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การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา
อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
The Development of the Model of the Community’s
Participation in Student Activity Administration by the
Banpangmayao School, Chiang Dao District, Chiang Mai
Province, Under The Office of Chiang Mai Primary
Education Service Area 3
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา รูปแบบ 2)
ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
บ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 วิธีการวิจัยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ผู้ศึกษาได้ท�ำการ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ SWOT
Analysis และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการบริหารของโรงเรียนบ้านปางมะเยา มีการ
วางแผนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนางานฝ่ายกิจการ
นักเรียนที่ชัดเจนแต่มีปัญหา คือ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและครูบ่อย ท�ำให้การวางแผน
การบริหารติดขัดไม่ต่อเนื่อง ขาดตัวแทนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนซึ่งปัจจัย
และเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญ คือ พืน้ ทีเ่ ขตบริการ มีความหลากหลายชนเผ่า มีวถิ ชี วี ติ แตกต่างกันการ
คมนาคมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีระยะทางห่างไกล ผูป้ กครองนักเรียนใช้ภาษาชนเผ่าใน
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การด�ำเนินชีวติ เป็นหลักขาดการจัดสรรสวัสดิการทีเ่ หมาะสม ชุมชนไม่เข้าใจหลักการประเมิน
คิดว่าเป็นหน้าที่ของโรงเรียน จึงส่งผลให้ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนไปโดยปริยาย
2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านปางมะเยามี 3 ขั้นตอน ด้านยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คือ การสร้างความตระหนักมีจติ ส�ำนึกในการมีสว่ นร่วมในการวางแผนการด�ำเนินงาน ตรวจ
สอบปรับปรุงแก้ไขการร่วมประชุม การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย ด้านการส่ง
เสริมศักยภาพของผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนในการจัดการศึกษา คือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนา

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม; การบริหารงานกิจการนักเรียน; โรงเรียน
บ้านปางมะเยา

Abstract

The objectives of this thematic paper were 1) to study the present
state and problems of the model of community’s participation in student
activity administration, 2) to study the development of the model of
community’s participation in student activity administration By Ban Pang Mayao
School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province under the Office of Chiang
Mai Primary Education Service Area 3. The study data were collected through
documentary study, interview, and focus group discussion. The obtained data
were then synthesized and categorized. The research results were presented
in explanatory description.
1. The research findings showed that the model of Ban Pang Mayao
School Administration was well-planned by means of appointing responsible
personnel, making a clear-cut plan for performance and for student activity
development. But there were still some problems. That is, the administrator
and the teacher were changed so often that it discontinued administration
planning. And no community representative took part in activity planning.
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The important factors involved were that in an area of the education service
there was a diversity of the ethnic groups, whose lifestyle was different; there
was a long distance between community and school; the student guardians
speak their own dialect in their daily lives; there was a shortage of appropriate
welfare allotment; and the community people did not understand evaluation
principle, thinking that it was responsibility of the school. As a consequence,
the community was not interested in taking part in the school activity. 2.This
research it was discovered that there was the way to developing the model of
community’s participation in student activity administration, Ban Pang Mayao
School, Chiang Dao District, Chiang Mai Province under the Office of Chiang
Mai Primary Education Service Area 3 in three steps : The Participatory strategy
in education administration based on creating individual conscience in
participation in operation planning, monitoring, and readjusting the meeting
schedule, public relations, and creating network. The Strengthening the
potential of the guardians and community representatives in education
administration through exchanging communication development and the
utilizing of the network of the guardians and community representatives.

Keywords: The Development of Models; Student Activity Administration;
Banpangmayao School.

