บทที่ 4
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กรณีศกึ ษา
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค
3 ประการ คือ 1) เพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2) เพื่อศึกษาผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของ 3) เพื่อศึกษาเงื่อนไขปจจัยที่มตี อ การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ กลุมแกนนํา ซึ่งเปนผูร วมคนหารูปแบบในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ประกอบดวยตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชน ไดแก ผูบริหารของโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวัดเขา
พระนิ่ม จํานวน 10 คน คณะกรรมการของโรงเรียน จํานวน 9 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ทาทอง ผูนําชุมชน และตัวแทนผูปกครองที่มีความสนใจและยินดีเขารวมกิจกรรม จํานวน 6 คน
รวมจํานวน 25 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง จากผูที่มีความสนใจเกีย่ วกับการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และประชาชน ไดแก ผูปกครองนักเรียน และประชาชน
ทั่วไป 200 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยเทคนิคที่ใชในการวางแผนขั้นเตรียมวิจยั
ไดแก การจัดเวทีระดมความคิด AIC การวิเคราะห SWOT Focus group และ Mind mapping
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบการสังเกตแบบมีสวนรวม แบบสัมภาษณ
แบบประเมินระดับความพึงพอใจ แบบสํารวจ สําหรับการวิเคราะหขอมูลแบงเปน ขอมูลเชิง
คุณภาพทําการวิเคราะหแบบสรางขอสรุปหรือการวิเคราะหเชิงพรรณนา และขอมูลเชิงปริมาณทํา
การวิเคราะหโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาสามารถสรุป
อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะไดดงั นี้

สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัย ผูว ิจัยจะสรุปตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับดังนี้ คือ
1) การสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 2) ผลการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 3) เงื่อนไขปจจัยที่มีตอ
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กระบวนการในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ไดกระบวนการใน
การสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่นี้กระบวนการมี 5
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.1 การสรางบรรยากาศการยอมรับในชุมชน
การดําเนินการในขั้นนี้ผูวิจัยไดไปประสานกับทางโรงเรียน เพื่อสราง
ความคุนเคยและพูดคุยถึงปญหาดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
หลังจากนัน้ โรงเรียนก็มีความเห็นรวมกับผูวิจัยทีจ่ ะศึกษาหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนในบริบทของชุมชนบานปากน้ําทาทอง มีกจิ กรรมในการสราง
ความคุนเคย ทําความเขาใจรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน และคนหากลุมแกนนําในการศึกษา
หารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งเปนตัวแทนจากภาคีฝายตาง ๆ
ไดแก จากโรงเรียนจํานวน 10 คน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ครู และ
กรรมการสถานศึกษาจํานวน 9 คน และตัวแทนของชุมชน คือ ประธานองคการบริหารสวนตําบล
ทาทอง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทาทอง ผูนําชุมชน และตัวแทนผูปกครองที่สนใจและ
ยินดีเขารวมกิจกรรม จํานวน 6 คน รวมจํานวน 25 คน
1.2 การสรางความตระหนักและระดมความคิดเพื่อสํารวจความตองการและหา
แนวทางรวมกัน
การดําเนินการในครั้งนี้ ดําเนินการโดยการจัดเวทีประชุมกลุมแกนนําใน
การสรางความตระหนักและระดมความคิดเพื่อสํารวจความตองการและหาแนวทางรวมกันเปน
ตัวแทนจากโรงเรียนคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ครู และกรรมการ
สถานศึกษา และตัวแทนของชุมชน คือ ประธานองคการบริหารสวนตําบลทาทอง สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลทาทอง ผูนําชุมชน และตัวแทนผูปกครองที่ยินดีเขารวมกิจกรรม ในการประชุม
ใชเทคนิคระดมความคิดสรางสรรค (AIC) และการวิเคราะห SWOT คนหาจุดแข็ง จุดออนของ
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ผลสรุปวาโดยภาพรวมแลวสถานภาพของโรงเรียนมีปจจัยที่เกือ้ หนุนเปน
สวนใหญ มีสถานภาพที่เขมแข็งที่พรอมจะพัฒนางานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
1.3 การคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การดําเนินการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนเปนการมีสวนรวมของโรงเรียนกับชุมชน และสอดคลองตามสภาพปญหาและความตองการ
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ของชุมชน เปนรูปแบบเฉพาะที่สรางขึ้นเพื่อแกปญหาการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนที่ตรงกับความตองการของผูที่เกี่ยวของไดแก ครู ผูปกครอง และประชาชนที่เกี่ยวของ
โดยมีขั้นตอนการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดัง
ภาพประกอบ 7
P (การวางแผน)
P
(การวางแผน)

