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การพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนเป็นฐาน 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา นับตั งแต่พุทธศักราช 2547 จนปัจจุบัน ประชาชน เจ้าหน้าที่ และครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลาบางส่วน (อ้าเภอจะนะ อ้าเภอสะบ้าย้อย อ้าเภอนาทวี และอ้าเภอเทพา) จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ถูกคุกคามท้าร้ายจากผู้ก่อการร้ายหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากมาย  โรงเรียนถูกเผามากราย ท้า
ให้ครูหยุดท้าการสอนเนื่องด้วยกลัวในความไม่ปลอดภัยในชีวิต ส่งผลเสียต่อการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีผู้ก่อการ ร้ายคุกคาม 
ท้าให้ไม่สามารถเล่าเรียนได้ตามปกติ ยิ่งกว่านั นยังมีผลกระทบไปถึงสถานภาพทางการเมืองและบูรณภาพของพลเมืองและดินแดนพื นที่
แห่งนี      

ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันซึ่งมีโรงเรียนถูกเผาท้าลายไปกว่า 200 แห่งในรอบ 40 ปี หรือกว่า เดือนละ 5 แห่ง 
และมีครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปเกือบ 300 คน ท้าให้สภาพการจัดการศึกษาตกอยู่ในภาวะ
ยากล้าบาก โรงเรียนต้องปิดท้าการสอนไปถึงปีละ 30-40 วันและบางโรงปิดเกิน 100 วัน หรือกว่าครึ่งของเวลาทั งหมด ภาวะดังกล่าว
ยิ่งท้าให้ปัญหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในพื นที่พิเศษนี ยิ่งมีแนวโน้มวิกฤตยิ่งขึ น 

ปัญหาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน ที่มิใช่เป็น
เพียงปัญหาของการขาดทรัพยากรหรือบุคลากร แต่เป็นปัญหาที่โยงกลับไปถึงประวัติศาสตร์แห่งการละเลยของรัฐต่อความต้องการ
รูปแบบการศึกษาพิเศษของพื นที่พิเศษนี  ที่จะสามารถตอบสนองไม่เฉพาะแต่โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพหรือโอกาสการมีงานท้า
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เท่านั น แต่ยังต้องตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื นที่อีกด้วย ท่ามกลาง
สถานการณ์การก่อความรุนแรงที่มีรากเหง้ามาจากทั งความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐมาในอดีตของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง ทั งจากกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ  ที่ไม่ประสงค์ดีนี  ดังนั นการหารูปแบบเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาในท้องถิ่นร่วมกับชุมชนจึงน่าจะ
เป็นเครื่องมือส้าคัญในการเยียวยาปัญหาระยะสั นเพ่ือจะเป็นก้าวแรกที่สร้างจิตส้านึกแก่ชุมชนในท้องถิ่น  (ศูนย์สนับสนุนการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2549 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550)  

การเยียวยาเพ่ือชดเชยความรู้สึกทางจิตวิญญาณแก่ประชาชนส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐควรกระท้า  แนวทางหนึ่งที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาร่วมกับชุมชนในพื นที่โรงเรียนบ้านท่าน ้า อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาปัตตานี เขต 1 จึงใช้แนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกรอบในการสร้าง
รูปแบบการเยียวยาในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมี   ส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการเยียวยา และน้ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติ
จริงในภาคสนาม จากนั นจึงน้าผลดังกล่าวมาพัฒนารูปแบบการเยียวยาในชุมชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ นเพ่ือความเสถียร และสามารถเผยแพร่
แก่ชุมชนในการฟื้นฟูชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือก้าหนดรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า 

2.  เพ่ือศึกษาผลการด้าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนบ้านท่าน ้า 

           3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า 

 ขอบเขตของการวจิัย 

1. ด้านเนื อหา การวิจัยในครั งนี มุ่งศึกษารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2543. และ Cheng, 1996) 

2.  ด้านประชากร ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ดังนี  ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสมานฉันท์ชุมชน เยาวชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน และประชาชนต้าบลท่าน ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนร่วมกันเสนอความคิดเห็น 

      3. การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ระดมความคิดเห็นของประชาชนในต้าบลท่าน ้าและ   คณะครูโรงเรียนบ้านท่า
น ้าเพ่ือสร้างรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า โดยใช้ การเก็บข้อมูล
ดังนี  1) เวทีชุมชน 2) การสัมภาษณ์ 3) การสนทนากลุ่มย่อย 

