนั้นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายๆอย่างด้วย เช่น การใช้ภาษาในการสื่อสาร อุปสรรคของระยะทางและการเดินทาง การประชาสัมพันธ์
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านป่าแดง ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหลวง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิ การ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนในปีการศึกษา 2557 จานวน 310 คน นักเรียนมีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน คือ
บ้ า นป่ าแดง บ้ า นป่ า แดงอภิ วัฒ ธิ์ บ้ านใหม่ โ พธิ์ง าม บ้า นโป่ งพั ฒ นา บ้า นสั น ติสุ ข ทั้ งหมู่บ้ า นเหล่ า นี้มี ความ
หลากหลายในชาติพันธุ์ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆได้แก่ ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ จีนฮ่อ ปะหร่อง และชาวไทยพื้นเมือง
นามาซึ่งปัญหาด้านการสื่อสาร ภาษา วัฒนธรรม ส่วนใหญ่แล้วยึดถือประเพณีวัฒนธรรมเดิม อีกทั้งถิ่นที่อยู่มีภูมิ
ประเทศที่เป็นภูเขาสูงการเดินทางยากลาบาก และตั้งอยู่ในที่ห่ างไกลจากโรงเรียน บางหมู่บ้านห่างไกลจากเรียน
10 กว่ากิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการขอความร่วมมือจากชุมชนในการเข้ามา มีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และให้ความสาคัญกับเรื่องการอาชีพมากกว่าการศึกษาของ
โรงเรียน ผู้นาชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนบางคนจึงมุ่งหารายได้ให้กับครอบครัว และมักจะให้บุตรหลานของตนเอง
ช่ ว ยงานของครอบครั ว อย่ า งสม่ าเสมอ แม้ ใ นช่ ว งเวลาเรี ย นก็ ต าม ด้ ว ยสภาพดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
การมีส่ วนร่วมของชุมชน ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อการบริหารงานวิชาการและเพื่อการ
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ของโรงเรียนบ้านป่าแดงให้ก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ว มของชุมชนในการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 ด้าน ดังนี้ (1) การวางแผนงานด้านวิชาการ (2) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (3) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (4) การวัดผล ประเมินผลและ
การดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวิธีการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรีย นบ้ านป่ าแดง ในปี การศึกษา 2557 ได้แก่ ผู้ นาชุมชน จานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 15 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหลวง จานวน 10 คน และผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้าน
ป่าแดง จานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสอบถาม การมีส่ ว นร่ว มของชุ มชนในการบริห ารงานวิช าการของโรงเรียนบ้านป่ าแดง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 สอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง
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อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 3 สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency :IOC) เท่ากับ .67 และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัม
ประสิทธิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .94
2.2 แบบสั มภาษณ์ก ารมี ส่ ว นร่ว มของชุมชนในการบริห ารงานวิช าการของโรงเรี ยนบ้ านป่ าแดง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคาถามปลายเปิดใช้ประเด็นคาถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
งานวิชาการ โดยมีการกาหนดขอบเขตและประเด็นของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับ
การการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 แบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอข้อมูล
ในรูปตารางประกอบคาบรรยาย
4.2 แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอข้อมูลในรูปความเรียง
ผลการวิจัย
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนด้านนี้มากที่สุด
ในเรื่องการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนเพราะเสมือนเป็นการเข้าไปตรวจสอบการ
ปฏิบัติโครงการกิจกรรมหรือการดาเนินการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนว่าเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ตลอดจน
ตรวจสอบว่าได้มีการทาหรือไม่ทาเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ทุกภารกิจ และลาดับสุดท้ายที่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม คือ การกาหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับโรงเรียน
เพราะบางครั้งในตัวชุมชนเองไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องเอกสารงานวิชาการมากเท่าไรจึงไม่ค่อยได้เข้าร่วม ดังนั้น
ทางโรงเรี ย นควรจั ดอบรมการท าความเข้ าใจเกี่ ยวกั บเรื่อ งหลั กสู ต ร และควรเปิดโอกาสให้ ชุ มชนมีส่ ว นร่ว ม
ในการวางแผนโครงการของโรงเรียนมากขึ้น ครอบคลุมทุกภาคส่วน และควรจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า
เพื่อเป็นตัวแทนในการวางแผนการดาเนินงานของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการวางแผนงานวิชาการมีดังนี้ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนและจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์
เก่า เพื่อเป็นตัวแทนในการวางแผนการดาเนินงานของโรงเรียน
สาหรั บการสัมภาษณ์นั้ นพบว่า ทางชุมชนได้เข้ามามีส่ วนร่ว มในการวางแผนพัฒ นาการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านป่าแดงโดยเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองทุกครั้งที่ทางโรงเรียนบ้านป่าแดงจัดขึ้นพร้อมให้เสนอแนะ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกโอกาสที่มีอีกทั้งยังมีส่ว นในการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