โรงเรียนและชุมชนประชุม เพื่อ
เตรียมความพรอมและสรางความ
ตระหนักแกผูที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

A (ปรั
A
(ปรับบปรุ
ปรุงงแก
แกไไข)ข)

นําขอมูลที่ไดรับมาจาก
การประเมินมาปรับปรุง
แกไข / พัฒนางาน
เสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
/ เผยแพร

PARTICIPA
PARTICIPATION
TION
รวมกัน
การมีสวนรวม

D (ลงมื
D
(ลงมืออปฏิ
ปฏิบบัตัติ)ิ)

จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบแตละ
กิจกรรม/ลงมือ

C (ประเมิ
C
(ประเมินนผล)
ผล)

ติดตามประเมินผลในแตละกิจกรรม
การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน

ภาพประกอบ 7 วงจรการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ดําเนินการดวย
กระบวนการ PDCA
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และไดแบงกลุม รับผิดชอบแตละกิจกรรม 4 ฝาย คือ ฝายประชาสัมพันธ ฝายการบริการ
ชุมชน ฝายรวมกิจกรรมของชุมชน และฝายชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมโรงเรียน เพือ่ รับผิดชอบใน
การวางแผนโครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในลําดับตอไป เวทีระดม
ความคิดครั้งนีเ้ ปนการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน จึงไดรูปแบบการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทีส่ อดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน ซึ่ง
การสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งเริ่มตนดวยการสราง
ความตระหนักใหแกผูที่เกี่ยวของ โดยการจัดเวทีชาวบานและสนทนากลุมเพื่อใหชว ยกันเปนผู
ถายทอดความรู นําไปสูการปฏิบัติและเพือ่ ความยั่งยืนสืบไป
1.4 การนําเสนอรูปแบบและการใชรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
การนําเสนอรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เพื่อขอมติจากที่ประชุมในการแกไขและการดําเนินการมีผลที่เปนนาพอใจมาก เพราะมติจากที่
ประชุมเห็นดวยกับรูปแบบทีไ่ ดจากการชวยกันระดมความคิดของกลุมแกนนํา ซึ่งไดใหเหตุผลคือ
กลุมแกนนําเปนผูมีความสามารถทางดานนี้โดยเฉพาะ และเห็นดวยกับรูปแบบที่กลาวมาเพราะเปน
การที่หลายฝายเขามารวมกันในการคนหา และดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน และจัดทําแผนการดําเนินโครงการการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน จัดทีมงานรับผิดชอบและปฏิบัติตามแผนปการศึกษา 2548 คือ ฝายประชาสัมพันธจัด
โครงการการประชาสัมพันธเสียงตามสาย ฝายบริการชุมชนจัดโครงการจัดการเรียนรูปุยชีวภาพ
ฝายโรงเรียนมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนจัดโครงการวันสําคัญทางศาสนา และฝายชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมโรงเรียนจัดโครงการรวมปลูกปาชายเลน
1.5 การสรุปและประเมินผล
การสรุปและประเมินผลเปนการประเมินที่ตองการทราบวา รูปแบบการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ไดจดั ทําขึ้นมีผลเปนอยางไร พบวาโดยสวน
ใหญผูเขารวมคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก สิ่งที่กลุมแกนนําไดรับจากการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ คือ
ทําใหไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดสัมผัสและมีปฏิสัมพันธกันทั้งสองฝายระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนเกิดความสัมพันธที่ดีตอ กันมากยิ่งขึน้ ชุมชน ความภูมิใจทีไ่ ดมสี วนรวมในการคนหารูปแบบ
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับ
ผลประโยชน) การเรียนรูในการทํางานรวมกับผูอื่น เชน การวางแผน การประสาน และทําใหกลา
แสดงออกมากยิ่งขึ้น ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการทํางานซึ่งกันและกัน ทําให
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ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการพบปะพูดคุยและ
รวมกันทํางานมากขึ้น และมี ขอเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงจากการสนทนากลุมของ
กลุมแกนนํา พบวามีขอเสนอแนะและสิ่งทีค่ วรปรับปรุง ควรใหนักเรียนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากยิง่ ขึ้น ควรมีกิจกรรมในการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตามปฏิทินที่
วางแผนไว กลุม แกนนํา ผูปกครองและประชาชนควรเขามามีบทบาทและสวนรวมในทุกขั้นตอน
ในการดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และในการดําเนินกิจกรรม
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนควรมีการติดตามประเมินผลอยางจริงจังและ
นําผลที่ไดมาวิเคราะหและดําเนินการแกไขในลําดับตอไป
ผลที่ไดจากการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ ได
องคกร คณะกรรมการ 4 ฝาย คือ ฝายประชาสัมพันธ ฝายบริการชุมชน ฝายโรงเรียนรวมกิจกรรม
ของชุมชน และฝายชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมโรงเรียน ดังภาพประกอบ 8