 วธิีการวิจัย 

เพ่ือให้การด้าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ก้าหนดวิธีด้าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี  
ระยะที่ 1 ก้าหนดรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า  

ประกอบด้วยขั นตอนดังนี  
ขั นตอนที่ 1 จัดเวทีชุมชนโดยเชิญคณะครู ผู้น้าชุมชน ผู้น้าเยาวชน และ ประชาชน ในต้าบลท่าน ้าเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม

คิดรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยมีผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านท่าน ้าเป็นประธานการ
ประชุมและครูเป็นเลขาฯ บันทึกการประชุม ใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง 
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ขั นตอนที่ 2 สรุปสาระการประชุมเพ่ือก้าหนดเป็นรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 

ขั นตอนที่ 3 เชิญตัวแทนที่ประชุมมาประชุม และน้าเสนอรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนท่าน ้า จากนั นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ก่อนน้าไปใช้จริงอีกครั ง 

ขั นตอนที่ 4 น้าเสนอข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลเป็นรูปแบบ (Model) และเรียบเรียงน้าเสนอเป็นความเรียง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 1 มาจากประชากร 7 กลุ่ม ดังนี  ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ

เยียวยาและฟ้ืนฟูสมานฉันท์ชุมชน เยาวชนในชุมชน ผู้น้าชุมชน และประชาชนต้าบลท่าน ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชนเพ่ือเสนอความ
คิดเห็นรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ฯ 

เครื่องมือในการวิจัยระยะท่ี 1 เป็นแบบบันทึกการประชุมเวทีชุมชน โดยผู้วิจัย 3 คน สังเกต บันทึกแบบมีส่วนร่วม 
ระยะที่ 2 น้ารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้าไปใช้จริงใน

ภาคสนาม ประกอบด้วยขั นตอนดังนี  
ขั นตอนที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือให้เข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเยียวยาชุมชน

สัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ขั นตอนที่ 2 น้ารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้จริง 
ขั นตอนที่ 3 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลังเสร็จสิ นกิจกรรมสุดท้ายของรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้าด้วยการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ด้าเนินการจัดกิจกรรมดังค้าถามต่อไปนี  
1)  วิธีการ และขั นตอนการด้าเนินงานกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
2)  กิจกรรมดังกล่าวท้าให้ท่านรู้สึกอย่างไรต่อโรงเรียนบ้านท่าน ้า 
3)  สิ่งใดบ้างที่ดี และสิ่งใดบ้างท่ีไม่เหมาะสมในกิจกรรมที่ท่านร่วม 
4)  ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมท่านมีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
5)  สถานที่ที่ด้าเนินกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
6)  ถ้ามีกิจกรรมเช่นนี อีก ท่านต้องการเข้าร่วมอีกหรือไม่  เพราะเหตุใด 

ขั นตอนที่ 4 สรุปข้อมูลกิจกรรมของแต่ละรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนบ้านท่าน ้า โดยวิธีวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ด้าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละประเภท
การเยียวยา โดยผู้วิจัยจ้านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงและความสอดคล้องด้านความเห็น และน้าเสนอในรูปความเรียง ตาม
ประเด็นค้าถามดังนี   

1)   ทัศนคติต่อกิจกรรม  
2)   ขั นตอนการด้าเนินกิจกรรม  
3)   ความแตกต่างก่อนและหลังร่วมกิจกรรม 
4)   ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั งต่อไป  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 มาจากประชากร 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี  กลุ่มผู้จัดกิจกรรม และกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ดังมี
รายละเอียดดังนี  1) กลุ่มผู้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเยียวยาและฟ้ืนฟูสมานฉันท์ชุมชน 
คณะท้างาน ผู้น้าชุมชน 2) กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน และประชาชนต้าบลท่าน ้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
ร่วมกันเสนอความคิดเห็น วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 

เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตามประเด็นค้าถามดังกล่าวข้างต้น ทั งนี ผู้วิจัยจะ
ด้าเนินการสัมภาษณ์ร่วมกันกับครูโรงเรียนบ้านท่าน ้าในทุกกิจกรรม โดยใช้วิธีการจดบันทึก  

ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า  
ประกอบด้วยขั นตอนดังนี  
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ขั นตอนที่ 1 เชิญคณะครู ตัวแทนผู้น้าชุมชน ตัวแทนผู้น้าเยาวชน และตัวแทนประชาชน ในต้าบลท่าน ้าเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
โดยผู้วิจัยท้าหน้าที่ด้าเนินการประชุม เริ่มต้นด้วยการน้าเสนอผลการวิจัยของแต่ละรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า 

ขั นตอนที่ 2 เปิดโอกาสให้ทุกคนในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นคนละ 10 นาที และผู้ช่วยวิจัยบันทึกความคิดเห็น และ
บันทึกเสียง 

ขั นตอนที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์เชิงสรุปความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัม พันธ์ด้วยวิธีการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้าอีกครั ง ทั งนี ใช้เวลาที่ด้าเนินการสนทนาประมาณ 3 ชั่วโมง 

ขั นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล หลังเสร็จสิ นการสนทนากลุ่ม ก็จะน้าบันทึกเสียงจากเทปมาถอดความโดยละเอียดทั งหมดเป็น
ตัวอักษรตามบทสนทนา เปรียบเทียบกับการจดบันทึกข้อมูลของผู้จดบันทึก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั งหนึ่ง ต่อจากนั นจึงสรุป
ข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ดังนี  

1)  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน้ารูปแบบไปใช้ 
2)  เงื่อนไขส้าคัญของการพัฒนามีอะไรบ้าง 
3)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ขั นตอนที่ 5 สรุปผลการประชุมโดยประธานการประชุม 
ขั นตอนที่ 6 น้าเสนอข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลและเรียบเรียงน้าเสนอในรูปความเรียง แต่ละหัวข้อในการวิเคราะห์

จะถูกประเมินโดยเอกเทศจากผู้ช่วยวิจัย 1 คน ในกรณีที่การประเมินจากผู้วิจัยไม่สอดคล้องกัน นักวิจัยต้องแก้ปัญหาโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันอีกครั งหนึ่ง ด้วยวิธีการเช่นนี  จึงน่าจะเชื่อได้ว่า การวิเคราะห์ในครั งนี  ได้ยึดข้อมูลที่ได้จากการสนทนาเป็นหลัก 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 3 มาจากตัวแทนประชากร 6 กลุ่ม ดังนี  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
เยียวยาและฟ้ืนฟูสมานฉันท์ชุมชน ตัวแทนเยาวชน ผู้น้าชุมชน และคณะท้างานร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปแบบที่น้าไปใช้เปรียบเทียบ
กับผลการสัมภาษณ์ 

เครื่องมือในการวิจัยระยะที่ 3 เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า โดยผู้วิจัย 3 คน แบ่งหน้าที่ดังนี  คนที่ 1 เป็นผู้น้าเสนอผลการวิจัยทั ง 2 ระยะ คนที่ 2 ท้า
หน้าที่น้าสนทนาโดยเชิญให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้อภิปรายเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา หรือปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ คนที่ 3 ท้าหน้าที่บันทึก
ด้วยเทปและถอดเทปหลังจากสนทนากลุ่ม   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี มีดังนี  
1.  แบบบันทึกการประชุมเวทีชุมชนเพ่ือสร้างรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนบ้านท่าน ้า 
2.  แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ด้าเนินการจัดกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า 
3.  แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพ่ือพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนบ้านท่าน ้า 
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 ผลการวจิัย 

ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี   
1. รูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า จากการประชุมเวที

ชุมชน สรุปได้ดังนี  
1.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น 
1.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
1.3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ มี 5 กิจกรรมย่อย 

1)  กิจกรรมปลูกผักไร้สารพิษ 
2)  กิจกรรมท้าขนมไทย 
3) กิจกรรมหัตถกรรมไม้ไผ่ 
4) กิจกรรมเลี ยงปลาดุก 
5) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี ยงไก่ 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาของชุมชน 
1.5 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น (เมาลิดิลนบีสัมพันธ์) 

2.  ผลการน้ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ สรุปผลดังนี  
2.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม : กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่าความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้นอกเหนือจากที่เรียนใน

