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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (๒) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด�ำเนินการวิจัยเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จ�ำนวน ๑๒๓ คน โดยเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน
เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๘ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ ๒ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่สถานศึกษามีความเป็นเลิศด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ�ำนวน ๕ ท่าน
* นายสุธี สุดลอย Mr.Suthee Sudloy
** ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง Dr.Teerawat Montaisong ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Thesis Advicer
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ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นแบบ
ลักษณะค�ำถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า (๑) สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี ด้านการร่วมวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการร่วมติดตาม
และประเมินผล และด้านการร่วมตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (๒) แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค�ำส�ำคัญ : แนวทางพัฒนา; การมีส่วนร่วมของชุมชน; กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Abstract

The objectives of this research are (1) to study the community participation
conditions in the implementation of learner development activities (2) to study the
development of community participation in the implementation of learner development
activities. The research was carried out in two steps: Step 1: Study the participation of
the community in the implementation of the student development activities. The sample
group was 123 school administrators under the Ayutthaya Primary Educational Service
Area Office 1, opening the Crazy and Morgan tables. The tool was a questionnaire with
a confidence value of 0. 98 The statistics for data analysis were mean, standard deviation,
step 2, guidelines for development of community participation in the implementation
of learner development activities. The main informants are school administrators.
Under the Office of the Ayutthaya Primary Educational Service Area 1, where
educational institutions have excellence in organizing activities for the development
of 5 learners, the number of people is selected by a specific selection. The research
instrument was a semi-structured interview with open-ended questions. Data analysis
is content analysis.
		 The results of the research were as follows: (1) The state of community
participation in the implementation of learner development activities The overall picture
is at a high level, with participation in planning. With the highest mean, followed by
co-monitoring and evaluation. And joint decisions (2) The guidelines for development
of community participation in learner development activities.

Keywords : Development Approach;Community Involvement;
Learners Development Activities
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บทน�ำ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยอ้างอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จะมุ่งให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และพัฒนารอบด้าน เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทัง้ ทางร่างกาย สติปญ
ั ญา อารมณ์ และสังคม อีกทัง้ เสริมสร้างให้เป็นผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยและสร้างจิตส�ำนึกของการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม มีความสามารถจัดการตนเองได้ และสามารถที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะ
และเจตคติ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ ได้แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) กิจกรรมแนะแนว คือกิจกรรมจะทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั ตนเอง รูจ้ กั รักษ์สงิ่ แวดล้อม
สามารถที่จะคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา สามารถก�ำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
ด้านการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน
มากขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่คอยช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษาผู้ปกครองเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
๒) กิจกรรมนักเรียน คือกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น�ำ
และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น การรู้จักการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่
เหมาะสม มีเหตุผล รวมถึงช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ กิจกรรมนักเรียน ประกอบไปด้วย
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้บ�ำเพ็ญตนให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความถนัดและสนใจในลักษณะจิตอาสา เพื่อแสดงถึงการ
รับผิดชอบ คุณงามความดี การเสียสละต่อสังคม และความมีจิตสาธารณะ1
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้มีการจัดท�ำแผนงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพวิชาการโดย ก�ำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มี การด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนา คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โครงการพัฒนา ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
ของบุคลากร ในสังกัด เพื่อ สนับสนุนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2
1

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๓), หน้า ๒.
2
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑, รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑, (พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๑), หน้า ๑๕.
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และน�ำข้อมูลมาใช้เพือ่ เป็นแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้มี
คุณภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การเรียนการสอน มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาสภาพการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จ�ำนวน ๑๒๓ คน
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๓. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 ๓.๑ น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน ๕ คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความชัดเจนของส�ำนวนภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา
		 ๓.๒ น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
		 ๓.๓ ผู ้ วิ จั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขและจั ด พิ ม พ์ แ บบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว น� ำ ไปใช้ ใ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน ๓๐ คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๘
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๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๔.๑ ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
		 ๔.๒ ผู้วิจัยด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน ๑๒๓ ชุด
น�ำมาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การตรวจสอบถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทัง้ หมดแล้วจึงน�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอน
๖. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตพิ นื้ ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ขั้นตอนที่ ๒ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่สถานศึกษามีความเป็นเลิศด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จ�ำนวน ๕ ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นแบบลักษณะค�ำถามปลายเปิด
และมีการก�ำหนดหัวข้อศึกษาล่วงหน้าโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผู้วิจัยน�ำประเด็นหลักที่มีระดับการปฏิบัติ
น้อยที่สุด ที่ได้จากการวิจัยในขั้นตอนที่ ๑ มาสร้างเป็นแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์
๓. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑ น�ำแบบสัมภาษณ์พร้อมหนังสือขออนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลไปขอความร่วมมือและ
แนะน�ำวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
		 ๓.๒ ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
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		 ๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลเป็นความเรียงที่เป็นข้อความซ�้ำกันหรือคล้ายกัน โดยรวบรวม
ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน ไว้ในที่เดียวกัน แล้วประมวลผล สรุปประเด็นส�ำคัญและอภิปราย
ผลการวิจัย