สรางความตระหนัก

ประเมินผล

แตงตั้งคณะกรรมการรวม

กําหนดวิสัยทัศน
รวมกัน
ปฏิบัติ

จัดทําแผนปฏิบัติการ/
โครงการ

ภาพประกอบ 8 โครงสรางของการจัดองคกรในการดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
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2. ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.1 ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา สามารถดําเนิน
โครงการการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ โครงการประชาสัมพันธเสียง
ตามสาย โครงการวันสําคัญทางศาสนา โครงการจัดการเรียนรูปุยชีวภาพ โครงการรวมปลูกปาชาย
เลน ไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีว่ างไว กลาวคือ กิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น ตามลําดับ
จนครบทุกกิจกรรม
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
2.2.1 ระดับความพึงพอใจของแกนนํา
จากกระบวนการในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนพบวากระบวนการนี้ไดสรางการเรียนรูใหแกกลุมแกนนําในดานตาง ๆ และมี
ความพึงพอใจในรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูใ นระดับมาก
กลาวคือ กลุมแกนนําที่รวมศึกษาหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
มีความเห็นวา การเสริมสรางความสัมพันธเปนสิ่งที่ดีที่จะทําใหโรงเรียนกับชุมชนมีความรูสึกที่ดี
ตอกันแลว การมีรูปแบบที่ชัดเจนทําใหสามารถดําเนินการงาย เปนขั้นเปนตอน เกิดความภาคภูมิใจ
ที่ไดรับคัดเลือกใหเปนกลุมแกนนํา ไดสรางองคความรูใหม และไดเรียนรูการทํางานเปนทีม
เปนตน
2.2.2 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและประชาชน
ผูปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจในกิจกรรม
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมากทุกกิจกรรม โดยมีความเห็น
วา โรงเรียนไดเชิญผูปกครองเขาไปรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึน้ และมีกิจกรรมที่หลากหลายจึง
เปนการเพิ่มความเขาใจที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูป กครองสวนมากแสดงความหวงใย ความ
เปนเจาของโรงเรียนอยางชัดเจน และมีขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรปฏิบัติกิจกรรม
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสม่ําเสมอและตอเนือ่ ง ซึ่งอาจจะทําใหโรงเรียน
ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมนี้มากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนกับชุมชนมี
ความเขาใจอันดีตอกันพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมทุกอยางรวมกัน
3. เงื่อนไขปจจัยที่มีตอการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.1 เงื่อนไขปจจัยที่สงเสริมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ
3.1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
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3.1.2 วิสัยทัศนของโรงเรียนที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม
3.1.3 การใหความรวมมือของครู
3.1.4 ความสนใจและความรวมมือของชุมชน
3.1.5 กระบวนการวิจัยทีเ่ นนการมีสวนรวม
3.2 เงื่อนไขปจจัยอุปสรรคในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เงื่อนไขและปจจัยอุปสรรคในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ไดแก ภาระงานของครูผูสอนที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ ภาระงานของกลุมแกนนําที่เปนตัวแทน
จากชุมชน เชน การประกอบอาชีพประมง และสภาพดิน ฟา อากาศ เปนตน