หลักสูตร สามารถน้าไปปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันได้ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความชัดเจน ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน หลังจากผ่านการอบรม
ครั งนี แล้วท้าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประพฤติที่ดี ความรับผิดชอบสูงขึ น มีระเบียบวินัย และมีสมาธิดีมาก ทุกฝ่ายมีความยินดีและ
ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเสมอ ข้อเสนอแนะในครั งต่อไป ควรใช้สถานที่ที่เป็นห้องจริยธรรมโดยเฉพาะ และมีการจัดอาหารว่าง
ส้าหรับเยาวชนบ้าง  

2.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี: กลุ่มตัวอย่างมีความ  พึงพอใจต่อกิจกรรมนี อยู่
ในระดับดีถึงดีมาก ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เยาวชนรู้สึกใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ น ขั นตอนการด้าเนิน
กิจกรรมเหมาะสมแล้ว ต้องการให้โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นประเพณีทุกปี กิจกรรมนี ท้าให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรร มมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนมากกว่าก่อนร่วมกิจกรรม และยังท้าให้เยาวชนในทุกหมู่บ้านมีความสนิทสนม สามัคคีระหว่างหมู่บ้าน
และโรงเรียนมากขึ นกว่าเดิม ครั งต่อไปควรเพ่ิมประเภทกีฬาให้มากขึ น เช่น กีฬาพื นบ้าน กีฬาฟุตบอล 7 คน เป็นต้น 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
ปรากฏผลดังนี  

2.3.1 กิจกรรมปลูกผักไร้สารพิษ : กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 
แต่บางอย่างต้องปรับปรุง เนื่องจากกิจกรรมปลูกผักไร้สารพิษไม่ได้น้าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ในกิจกรรมนี หากจะด้าเนินการต่อไป
ควรขยายเวลาในการด้าเนินกิจกรรมให้มากขึ นและควรให้ความรู้ทั งระบบในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมปลูกผักไร้สารพิษ นอกจากนี ควร
สนับสนุนงบประมาณ ภายหลังที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท้าให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ครู และชาวบ้านมีความสนิทสนมมากขึ น   

2.3.2 กิจกรรมท้าขนมไทย : ท้าให้ชาวบ้านสามารถน้าความรู้และวิธีการดังกล่าวไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ จัดตั ง
กลุ่มเพ่ือหารายได้ร่วมกัน นอกจากนี รู้สึกพอใจที่โรงเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  อย่างพร้อมเพรียง สามารถท้าให้การด้าเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยดี แต่สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงคือต้องการให้ขยายเวลาเพ่ิมมากขึ นกว่าเดิม และต้องการให้วิทยากรแนะน้าวิธีการท้าขนม
แบบอ่ืนๆ เช่น ขนมเค้ก ขนมปังไส้ต่างๆ 
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2.3.3 กิจกรรมหัตถกรรมไม้ไผ่ : ท้าให้ชาวบ้านสามารถพัฒนาทักษะด้านหัตถกรรมไม้ไผ่จนกลายเป็นงานอดิเรกยามว่าง 
และกลายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง ขั นตอนการด้าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม วิทยากรให้ความรู้ดีและเป็นกันเอง ควรเพิ่มเวลาให้
มากขึ น นอกจากนี ควรปรับปรุงสถานที่ที่ใช้ฝึกปฏิบัติ ควรพาไปทัศนศึกษาที่ท้าเกี่ยวกับหัตถกรรมไม้ไผ่ กิจกรรมนี ท้าให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ สามารถปฏิบัติได้ และเห็นคุณค่าของไม้ไผ่ สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานอย่างชัดเจน 

2.3.4 กิจกรรมเลี ยงปลาดุก : กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสม แต่ในพิธีเปิดควรเชิญผู้อ้านวยการโรงเรียน ผู้น้าท้องถิ่นเป็นผู้
เปิดงานเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วม  ขั นตอนการดูแลปลาในกระชัง ควรเพ่ิมจ้านวนปลาให้มากขึ น
เนื่องจากพื นที่บ่อเลี ยงปลามีบริเวณกว้าง ชาวบ้านมีความรู้สึกว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างประโยชน์แก่ตนและโรงเรียนแตกต่างจากก่อน
ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและโรงเรียน   