ผลการวิจัย

๑. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ในภาพรวมและทั้ง ๕ ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
		 ๑.๑ ภาพรวมสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยเรียงล�ำดับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต�่ำสุดได้ดังนี้ คือ ด้านการร่วมวางแผน ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล
ด้านการมีสว่ นร่วมในการรับประโยชน์ ด้านการร่วมด�ำเนินงาน ด้านการร่วมตัดสินใจ ตามล�ำดับ มีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับมาก
๑.๒ ด้านการร่วมวางแผน ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอปัญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด และสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการวางแผนก�ำหนดนโยบาย
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
๑.๓ ด้านการร่วมตัดสินใจ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติชม ทักท้วง ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบลักษณะการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ขั้นตอนที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
		 ๑.๔ ด้านการร่วมด�ำเนินงาน ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน งบประมาณให้กับสถานศึกษา เพื่อให้
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประสบความส�ำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุนก�ำลังคน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
๑.๕ ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนงาน
ตามนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
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		 ๑.๖ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ชุมชนได้รับการสนับสนุนก�ำลังคนจากสถานศึกษาเมื่อชุมชนมีการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และชุมชนได้รบั ผลงานจากการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มีคา่
เฉลี่ยต�่ำสุด
๒. แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลัก สรุปไว้ดังนี้
		 ๒.๑ แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก�ำหนด นโยบาย
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรมีแนวทาง คือ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมวางแผน
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ชุมชนเข้ามาร่วมก�ำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ถอดบทเรียนทีส่ อดคล้องกับบริบท
ของชุมชนในท้องถิน่ ก�ำหนดแนวทาง ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา
		 ๒.๒ แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก�ำหนดขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรมีแนวทาง คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คนในชุมชน มาร่วม
ก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม โดยยึดหลักความต้องการของชุมชน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึง่ เป็นตัวแทนชุมชน เป็นทีป่ รึกษาในการตัดสินใจในการก�ำหนดการปฏิบตั กิ จิ กรรมให้ปราชญ์ทอ้ งถิน่ หรือ
ผู้น�ำในท้องถิ่น มาช่วยให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการก�ำหนดการขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
		 ๒.๓ แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนก�ำลังคนในการ
ด�ำเนินงานของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน สถานศึกษาควรมีแนวทาง คือ มีขอ้ ตกลงกับชุมชนว่าจะมีการ
สนับสนุนก�ำลังคนร่วมกัน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนทีม่ คี วามสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม น�ำองค์ความรูใ้ นชุมชน
ที่หลากหลายในความเป็นท้องถิ่นมา พัฒนาเพื่อจัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้
		 ๒.๔ แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรมีแนวทาง คือ เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเมินความพึงพอใจ หรือได้รับ
ค�ำชมเชยจากภายนอกสถานศึกษาของการปฏิบัติงานกิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษา มีการเผยแพร่
กิจกรรมที่ท�ำให้ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม การเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล และอื่น ๆ เป็นต้น
		 ๒.๕ แนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนได้รับผลงานจากการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรมีแนวทาง คือ สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นถึงการได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชุมชนจากความส�ำเร็จของกิจกรรม ขอบคุณและชื่นชม
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ชุมชน ตามวาระโอกาสต่าง ๆ ให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
มอบรางวัล/เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้
๑. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ด้านการร่วมวางแผน ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอปัญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์เทพ ทับทิม3 เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า การมี
ส่วนร่วมด้านการวางแผนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก
ด้านการร่วมตัดสินใจ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติชม ทักท้วง ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบลักษณะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนวัฒน์ ค�ำภีลานนท์4 ได้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิน่ เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมของกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี
ด้านการร่วมด�ำเนินงาน ระดับการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากสถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน งบประมาณให้กับสถานศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของทานตะวัน อินทร์จันทร์5
ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาชุมชน ในชุมชนย่อยเทศบาลเมืองล�ำพูน ซึ่งมี ๔
ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนย่อย ผลการศึกษา
ปรากฏว่า คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง
3