รวมทั้งแผนปฏิบั ติงานประจาปี ของโรงเรียนบ้านป่าแดงอีกด้วย ทางชุมชนยังได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติการสอนของครูโรงเรียนบ้านป่าแดงโดยการเข้ามาสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านป่าแดงเป็นประจาพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนให้ตรงกับความต้องการของทางชุมชนพร้อมกับสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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เป็นประจาอย่างสม่าเสมออีกทั้งยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับทางโรงเรียนโดยการเข้า
มาให้ข้อเสนอแนะตามรายวิชาท้องถิ่น เช่น การจักสาน งานหัตกรรม การประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั่ง
เดิมของชุมชนและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาดังกล่าวด้วย
2. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนด้านนี้ มากที่สุดในเรื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
เพราะถือว่าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในสั งคมที่ต้องอาศัยและร่ว มมือกัน การมีส่ ว นร่ว มระหว่ าง บ้าน วัด และโรงเรีย น
เนื่องด้วยคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมั่นในตัวครูในเรื่ องงานวิชาการและถือว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
การให้ความรู้ ในส่วนของวัดเป็นศูนย์กลางในเรื่องศีลธรรม ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมากที่สุด เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันอันจะส่งผลถึงความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูลในการทากิจกรรมของทุกฝ่าย
ข้อเสนอแนะควรจะจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันบ่อย ๆ และต่อเนื่องกันทุกปี ในส่วน
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพราะบางครั้งคิดว่าเป็นเรื่องระหว่างครู
โรงเรียน และผู้ปกครอง ที่ จะแจ้งเรื่องของนักเรียน จึงไม่ค่อยได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะเรื่อง
การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หรือโรงเรียนกับหน่วยงานองค์กรอื่น ควรจะมีช่องทางที่หลากหลายขึ้น
เช่น การประกาศเสียงตามสาย การแจ้งเป็นหนังสือ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านเป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นมี ดังนี้
บุคลากรของโรงเรี ยนและชุมชนควรมีกิจกรรมร่วมกันในการสร้างสั มพันธภาพที่ดีต่อองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อและการประชาสัมพันธ์ความสาคัญในเรื่องต่าง ๆ กับผู้ปกครอง
และชุมชน
สาหรับการสัมภาษณ์นั้นพบว่าทางชุมชนมีการประสานงานในส่วนของวิทยากรในท้องถิ่นในการเข้ามา
ให้ความรู้แก่นักเรียนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาท้องถิ่นในลักษณะวิทยากรภายนอกมีส่วนร่วมในการวางแผนคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
และถนัดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในบางกิจกรรม เช่น
กีฬาดนตรีจักสาน และการถักทอชุดประจาเผ่าเป็นต้น ทางชุมชนยังมีการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนโดยการทากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติกิจกรรมกีฬากรีฑา
นักเรี ยน ทาบุญทอดผ้าป่า โดยลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในด้านสถานที่วัส ดุ อุปกรณ์และบุคลากร
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการจัดหา จัดสร้างแหล่งหาความรู้แก่คน
ในชุมชน เช่น ห้องสมุด ห้องอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ด้านนี้ มากที่สุดในเรื่อง การ บริจาคสื่อ วัสดุอุปกรณ์ จากแหล่งภายในและภายนอกชุมชนให้แก่โรงเรียน ถือว่าเป็น
สิ่ ง แรกที่ ทาได้ และสามารถยิ น ดี ที่จ ะให้ กับ ทางโรงเรี ยนเพื่ อเป็น ทรั พยากรในการเป็น แหล่ ง เรี ยนรู้ หรื อเป็ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นวิทยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และลาดับสุดท้ายที่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม คือ การจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้และท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ดูแลพัฒนาและจัดสรรให้ตรงกับความต้องการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ งเรียนรู้ มีดังนี้ ควรมีการศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาแนวคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งโรงเรียน
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และชุมชนควรมีแผนการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและ ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
สาหรับการสัมภาษณ์นั้นพบว่าชุมชนมีการร่วมกันจัดหาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้กับโรงเรียนเช่นเมื่อโรงเรียนได้ขอความร่วมมือในการจัดแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชุมชนก็จะ
จัดหาบ้านที่มีสวนสมุนไพรในชุมชนไร่นาสวนเกษตรให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาการปลูกพืชการเก็บเกี่ยวและยัง
สนั บ สนุ น ให้ นั กเรี ย นน าเศษใบไม้ ปุ๋ ย คอกต้ น ไผ่ เ พื่อ น ามาประกอบการเรีย นการสอนในโรงเรีย นตามโอกาส
คณะกรรมการสถานศึกษาคนหนึ่งกล่าวว่า ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ มี
การร่วมสารวจและทาสารสนเทศการบันทึกหรือทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายในชุมชน แต่ยังไม่