บทนำ�

ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (ส�ำนักงานการปฏิรูปการ
ศึกษา, 2544: 64-65) ได้สรุปขอบข่ายของงานกิจการนักเรียน ว่ากิจกรรมทีส่ ถานศึกษาต้อง
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาพุทธศักราช 2523 และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตัว
นักเรียนประกอบด้วย การจัดท�ำเขตบริการ การจัดท�ำส�ำมะโนนักเรียน การเกณฑ์และการรับ
นักเรียนเข้าเรียน การลงทะเบียนนักเรียน การแบ่งกลุม่ แบ่งชัน้ เรียนการปฐมนิเทศผูป้ กครอง
การรายงานเกี่ยวกับนักเรียนการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน การย้ายและจ�ำหน่าย
นักเรียนการท�ำทะเบียนสะสมเก็บหลักฐานและประวัตินักเรียนซึ่งโรงเรียนบ้านปางมะเยา
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เป็นโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
ต�ำบลปิงโค้ง อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้บริหารและครู 21 คน นักเรียน 424 คน ใน
ปีการศึกษา 2556 มีประชากรในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน แยกตามชนเผ่าได้แก่ ชนเผ่าม้ง ชน
เผ่าอีก้อ ชนเผ่ามูเซอ ชนเผ่าลีซอหรือลีซู ไทยใหญ่และคนพื้นเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม สภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยากจน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริสต์ และศาสนา
พุทธ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ค่อนข้างเคร่งครัดในกฎระเบียบประเพณี (โรงเรียน
บ้านปางมะเยา, 2555: 1)
จากรายงานแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีการศึกษา 2555 - 2557 กล่าวสรุป
สอดคล้องกันว่างานด้านกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะเยา เกี่ยวกับงานด้านการ
รักษาระเบียบวินัยของนักเรียนพบว่า นักเรียนขาดความมีวินัยซึ่งเป็นปัญหาที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงเพิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเด็กระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของ
ชีวิตอาจเกิดอารมณ์รุนแรงและมีปัญหาในการปรับตัว เนื่องจากการพัฒนาทางร่างกาย
และสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่นักเรียนท�ำให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมจาก
สื่อเทคโนโลยีซึ่งท�ำให้เยาวชนขาดความมีวินัยมีพฤติกรรมที่ไร้ระเบียบ เป็นปัญหาที่มีผลก
ระทบต่อตัวของนักเรียนโดยตรงและส่งผลให้การพัฒนางานต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพไป
ด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวโดยสรุปได้จากแบบบันทึกทะเบียนประวัติการ
กระท�ำผิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางมะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2557 พบว่า ด้าน
ที่มีปัญหาอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแต่งกายของนักเรียน ปี 2555 ร้อยละ 19.75 ปี 2556
ร้อยละ 20.20 ปี 2557 ร้อยละ 23.12 ด้านการตรงต่อเวลา ปี 2555 ร้อยละ 3.72 ปี 2556
ร้อยละ 5.45 ปี 2557 ร้อยละ 5.50 ด้านการท�ำความเคารพ ปี 2555 ร้อยละ 12.41 ปี 2556
ร้อยละ 14.04 ปี 2557 ร้อยละ 17.35 และ ด้านการเข้าแถว ปี 2555 ร้อยละ 7.57 ปี 2556
ร้อยละ 8.44 ปี 2557 ร้อยละ 8.56 ซึ่งล้วนเป็นปัญหาด้านระเบียบวินัยของนักเรียน โดยผู้
ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในงานกิจการนักเรียนด้านการรักษาระเบียบวินัยอยู่ในระดับ
น้อย และมีแนวโน้มเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นทุกปี (รายงานแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี
การศึกษา, 2555 - 2557: 56 - 57)
จากปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา ทีผ่ า่ นมาเป็นอย่างไร เพือ่ แสวงหาปัจจัย เงือ่ นไข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.8 No.1 | January - June 2017

77

ที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา และการพัฒนารูป
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การศึกษา

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

1) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านปางมะเยา จ�ำนวน 1 คน
ครูผรู้ บั ผิดชอบงานกิจการนักเรียน และผูน้ ำ� หรือตัวแทนชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้าน
ปางมะเยา 5 หมู่บ้าน รวมจ�ำนวน 6 คน คนรวมทั้งหมด 7 คน ที่อยู่ในโรงเรียนบ้านปาง
มะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกการศึกษาเอกสาร การสังเกต
กรอบการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคปัญหา โอกาส
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
3) การวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร สังเกตพฤติกรรมอย่างไม่เป็น
ทางการ การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสนทนากลุม่ โดย การวิเคราะห์เนือ้ หา และ
สรุปการเขียนแบบบรรยายพรรณนา