พงศ์เทพ ทับทิม, “การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี”,วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,สาขาการบริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙), หน้า ๒๕.
4
ธนวัฒน์ ค�ำภีลานนท์, “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐), บทคัดย่อ.
5
ทานตะวัน อินทร์จนั ทร์, “การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยเทศบาลเมืองล�ำพูน”,
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ.
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ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก สถาน
ศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนงานตามนโยบายการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์เทพ ทับทิม6 เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ปรากฏว่า การมี
ส่วนร่วมในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก ในชุมชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเสนอแนวทางพัฒนา
เพื่อปรับปรุงโรงเรียน ตรวจสอบเรื่องงบประมาณ และประเมินผลการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากชุมชน
ได้รับการสนับสนุนก�ำลังคนจากสถานศึกษาเมื่อชุมชนมีการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของวิษณุ
หยกจินดา7 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาชุมชน ของหมูบ่ า้ นทุง่ กร่าง ต�ำบลทับไทร อ�ำเภอ
โป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต�ำบลทับไทร อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒. แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก�ำหนด นโยบายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ าจากตัวแทนในชุมชนเข้ามาร่วมวางแผน
ก�ำหนด การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครู รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วร่วมกัน
ถอดบทเรียนเพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและ
สังคมในท้องถิ่น เพื่อก�ำหนดลงในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจ�ำปี
และหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในโอกาสต่อไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิยา
หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร8 ในด้านการมีส่วนร่วมมีทั้งเป้าหมายและวิธีการ ซึ่งกระบวนการในการ
มีส่วนร่วมแบบวิธีการนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องต้องอาศัยการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น จะท�ำให้
6

พงศ์เทพ ทับทิม, “การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี”,วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙), หน้า ๒๕.
7
วิษณุ หยกจินดา, “การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน”,วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
การบริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙), หน้า ๓๒.
8
นันทิยา หุตานุวตั ร และณรงค์ หุตานุวตั ร, “การพัฒนาองค์กรชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
การบริหารการศึกษา(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒.
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คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกมีความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่มคน ส่งผลให้มีความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจก�ำหนดขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน และกลุ่มคนที่มี
บทบาทส�ำคัญในชุมชน มาร่วมตัดสินใจก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดหลักความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา สูบก�ำปัง9 ได้กล่าวสรุปถึงความหมายการมีส่วนร่วม
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ใช้สิทธิในกระบวนการเรื่องนโยบายสาธารณะ ด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอแนะ
ความคิดเห็น การมีสว่ นร่วมตัดสินใจ ตัง้ แต่กระบวนการการริเริม่ นโยบาย การจัดท�ำวางแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพของชีวติ และสิง่ แวดล้อม การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการร่วมปฏิบัติในการติดตามและ
ร่วมประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนก�ำลังคนในการด�ำเนินงาน
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก มาอภิปรายผลได้ดังนี้
สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มีความสนใจ มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้กจิ กรรมมีองค์ความรูท้ หี่ ลากหลายและได้เรียนรูค้ วามเป็นท้องถิน่ ของตนเอง
และสถานศึกษาต้องมีข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนว่าจะมีการสนับสนุนก�ำลังคนเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้น
สอดคล้องกับ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอ
แนวทางการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้
๑. การมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาโดยสถานศึกษาสามารถเปิดโอกาสให้ผปู้ กครอง
และชุมชนจัดสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และก�ำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒. 	การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
และชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึกถึง
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สถานศึกษาควรก�ำหนดเป็นแนวทางว่า ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมประเมินผลการ
9

