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รูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ
นางสุชีรารัตน กั้วสิทธิ์
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ตามกรอบบริหารงานทั้ง 4 ดาน
ภายใตกลยุทธในการพัฒนาคือ 1) การศึกษาดูงาน 2) การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก
กิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภูมปิ ญญาทองถิ่น และการประชาสัมพันธ ซึ่งใชระเบียบ
วิธีการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแมคแท็กการท (Kemmis and
McTaggart) มาเปนกระบวนการดําเนินการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) โดยมีกลุมผูรวมวิจัย
(Research Participants) จํานวน 81 คน กลุมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณการศึกษาดูงาน แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยภูมิปญญาทองถิ่น แบบสัมภาษณการประชาสัมพันธ แบบประเมินการจัดการเรียนรู
โดยภูมิปญญาทองถิ่น การตรวจสอบขอมูลใชเทคนิคการตรวจสอบขอมูลแบบหลายมิติ (Triangulation
Technique) และนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการบรรยาย
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใช
กลยุทธการประชุมปฏิบัติการ และการสนทนากลุม เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
การจัดหาวิทยากรในการจัดการศึกษา และสนับสนุนแหลงการเรียนรูหลังการพัฒนา สงผลใหกลุมผูรวม
ศึกษามีความรูความเขาใจ ใหความรวมมือในการเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนในหองเรียน การ
สนับสนุนแหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน สามารถเปนวิทยากรที่มีความพรอมในการใหการศึกษาแก
นักเรียนเปนอยางดี ทําใหชุมชนเห็นความสําคัญ อยากเขามามีสวนรวมในการใหการศึกษาแกนักเรียน
และสนับสนุนอย างเต็มที่แกนักเรียน ในเรื่องแหล งการเรีย นรูนอกโรงเรีย น ทํ าใหเ กิดความรวมมื อ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนดียิ่งขึ้น ชุมชนไดรับรูขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยางทั่วถึง
และมีสวนรวมอยางเหมาะสมสนองความตองการของผูเรียนไดอยางหลากหลาย เกิดประสบการณตรง
ในการใหการศึกษาแกนักเรียน และสรุปผลการดําเนินการของสถานศึกษา โดยเฉพาะดานการสงเสริม
สนับสนุนดานวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดหาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้ง การจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา การมีสวนรวม
โดยออม โดยการสนับสนุนและสงเสริมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ซึ่งในการมีสวนรวมดังกลาวสงผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปและสอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545

โดยสรุป รูปแบบและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยา
สรรพ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยภูมิปญญาทองถิ่น และการประชาสัมพันธทําใหชุมชน และโรงเรียนไดเกิดการพัฒนา
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดดียิ่งขึ้น โดยชุมชนไดตระหนักถึงการมีสวนรวมและเขาใจบทบาท
ของตนเองในการมีสวนรวมจัดการศึกษา ตลอดทั้งเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับทาง
โรงเรียน ทําใหไดรับความรวมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาทําใหบุตรหลานของชุมชนไดเกิดการ
พัฒนาดานการศึกษามากยิ่งขึ้น
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Abstract
This research aimed to develop the format and method of the community
participation on educational management of Khaminpittayasan School, Muang district,
Kalasin province. The format and method were developed with administrative
framework of four main sections on observation projects and the activities of
community participation (indigenous learning and public relations) by using Research
and Development method. Kemmis and McTaggart action research was applied to this
research, which was called PAOR (Planning, Action, Observation and Reflection). The
research participants were 81 persons and 30 informative persons. The research
instruments were observation interview, indigenous learning interview, public relations
interview, and indigenous learning evaluation form. The data were checked by using
Triangulation technique and presented by description.
The research result could be concluded that the format and method
development for proceeding the activities, learning with the lecturers and learning
resources development resulted to the research participants in knowledge,
participation with lecturers and supporting the development of learning resources. The
community participated the learning and supporting the development of learning
resources which made the better relationship between the school and community on
public relations. The students had learnt by direct experiences. The result supported
the school on academic management in school curriculum development, community
development, indigenous learning resources development and indirect participation in
learning process supporting. It effected to the school which related with National
Education Act, B.E. 2542 (2nd edition, B.E. 2545).
In conclusion, this research effected the development of learning
management on community awareness toward the participation and relationship with
the school which could help the children in the community in better learning
development.