2.3.5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี ยงไก่ : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ทั งนี ชาวบ้านส่วน
ใหญ่เห็นว่า ท้าให้ตนและครอบครัวมีอาชีพ และสร้างรายได้เพ่ิมขึ น ความแตกต่างดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปกครองเสนอ
ความเห็นให้โรงเรียนด้าเนินการต่อไป นอกจากนี ทางโรงเรียนควรให้ความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การใช้วัคซีน การป้องกันโรคในไก่ และ
ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันดูแล เลี ยงไก่ร่วมกัน 

2.4 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาของชุมชน : สร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
ชาวบ้านมีความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อโรงเรียน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวคือ ต้องการให้จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
การค้นคว้าด้านอิสลามศึกษาแยกจากอาคารละหมาด ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมาใช้แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวให้ทั่วถึง ควรจัดสื่อประ
เภทอ่ืนนอกเหนือจากหนังสือไว้ในห้องสมุด ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดอิสลามศึกษาด้วย เช่น สัปดาห์
ห้องสมุดอิสลามศึกษา ต้องการให้มีหนังสือที่เป็นภาษามาลายูและภาษารูมี และต้องการให้ห้องสมุดเปิดท้าการในวันเสาร์ อาทิตย์ 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น (เมาลิดิลนบีสัมพันธ์) : ขั นตอนการด้าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 
แต่ยังต้องการให้คณะกรรมการด้าเนินการควรมาจากตัวแทนในทุกหมู่บ้าน ที่อยากให้มีมากที่สุดคือการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ
ของท่านนบี รวมทั งกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับด้านศาสนา เพราะจะท้าให้นักเรียนและชาวบ้านที่มาร่วมงานได้รับความรู้ดังกล่าว 
การร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมครั งนี ท้าให้มีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ที่โรงเรียนมองเห็นความส้าคัญของชาวบ้าน 
และท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ได้ฟ้ืนกลับมาอีกครั งหนึ่ง   

3.  รูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้า จากการสนทนากลุ่ม 
กิจกรรมส้าคัญทั ง 5 ประเด็นไม่มีความแตกต่างจากการประชุมเวทีชุมชนในครั งแรก แต่มีรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่ต้องเพ่ิมเติม
ในรูปแบบ ดังพอสรุปโดยภาพรวมได้ดังนี  

1)  เพ่ิมระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรมให้มากขึ น 
2)  เพ่ิมกิจกรรมย่อยๆ ในแต่ละกิจกรรมให้หลากหลาย 
3)  จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
4)  เร่งการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม 
5)  สร้างสถานที่ประกอบกิจกรรมอย่างชัดเจน 
6)  คณะกรรรมการเยียวยาและสมานฉันท์ชุมชนควรคัดมาจากตัวแทนในทุกหมู่บ้าน 
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 อภิปรายผล 

การวิจัยในครั งนี เป็นการพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้าน
ท่าน ้า อาศัยแนวคิดการเยียวยาและแนวคิดรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2 ประเด็นคือ อาศัยชุมชนเป็นหลัก และอาศัย
ครูและชุมชนร่วมกัน การอภิปรายในส่วนนี ผู้วิจัยเสนอตามวัตถุประสงค์เป็น 3 ประเด็นดังนี  

1.  รูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านท่าน ้าซึ่งได้จากการประชุมใน
เวทีชาวบ้านนั นเป็นแนวคิดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด วางแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นแนวคิดหรือวิธีการหนึ่งที่แก้ปัญหาการชดเชยทางจิตวิญญาณ ความซับซ้อน และความต้องการของชุมชนที่หน่วยงาน
ราชการ หรือบุคคลภายนอกมิอาจรับรู้ได้ เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับแนวคิดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ท้าให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน และรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นความส้าคัญของชุมชนของตน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Edley Jr. (1992 อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2546) ที่กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้มากขึ น ผู้มีอ้านาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไม่ใช่มีแต่เพียงผู้บริหารเท่านั นแต่ยังมีตัวแทนคณะครูและผู้ปกครอง
ร่วมอยู่ด้วย คณะบุคคลเหล่านี มีอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตลอดทั งแนวคิด
สมานฉันท์ในชุมชนของตนด้วยเช่นกัน 