ปัทมา สูบก�ำปัง, รายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ,
(ส�ำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๓๖.
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ปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเมินความพึงพอใจ หรือได้รับ
ค�ำชมเชยจากภายนอกสถานศึกษา ของการปฏิบัติงานกิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษา มีการเผยแพร่
กิจกรรมทีท่ ำ� ให้ผปู้ กครองทีม่ าร่วมกิจกรรม การเผยแพร่ขา่ วสารของเทศบาล และอืน่ ๆ เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อรทัย ก๊กผล10 ได้กล่าวถึง การมีสว่ นร่วมประชาชน ว่า เป็นกระบวนการหนึง่ ทีป่ ระชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสในการแสดงทัศนะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเพื่อจะ
แสวงหาทางเลือกในการร่วมการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ จนเป็นที่ยอบรับร่วมกัน ซึ่งทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องนัน้ จะต้องมาเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตลอดจนถึงกระบวนการติดตามและประเมินผล เพือ่ ทีจ่ ะ
ให้เข้าใจ, การรับรู้, การเรียนรู้, การปรับโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อทุกฝ่าย
แนวทางในการส่งเสริมให้ชมุ ชนได้รบั ผลงานจากการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก มาอภิปรายผลได้ดังนี้
สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้ชุมชนได้เห็นถึงการที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้ามา
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนจากความส�ำเร็จ
ของกิจกรรม ที่ชุมชนให้ความร่วมมือ เช่น ประชาสัมพันธ์ความส�ำเร็จของกิจกรรมโดยกล่าวขอบคุ
ณและชืน่ ชมชุมชน รวมทัง้ มอบเกียรติบตั รยกย่องเชิดชูเกียรติ เพือ่ เป็นสิง่ ตอบแทนและค�ำขอบคุณในวาระ
โอกาสต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นประจ�ำ จนประสบผลส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี และให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้เกียรติ
และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ สอดคล้องกับงานวิชาการของ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ11 การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
ของโครงการ เพื่อให้เกิดการร่วมค้นปัญหา การร่วมวางแผน การร่วมตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยี เพื่อน�ำมาบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะต้องสอดคล้องกับฒนธรรมและวัวิถีชีวิตของคนในชุมชน

10

อรทัย ก๊กผล, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิปริญญาโทส�ำหรับนักบริหาร
รัฐกิจ, ๒๕๕๘), หน้า ๘๖.
11
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการท�ำงานของนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร :
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๕๘), หน้า ๒๖.
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะ
ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 ๑.๑ สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากตัวแทนในชุมชนเข้ามา
ร่วมวางแผน ก�ำหนด การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามาร่วม
รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อก�ำหนดเป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
		 ๑.๒ สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาซึง่ เป็นตัวแทนชุมชน และกลุม่ คน
ที่มีบทบาทส�ำคัญในชุมชน มาร่วมตัดสินใจในการก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดหลักความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลัก
		 ๑.๓ สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มีความสนใจ มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้กจิ กรรมมีองค์ความรูท้ หี่ ลากหลายและได้เรียนรูค้ วามเป็นท้องถิน่ ของ
ตนเอง และสถานศึกษาต้องมีขอ้ ตกลงร่วมกันกับชุมชนว่าจะมีการสนับสนุนก�ำลังคนเมือ่ มีกจิ กรรมเกิดขึน้
		 ๑.๔ สถานศึกษาก�ำหนดเป็นแนวทางว่า ต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเมินความพึงพอใจ หรือได้รับ
ค�ำชมเชยจากภายนอกสถานศึกษา ของการปฏิบัติงานกิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษา มีการเผยแพร่
กิจกรรมที่ท�ำให้ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม การเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล และอื่น ๆ
		 ๑.๕ สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้ชุมชนได้เห็นถึงการที่จะได้รับประโยชน์จากการ
เข้ามาร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ประชาสัมพันธ์ความส�ำเร็จของกิจกรรม โดยกล่าว
ขอบคุณ ชื่นชมชุมชน มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวาระโอกาสต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นประจ�ำ เพื่อเป็นการให้เกียรติและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 ๒.๑ ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของสถานศึกษา
		 ๒.๒ ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ของสถานศึกษา
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