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย ผูว ิจยั จะนําเสนอตามวัตถุประสงค คือ การสรางรูปแบบ
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ เงื่อนไขปจจัยทีม่ ีตอการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กระบวนการวิจยั ที่ผูวจิ ัยจัดทําขึ้นมาสงผลทําใหกลุมแกนนําที่ประกอบดวยพหุภาคีฝาย
ตาง ๆ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียนเกิด
การเรียนรูแบบมีสวนรวม กระบวนการกลุม มีการพัฒนาแบบองครวม สงผลทําใหไดรูปแบบการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการดังตอไปนี้ 1) การสรางบรรยากาศการยอมรับในชุมชน 2) การสรางความตระหนักและ
ระดมความคิดเพื่อสํารวจความตองการและหาแนวทางรวมกัน 3) การคนหารูปแบบการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 4) การนําเสนอรูปแบและการใชรูปแบบการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 5) การสรุปและประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ
Kenny (1999 : 190-191) กลาวถึงวงจรชีวิตขององคกรชุมชน 4 ขั้น คือ
1. ขั้นกอตัว สมาชิกตระหนักถึงความตองการ ปญหาและโอกาสของตน รวมตัวกันเปน
กลุมอยางไมเปนทางการ
2. ขั้นกอตั้งกลุม กําหนดวัตถุประสงค โครงสราง ระเบียบกติกา การรวมสมาชิก การ
แสวงหาทรัพยากร
3. ขั้นธํารงรักษากลุม ดําเนินกิจกรรมหรือขยายกิจกรรม
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4. ขั้นการประเมินผล
นอกจากนี้ นฤมล นิราทร (2542 : 2) ยังไดอธิบายถึงทฤษฎี และแนวคิดที่ใชในการสราง
กลุมการทํางาน ไดแก
1. ทฤษฎีแลกเปลี่ยน หรือ Exchange Theory ซึ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง
กัน ดังนัน้ เหตุผลที่จะทําใหกลุมเกิดขึ้นได (โดยสมัครใจ) ก็คือ แตละฝายมองเห็นประโยชนที่ตน
จะไดรับจากการเขารวมกลุม ซึ่งจะนําไปสูค วามเต็มใจทีจ่ ะประสานกัน
2. แนวคิดการรวมพลัง หรือ Synergy ซึ่งอธิบายวาการรวมพลังกันทํางานไปสูผลไดที่มี
คุณคา หรือเขมแข็งมากกวาการแตละองคกร
และสอดคลองกับทฤษฎีการมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในระดับตางๆ กอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางที่ประชาชน สามารถที่จะแสดงออก
ซึ่งความตองการของตน การจัดอันดับความสําคัญการเขารวมในการพัฒนา และไดรบั ผลประโยชน
จากการพัฒนาโดยเนนการใหอํานาจการตัดสินใจแกประชาชน และกระบวนการในการมีสวนรวม
ของประชาชน จะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะกําหนดปญหา และ
ความตองการดวยตนเองโดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแกไขปญหา ดังที่ Cohen and
Uphoff (อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543 : 139-140) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน
4 แบบคือ
1. การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการริเริม่ ตัดสินใจดําเนินการ
ตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบตั ิการ
2. การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากร การ
บริหาร การประสานความรวมมือ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดานวัสดุ ดาน
สังคม และสวนบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
สรุปรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทีส่ รางขึ้นมามี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพจริง สามารถที่จะทําใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใกลชิด
สนิทแนบแนน แลวกอใหเกิดผลทั้ง 2 ฝายคือ โรงเรียนและชุมชนเพราะบทบาทของโรงเรียนในการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ โรงเรียนตองตระหนักถึงความสําคัญในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมาก กระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียน เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม และสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนออกไปมีสวน
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รวมกับกิจกรรมของชุมชน เพื่อความรวมมือที่ดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน การทํางานรวมกัน
จะทําใหการศึกษาของชุมชนทําใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในระดับเดียวกันก็ถือวา