มีส่ว นร่ วมในการประเมินการใช้แหล่ งเรีย นรู้ทั้งภายในและภายนอก ชุมชนทุกคนได้ยอมเสี ยสละเวลาในการ
ประสานงานให้กับโรงเรียนโดยผู้ใหญ่บ้านได้ให้เหตุผลว่า ยอมเสียสละงานส่วนตนเพื่ องานของสถานศึกษาเพื่อ
ลูกหลานเพื่อความเรียบร้อยภายในโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปโดยปราศจากปัญหาและอุปสรรค
มีความสมัครใจและยิ น ดีที่จ ะบริ จ าคทรั พย์สิ นเพื่อให้ เป็นทรัพยากร และเพื่อใช้ เป็นแหล่ งเรีย นรู้ในโรงเรีย น
ตลอดจนร่วมจัดหาทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกให้กับโรงเรียน
4. ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผลและการด าเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย น ชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนด้านนี้ มากที่สุดในเรื่อง การตรวจสอบการวัดประเมินผลของโรงเรียน คือเป็น
ส่วนหนึ่งในการเข้าไปดูการสอบ การตรวจสอบการวัดประเมินผลของโรงเรียน ว่าได้มีการจัดทาอย่างเป็นขั้นตอน
และโปร่ งใส ตลอดจนการจั ดเก็บเอกสารว่าเป็นอย่างไร ล าดับสุดท้ายที่ชุมชนไม่ค่อยมีส่ว นร่วมคือ รับทราบ
การรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทางชุมชนจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับการรายงานผลการจัดการศึกษา
มากเท่าไร เพราะทางโรงเรียนจะแจ้งสรุปปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งในบางปีไม่ได้เข้าร่วมรับทราบ ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนสรุปผลการจัดการศึกษาขึ้นบอร์ดโรงเรียน หรือให้ผู้อานวยการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
และได้แจ้งให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึงกัน พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการงานวิชาการเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะ และชื่นชมผลงานของโรงเรียนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้า นการวัดผล ประเมินผลและการดาเนินการเทีย บโอนผลการเรียนมีดังนี้
โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และชื่นชม
ผลงานของโรงเรียนมากขึ้น ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่จะสาเร็จการศึกษา ควรประสาน
ความร่วมมือในการวางแผนและกาหนดแนวทางร่วมกันในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการควบคุมแหล่งอบายมุขในบริเวณชุมชนและสร้างความเข้าใจระหว่าง
โรงเรียนแลผู้ประกอบการ
สาหรับการสัมภาษณ์นั้นพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาโดยการช่วยสอดส่องดู
และนักเรียนที่หนีเรียนตามแหล่งมั่วสุมต่างๆเช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งให้ความเข้าใจแก่ผู้บริการ
เหล่านั้นด้วยและยังมีส่วนร่วมในการแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโดยการศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อพร้อมกับ
แนะนาแนวทางการศึกษาด้านการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
อภิปรายผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านป่าแดง อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อค้นพบและประเด็นที่สมควรยกมาอภิปรายผล ดังนี้
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การวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนมากที่สุดในเรื่องการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน มากที่ สุด เพราะ
เหมือนเป็นการเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติโครงการกิจกรรมหรือการดาเนินการงานต่างๆ ของโรงเรียน และลาดับ
สุดท้ายที่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม คือ การกาหนดกิจกรรมเสริมเพราะบางครั้งในตัวชุมชนเองไม่ค่อยมีความเข้าใจ
ในเรื่ องเอกสารงานวิชาการมากเท่าไรจึ งไม่ค่อยได้เข้ าร่วม ซึ่งสอดคล้องกับจิราภรณ์ ศรีคา (2548) ได้ศึกษา
การมีส่ ว นร่ ว มของผู้ ปกครองในการพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรวิทย์ระดับประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอนผู้ปกครอง
ได้รับข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนการให้คาปรึกษาแก่โรงเรียนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนการ
ไม่มีส่วนร่วมนั้น ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ทางโรงเรียนสาหรับด้านกิจกรรมนักเรียน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาและการให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมของนักเรียนมาก ส่วนปัญหาของ
การไม่มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในทุกๆ ด้านนั้น พบว่าผู้ปกครองไม่มีเวลา ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมากที่สุดในเรื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพราะถือว่าเป็น
ส่ ว นหนึ่ งในสั ง คมที่ ต้อ งอาศัย และร่ ว มมือ กั น ในส่ ว นที่ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ว มน้อ ยที่ สุ ดคื อ การเข้ าร่ ว มการประชุ ม
ผู้ปกครองนักเรียนเพราะบางครั้งคิดว่าเป็นเรื่องระหว่างครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ที่จะแจ้งเรื่องของนักเรียน
จึงไม่ค่อยได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับ วสันต์ ขอดศิริ (2547) ได้ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วม
จัดการศึกษาขององค์การบริห ารส่วนท้องถิ่นกลุ่มโรงเรียนดอยเหนืออาเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พบว่า
เจ้ า หน้ าที่ และสมาชิก ที่เ ป็ น ตัว แทนของชุม ชนในองค์การบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นใหญ่ ต้อ งการจะมีส่ ว นร่ว ม