ผลการวิจัย

1.สภาพปัจจุบัน ปัญหา รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านปางมะเยา
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สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีความยืดเยื้อมานานและยังไม่มีแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จึง
ยังคงส่งผลให้การบริหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งการ
บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยาเป็นประเด็นทีน่ ำ� ไปเป็นกรอบเนือ้ หา
ส�ำหรับการเก็บข้อมูลได้ 4 ด้าน 1) ด้านการวางแผนการบริหาร มีการวางแผนการบริหาร
จัดท�ำแผนการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยาอยู่เสมอและมี
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอยู่ตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย สิ่งที่พบเป็นประเด็นปัญหามี
ปัญหาและมีแนวโน้มมีปัญหาเพิ่มขึ้นทุกปี คือ ด้านการแต่งกายของนักเรียน ร้อยละ 21.02
ครั้งต่อปีการศึกษา ด้านการตรงต่อเวลา ร้อยละ 4.89 ครั้งต่อปีการศึกษา ด้านการท�ำความ
เคารพ ร้อยละ 14.60 ครั้งต่อปีการศึกษา ด้านการเข้าแถว ร้อยละ 8.19 ครั้งต่อปีการศึกษา
โดยเป็นงานฝ่ายปกครองโรงเรียนมีการจัดท�ำระเบียบการควบคุมความประพฤติของนักเรียน
และไว้เป็นอย่างดี 2) ด้านการประสานงาน โดยโรงเรียนให้ความส�ำคัญกับการประสานงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิบัติงานของทางโรงเรียนมีวิธีการขอบข่ายรูปแบบร่วมกับชุมชน
ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ มีการสร้างความสัมพันธ์โดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การประชุมปรึกษาหารือกันหรือแม้กระทั่งสร้างข้อตกลง ท�ำความเข้าใจมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิดเห็นร่วมกันในการท�ำงานเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และส่งผลทีด่ ตี อ่ ตัวนักเรียนนัน่ เอง 3) ด้านการจัดสรร
ทรัพยากรโรงเรียนให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับทรัพยากรชุมชน มาโดยตลอดและสามารถแบ่งได้
3 ประเภทคือ ประเภททีห่ นึง่ บุคคล คือ บุคลากรกลุม่ ต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน
และบุคลากรนอกโรงเรียน และสิง่ ทีเ่ ป็นระเบียบแบบแผนทีเ่ พือ่ เอือ้ ต่อการจัดการศึกษาและ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 4) ด้านการประเมินผลโรงเรียนมีการประเมินมีหน้า
ที่อย่างน้อย 4 ประการคือการประเมินความก้าวหน้าเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการประเมิน
รวมสรุปเพื่อแสดงผลส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจเกี่ยว
กับการด�ำเนินงานในอนาคต การประเมินในเชิงจิตวิทยาและสังคม ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อ
เพิ่มความระมัดระวัง หรือเพิ่มแรงจูงใจในการด�ำเนินงานและการประเมินเพื่อการตัดสินใจ
ทางการบริหาร การประเมินเป็นการค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค อะไรที่ควรจะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พัฒนาปรับปรุงบ้างถึงแม้วา่ จะเป็นในทางทีไ่ ม่ดกี ส็ ามารถน�ำส่วนนัน้ มาปรับแก้ไขให้เกิดการ
พัฒนาโรงเรียนบ้านปางมะเยาอย่างมีคุณภาพ
2. รูปแบบการบริหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดังนี้ แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากผลการศึกษา
สังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพของผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษา ผู้วิจัยสรุปรายละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้ ด้านยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดยการสร้างความตระหนักมีจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ด�ำเนินการ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข การร่วมประชุม อบรม สัมมนา แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย ด้านการส่ง
เสริมศักยภาพของผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนในการจัดการศึกษาโดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน การสื่อสารกับผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน การพัฒนาความ
รู้และกระบวนงานกับผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน การใช้เครือข่ายชมรมผู้ปกครองและ
ตัวแทนชุมชน ด้านการด�ำเนินงานร่วมกันผ่านกระบวนงานด้วยการสื่อสารผ่านการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชนและชมรมผู้ปกครองทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจนเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองและครูประจ�ำชั้นและการพัฒนาผู้ปกครองให้มีความ
รู้ความสามารถในการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียน ผ่านครูประจ�ำชั้น

อภิปรายผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากสภาพบริบทของโรงเรียนบ้านปางมะเยา
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีความยืดเยื้อมานานและยังไม่มีแนวทาง
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ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่มีชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จึง
ยังคงส่งผลให้การบริหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งการ
บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยาเป็นประเด็นทีน่ ำ� ไปเป็นกรอบเนือ้ หา
ส�ำหรับการเก็บข้อมูลได้ 4 ด้าน 1) ด้านการวางแผนการบริหาร 2) ด้านการประสานงาน 3)
ด้านการจัดสรรทรัพยากร 4) ด้านการประเมินผลโรงเรียน 4 ประการคือการประเมินความ
ก้าวหน้าเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการประเมินรวมสรุปเพื่อแสดงผลส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จของ
การด�ำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานในอนาคต การประเมินในเชิง
จิตวิทยาและสังคม ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง หรือเพิ่มแรงจูงใจในการ
ด�ำเนินงานและการประเมินเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร การประเมินเป็นการค้นหาจุด
เด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค อะไรที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นในทางที่ไม่ดี
ก็สามารถน�ำส่วนนั้นมาปรับแก้ไขให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนบ้านปางมะเยาอย่างมีคุณภาพ
(ลลิตา ปวะบุตร, 2555: 57-67) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก เทศบาลต�ำบลสันปูเลย อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการวางแผน การประสานงาน การจัดหาทรัพยากรและการประเมินผล แต่มีชุมชนบาง
ส่วนไม่มีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนหรือโครงการที่ต้องการใช้เงินงบประมาณ การอ�ำนวย
ความสะดวกในเรือ่ งของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การช่วยเหลือด้านแรงงานในการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควร
ชี้แจงให้ชุมชนให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนร่วมกันในการจัดการศึกษา
และต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม (อธิพงษ์ ดาวเวียงกัน, 2555: 56 - 66) ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ�ำเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการประสานงานชุมชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมโดยท�ำหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการ ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยร่วมประชุมประจ�ำเดือน
2. รูปแบบการบริหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดังนี้ จากผลการศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้
และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ผู้วิจัยสรุปราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ละเอียดองค์ประกอบของรูปแบบดังนี้ ด้านยุทธศาสตร์การมีสว่ น ด้านการส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนในการจัดการศึกษาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาผู้เรียนด้านการด�ำเนินงานร่วมกันผ่านกระบวนงานด้วยการสื่อสารผ่านการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชนและชมรมผู้ปกครองทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจนเกิดการ
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่าง ผูป้ กครองและครูประจ�ำชัน้ และการพัฒนาผูป้ กครองให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถในการสร้างความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนเกีย่ วกับการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
ผ่านครูประจ�ำชั้น (โฉมฉาย กาศโอสถ, 2554: 2 - 4) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารกิจการ
นักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการนักเรียน ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 2. การสร้างรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสว่ นร่วมในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. กระบวนการบริหาร
กิจการนักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการทีป่ รึกษากิจการนักเรียนมีสว่ นร่วมในการบริหารกิจการ
นักเรียนคือ การก�ำหนดนโยบาย (Policy Formulation) การเสนอแนะ (Coaching) การ
สนับสนุนและส่งเสริม (Support and Promote) คณะกรรมการด�ำเนินงานกิจการนักเรียน
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปางมะเยา รวมถึงโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายกัน ควร
พิจารณาผลการวิจยั นีอ้ ย่างพินจิ พิเคราะห์และน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายและขอบข่ายงาน
กิจการนักเรียนให้ชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการน�ำเอาแนวทางการบริหารโดยใช้รูป
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงาน มาเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารโรงเรียน
โดยน�ำชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหาร ปรับกระบวนการท�ำงานทั้งระบบและเน้นการ
มีส่วนร่วมและการท�ำงานเป็นทีม
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปางมะเยา รวมถึงโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายกัน ควร
พิจารณาผลการวิจัยนี้อย่างพินิจพิเคราะห์และน�ำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ
และเอื้ออ�ำนวยให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนรวมถึงชุมชนได้เข้า
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รับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียน
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปางมะเยา รวมถึงโรงเรียน
ทีม่ บี ริบทคล้ายกัน ควรพิจารณาผลการวิจยั นีอ้ ย่างพินจิ พิเคราะห์ น�ำไปสูก่ ารตระหนัก เห็น
ความส�ำคัญของการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการบริหารโดยใช้
รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะเยา
อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรด�ำเนินการพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารงานโรงเรียนซึง่ จะเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม ช่วย
ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วม ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนารูปแบบการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงทั่วทั้งองค์กร
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