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน แลวชุมชนก็เห็นวาโรงเรียนคือสวนหนึ่งของชุมชนคือ
ชุมชนตองเกื้อหนุนโรงเรียน และโรงเรียนถือวาโรงเรียนก็เปนที่พึ่งของชุมชนเปนลักษณะ
ความสัมพันธแบบสองทาง (Two-Way Communication)
2. ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวามีความพึงพอใจของกลุม
แกนนําอยูในระดับมาก นอกจากนี้ พบวาความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชนที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับพึงพอใจมากทุก
กิจกรรม และมีความคิดเห็นวารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนี้
นาจะมีความยัง่ ยืน เนื่องจากผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มจะนําไปดําเนินการในป
ตอไป ผูปกครองและประชาชนจะสงเสริมกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
อยางตอเนื่อง ซึ่งผูวิจัยคิดวาความยั่งยืนของรูปแบบดังกลาวมาจากปจจัยสําคัญคือ การเปดโอกาสให
ทุกฝาย ทุกองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และมีการกระตุนใหผูที่เกี่ยวของเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของแต
ละกิจกรรม
ผลการวิเคราะหขอมูล ในการดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน กรณีศกึ ษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี โดย
ใชวิจยั เชิงปฏิบัติการ มีผลการดําเนินงานที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนกอนที่จะ
นําเอาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาใชในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน กลุมแกนนําไดศกึ ษาผลการดําเนินงานพบวา ไมมีการดําเนินงานตามกรอบ
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา จะมีการปฏิบัติเพียงบางดานคือ การใหบริการสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ ซึ่งจะเกิดขึ้นตามสถานการณหรือโอกาสที่โรงเรียนไมไดกําหนด จึงไมมีความแนนอน ไม
มีการกํากับติดตาม ไมมีการวางแผน ซึ่งอาจเกิดจากผูปฏิบัติไมมีความรูความเขาใจ หรือไมให
ความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ ชูชาติ พวงสมจิตร (2540 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร และณัฐพงศ แกวตาป (2543 : บทคัดยอ) ที่ไดทํา
การวิจยั เรื่องปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวาง
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โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในกลุมชาติพันธุไทยลาว, ไทยลาว-ไทยเขมร,
ไทยลาว-ไทยสวย, ไทยลาว-ไทยเยอ สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวา
ดานการวางแผนงานขาดความชัดเจนและระบบสารสนเทศไมเปนปจจุบัน กิจกรรมไมหลากหลาย
ดานการเปนผูนําและใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่ไมตอเนื่อง และ
สวัสดิ์ ยศบุญเรือง (2541 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาเรื่อง การสงเสริมชุมชนใหมสี วนรวมในการจัด
การศึกษา ศึกษากรณีบทบาทและหนาที่บคุ ลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดลําปาง สรุปวา มีความจําเปนตองใหความรู ความเขาใจและสรางความตระหนักใหเกิด
ขึ้นกับผูปฏิบัติงาน และตองระดมความรวมมือรวมใจใหเกิดขึ้น จึงจะชวยใหงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีผลในทางปฏิบัติและดําเนินการตอไปได
หลังจากที่นําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ การ
วางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection)
มาพัฒนางานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา มีผลทําใหบุคลากรใหความ
รวมมือและความชวยเหลือกัน มีการดําเนินงานเปนระบบ มีแผนงานทีช่ ัดเจน การดําเนินงาน
ครอบคลุมกรอบงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 4 ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ
ดานการใหบริการชุมชน ดานการรวมกิจกรรมของชุมชน และดานการใหชุมชนมีสว นรวมใน
กิจกรรมโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองแดง มณีพงษ (2542 : 33 – 34) ที่ไดทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามทัศนะ
ของครูและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สรุปวา
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการสรางความสัมพันธกับชุมชน จะปฏิบัติงานสรางความสัมพันธ