2.  ผลการสัมภาษณ์ทั ง 9 กิจกรรม จะเห็นได้ว่า ผู้ร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมมีความรู้สึกหวงแหน มีความสนิทสนมกับ
บุคลากรในโรงเรียน เข้ามาท้ากิจกรรมในโรงเรียนมากขึ นกว่าเดิม กิจกรรมที่ส้าเร็จครั งนี อาจมีสาเหตุจากการวางแผนร่วมกัน ร่วมกัน
เสนอแนวคิด ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงท้าให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ องค์กร 
Assessment of School-Based Management (1996 อ้างถึงในอุทัย บุญประเสริฐ, 2546 และ Consumer, 1993) กล่าวว่า การที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) ในระดับโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จะท้าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนมากขึ น  
และท้าให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั นเป็นที่ยอมรับได้มากขึ น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการจัดการศึกษา ที่ส่วนกลางกระจาย
อ้านาจสู่สถานศึกษาในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ทั งนี เพ่ือให้สถานศึกษามีความอิสระ 
และมีความคล่องตัวในการตัดสินใจ (Lunenburg and Ornstein,  1996) แนวคิดนี จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานราชการเห็น
ควรว่า เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เหมาะสม กระจายให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถด้าเนินการร่วมกับชาวบ้านได้อย่างสนิทสนม
ลดความระแวงต่อกัน   

 ผลจากการสนทนากลุ่มเพ่ือการพัฒนารูปแบบการเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ด้วยวิธีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนบ้านท่าน ้า ยังคงรูปแบบเค้าโครงใหญ่ๆ ไว้คงเดิม เนื่องจากว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการเปิดโอกาส และการยอมรับให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นเพ่ือเยียวยาชุมชน ข้อมูลการสัมภาษณ์นอกรอบหลังจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ตั งค้าถามหนึ่งว่า 
“รูปแบบกิจกรรมใดที่ไม่จ้าเป็นต้องมีในการเยียวยาครั งนี ?”  พบว่า ไม่มีผู้ร่วมสนทนาคนใดเห็นด้วยที่จะยอมลดกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งที่เกิดจากผลวิจัยในครั งแรก ทั งนี ผู้วิจัยคิดว่า อาจเนื่องจากเหตุผลของหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีหลักการ 5 
ประเด็น (อุทัย บุญประเสริฐ, 2546 และส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) คือ หลักการกระจายอ้านาจ  (Decentralization) 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) หลักการคืนอ้านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return 
Power to People) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ทั ง 5 
ประเด็นจึงกลายเป็นเหตุผลที่ยืนยันได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถเยียวยาชุมชนสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
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 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลวิจัยนี ไปใช้ เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่เกิดจากความต้องการ ความสนใจของ
ชาวบ้าน ชุมชนบ้านท่าน ้า หากการจะน้ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปใช้อาจจะไม่ได้ผลเหมือนการวิจัยครั งนี  แต่หากน้ารูปแบบนี ไปใช้
ทั งหมดก็มิสามารถยืนยันได้ว่า จะเยียวยาได้ส้าเร็จเช่นกัน ผู้วิจัยจึงใคร่เสนอการน้ารูปแบบนี ไปใช้ดังนี  

1.1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นรูปแบบนี ว่าเหมาะสมหรือไม่ อาจเพ่ิมเติม หรือลดได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

1.2 ควรค้านึงถึงระยะเวลา และงบประมาณที่มีเป็นส้าคัญ 

1.3 รัฐควรก้าหนดเป็นนโยบายดังกล่าวให้โรงเรียนทุกโรงจัดด้าเนินการเพ่ือเยียวยา สร้างความเข้มแข็งในชุมชนร่วมกับ
โรงเรียน 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั งต่อไป เนื่องจากการวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษา และส้ารวจความต้องการของชาวบ้านที่ไม่
ต้องการสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านมากนัก ข้อมูลการวิจัยในเชิงคุณภาพมี  จุดแข็งบางประการที่เหมาะกับการศึกษา
ข้อเท็จจริงของชาวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงคุณภาพย่อมมีจุดด้อยตรงที่ไม่สามารถหาความตรงความเที่ยงได้ แม้ในครั งนี ผู้วิจัย
ได้พยายามก้าหนดผู้ช่วยวิจัยเพ่ิม 2 คน เพ่ือมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งกันและกัน แต่ยังไม่สามารถหาความเที่ยงได้มากนัก ดังนั นในการ
วิจัยครั งต่อไปจึงควรอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณประกอบบ้างจะท้าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ น 

 