ในด้านต่างๆ ของการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรการจัดสรรงานและการประเมินผลของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีบางส่วนไม่ต้องการและไม่อยากมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในด้านการดาเนินการตามภารกิจที่วางไว้
การสารวจด้านทรัพยากรของโรงเรียนการวิเคราะห์และประมวลผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
การประสานงานกับ องค์ก รเอกชนให้ ช่ ว ยประสานงานกับองค์ก รเอกชนเพื่อ ช่ว ยสนับ สนุน การจัดการศึ กษา
ของโรงเรียน ส่วนพัชรินทร์ จูแวน (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้ า นบ่ อ หลวง อ าเภอฮอด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ นในการเสนอข้ อ มู ล
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวางแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานงาน กับชุมชนในการ
พัฒนาโรงเรียนช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนแนะนาให้นักเรียนไปศึกษาต่ อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ส่วนข้อเสนอแนะนั้น อยากให้ทางโรงเรียนมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการวางแผนและการประเมินผล พร้อมทั้ง
สร้างสัมพันธ์ชุมชนที่ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน มากที่สุด
ในเรื่อง การ บริจาคสื่อ วัสดุอุปกรณ์ จากแหล่งภายในและภายนอกชุมชนให้แก่โรงเรียน ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ทาได้
และสามารถยิ น ดี ที่ จ ะให้ กั บ ทางโรงเรี ย นเพื่ อ เป็ น ทรั พ ยากรในการเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ หรื อ เป็ น ทรั พ ยากร
เพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และลาดับสุดท้ายที่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมคือ การจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
และท้องถิ่นกับ ดารง มาตี๋ (2548) ได้ศึกษาความพร้อมการมีส่ว นร่ว มของผู้ป กครองในการจัดการศึกษาของ
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โรงเรี ย นบ้ า นกองแขก อ าเภอแม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ความพร้ อ มของการมี ส่ ว นของผู้ ป กครอง
ในการจัดการศึกษาทั้ง 3 ด้านได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึ กษาด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการระดม
ทรั พ ยากรอยู่ ใ นรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มแบบบางส่ ว นในทุ ก ด้ า นความพร้ อ มการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง
ในการจัดการศึกษาตามสถานภาพผู้ปกครองด้านอายุและความสัมพันธ์กับนักเรียนมีความพร้อมไม่แตกต่างกัน
การวัดผล ประเมินผลและการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล ประเมินผลและการดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิ ชาการโรงเรียนมากที่สุด ในเรื่องการตรวจสอบ
การวัดประเมินผลของโรงเรียน คือเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปดูการสอบ การตรวจสอบการวัดประเมินผลของ
โรงเรียน ว่าได้มีการจัดทาอย่างเป็นขั้นตอนและโปร่งใส ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารว่าเป็นอย่างไร ลาดับสุดท้ายที่
ชุมชนไม่ ค่อยมีส่ ว นร่ ว มคื อ รั บ ทราบการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ทางชุมชนจะไม่ค่อ ย
มีส่วนร่วมกับการรายงานผลการจัดการศึกษามากเท่าไร เพราะทางโรงเรียนจะแจ้งสรุปปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ซึ่ ง ในบางปี ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ทราบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ณรงค์ อภั ย ใจ (2549) ได้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มชุ ม ชน
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีส่ วนร่วมเกือบทุกด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การประสานงาน การจัดทรัพยากรและการประเมินผล และมีผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษาในการจัดทาแผนระยะ 5 ปี การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี
การประสานงานกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาสอนที่โรงเรียน โดยให้ข้อเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น
สรุป
การวิ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนในการบริ ห ารงานวิช าการของโรงเรี ยนบ้า นป่ าแดงอาเภอแม่อ าย
จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทุกด้านพบว่า โดยรวมชุมชนมีส่วนร่วมระดับมาก แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการวางแผนงานวิชาการ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมากที่สุดในเรื่องการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติการโรงเรียน และลาดับสุดท้ายที่ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วม คือ การกาหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับโรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะทั่วไป ดังนี้
1. สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาระบบ วิธีการ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2. ควรมีการประเมินผลและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมบรูณ์ เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สาหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆด้วยเช่น ด้านงานบริการงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และด้านการจัดการเป็นต้น
2. ควรใช้วิธีการวิจัยที่หลากหลายเช่น การประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
ลึกซึ้ง
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