กับชุมชนอยางเหมาะสมเปนระบบ ใชวธิ ีการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ เปดโอกาสใหครู และ
กรรมการศึกษามีสวนรวมในการบริหาร มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมแกบุคลากร ยึดแผนงาน
และโครงการเปนหลัก และสอดคลองกับงานวิจยั ของ ศิลปชัย ผลกลา (2540 : 61) ทีไ่ ดทําการวิจัย
เรื่องการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใน
หาอําเภอชายแดนจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา พบวาผูบริหาร
ควรหาวิธีการใหมๆ ที่ทนั สมัยในการประชาสัมพันธและควรกําหนดบทบาทของบุคลากรในการ
รวมกิจกรรมกับหนวยงานอืน่ ๆ อีกทั้งตองศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ ของชุมชนให
เขาใจและตองใหความสําคัญดวย
จากผลการดําเนินงานทําให ผูรับผิดชอบและเกี่ยวของกับงานเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีความรู ความเขาใจ มีทัศนะคติที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน เกิดการเรียนรู
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และผลงานควบคูกัน เห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือกันในกลุม สงผลให
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเกิดรูปธรรมในการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนระบบ ซึ่งจะ
สงผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและจะเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนในชุมชน
ในระยะยาว
1. ผลการพัฒนางานการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมี
ดังตอไปนี้
1.1 พฤติกรรมการทํางานของครูที่มีตองานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ครูที่รับผิดชอบและครูที่เกี่ยวของกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความ
ตั้งใจ กระตือรือรนที่จะปฏิบตั ิงานและใหความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปนกลุม
ทํางานที่เข็มแข็งมุงสรางผลงานรวมกัน ใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนเปนระบบ ซึ่งเห็นไดจาก
เนื้องานในความรับผิดชอบแตละคนที่ปรากฏเปนรูปธรรม และการประสานงานกับบุคคลและกลุม
งานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งไดแกบุคคล หรือหนวยงานในชุมชน ทําใหการทํางาน
ครอบคลุมเนื้องานตามกรอบเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการ
ประชาสัมพันธ ดานการใหบริการชุมชน ดานการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และดานการไดรับ
การสนับสนุนจากชุมชน สะทอนใหเห็นถึงการมีทัศนะคติที่ดีตองาน เห็นคุณคา และตระหนักใน
ความสําคัญของการรวมมือกันในกลุม และเกิดสํานึกรวมกันที่จะพัฒนาใหเกิดความกาวหนา เห็น
ประเด็นเชื่อมโยงที่จะสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนทัง้ ดาน
ภาระหนาที่ จุดมุงหมาย และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในดานทรัพยากร ซึ่งจะสงผลใหเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาทั้งตอโรงเรียนและชุมชนโดยรวม และกอประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา
1.2 การมีสวนรวมของชุมชน เมื่อโรงเรียนมีการเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่องและ
มีการพัฒนากิจกรรม ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเปดกวางเปนการสรางโอกาสใหชุมชนไดเขา
มามีสวนรวมมีผลทําให การเขามามีสวนรวมของชุมชนไดเปลี่ยนไปในทางที่ดีคือ การมีสวนรวม
ของชุมชนเกิดขึ้นทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม เริ่มตั้งแตการรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวใน
การจัดกิจกรรม การแจงขาวสารเกี่ยวกับปญหาของนักเรียน การเสนอแนะ การสนับสนุนการจัด
กิจกรรม พัฒนาผูเรียนทั้งดานทรัพยสิน ดานวิชาการ และดานการบริการ ตลอดจนการเขารวมแรง
รวมใจในการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนมากขึ้นตามธรรมชาติ การเขามาติดตอกับโรงเรียนเรื่องการ
เรียน ความประพฤติของนักเรียน ใหความรวมมือในการใหขอมูลเพื่อแกปญหายาเสพติด
การแกไขพฤติกรรมของนักเรียน ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการเขามามีสวนรวม ในการจัด
กิจกรรมทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีความถี่มากขึ้น ครอบคลุมกรอบงานความสัมพันธ

117

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ชวยใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย
และทํางานแบบตางฝายตางทําลดนอยลง ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวไทยที่สืบทอดกันมาคือ มักจะใหความชวยเหลือกัน ซึ่งบางครั้งจะใหความ
รวมมือโดยไมตองรองขอ ทั้งงานที่เปนสวนตัวและสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ Tekaa
(อางถึงในเมตต เมตตการุณจ ิต, 2541 : 36) ซึ่งไดศึกษาทัศนของชาวอินเดียในประเทศแคนนาดา
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ
ในชุมชนที่มีประชาชนมีสวนรวม และเปนการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสอดคลองกับวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง การ
จัดการศึกษาจะมีผลสําเร็จ และสอดคลองกับงานวิจัยของกรมสามัญศึกษา (2543 : 47) ที่ทําการวิจยั
เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษา พบวา การมีสว น
รวมของชุมชนการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะชวยใหการดําเนินงานของ
โรงเรียน เปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมกับชุมชน ทั้งนี้รัฐตอง
สงเสริมใหชุมชนมีบทบาทในการสรางสังคมการเรียนรู โรงเรียนเปนองคประกอบนําในการสราง
ความเข็มแข็ง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได เมื่อชุมชนเข็มแข็งจะสามารถดูแล เลี้ยงดูบุคคลใน
ชุมชนไดดกี วา พึ่งบุคคลภายนอก และจะนําเขาไปสูการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง
ในระยะเริ่มตนการมีสวนรวมของชุมชนเปนลักษณะการใหความรวมมือในสิ่งที่โรงเรียนรองขอ
มากกวาการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติและรวมประเมินผล ดังนั้นจึงเห็นไดวา การมี
สวนรวมของชุมชนในเรื่องการทําหลักสูตร เรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากร ยังมีนอยมาก จึงเปน
หนาที่ของโรงเรียนที่ตองใหโอกาส ใหความรู และใหเวลาแกชุมชน เพือ่ ใหชุมชนมีความรูความ
เขาใจและไดเรียนรูจึงจะทําใหแสดงบทบาทไดอยางเหมาะสม มีความสรางสรรค
1.3 แบบของงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แตเดิมมีลักษณะความสัมพันธเปนแบบทางการ เปน
ความสัมพันธตามหนาที่และฝายใดฝายหนึ่งเปนผูใหหรือผูรับมากเกินไป ไดพัฒนาเปน
ความสัมพันธแบบไมเปนทางการหรือความสัมพันธแบบแนวราบมากขึ้น มีลักษณะของความเปนพี่
เปนนองสนิทสนมกัน มีการพบปะแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกันถี่มากขึ้น ทั้งระหวางหนวยงานตอ
หนวยงาน หนวยงานกับบุคคล หรือบุคคลกับบุคคล โรงเรียนและชุมชนเปนทั้งผูใหและผูรับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจยั ของกรมสามัญศึกษา (2543 : 46-47) ที่ทําการวิจยั เรื่อง การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พบวา ดานการมีสวนรวมเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปจจัยสําคัญคือ ผูบริหารตองมีความตั้งใจจริงใน
การทํางานมีความตระหนักในเรื่อง การยึดชุมชนเปนหลักในการบริหารสถานศึกษา มีมนุษย

118

สัมพันธสูง ตองใหครูเปดใจกวาง และสรางความสัมพันธกับชุมชนแบบไมเปนทางการ และ
สอดคลองกับงานวิจยั ของโอวาท สุทธนารักษ (2540 : 53) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษาภายใตโครงการการบริหารและการจัดการศึกษาที่ไมกระจายอํานาจ
กรณีศึกษาภาคกลาง ไดเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการศึกษาคือ 1) ใหมีการกระจายอํานาจในการ
จัดการศึกษาไปสูชุมชนทองถิ่นใหเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานตางๆทั้งดานงบประมาณ
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 2) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดแก ผูบริหารและครู ใหเกิด
วิสัยทัศนทางการศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนสามารถทํางาน
กับประชาชนโดยใหความสัมพันธแบบแนวราบ 3) การสรางความเขมแข็งของชุมชนใหชุมชนมีขีด
ความสามารถ ในการแกปญหาที่เกิดขึน้ ในชุมชนดวยตนเองมากที่สุด โรงเรียนกับชุมชนมี
ความสัมพันธกันโดยธรรมชาติอยูแลว เนื่องจากโรงเรียนเกิดจากความตองการของชุมชน โรงเรียน
จึงมีหนาทีใ่ หบริการชุมชน การมีความสัมพันธที่ดียอมทําใหเขาใจถึงความตองการและขอจํากัด
ของแตละฝาย ซึ่งจะนําไปสูก ารปรับปรุงและพัฒนางานใหสอดคลองตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการและความเขาใจดีตอกัน การสรางโอกาสและความตอเนื่องใหเกิดความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน โรงเรียนตองบูรณาการใหเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเปนงานประจําที่ปฏิบัติ
เปนปกติอยูแลว และเชื่อมโยงใหสัมพันธกบั ชุมชนโดยมีนักเรียนเปนสือ่ กลาง การที่ชุมชนรับรูและ
มีสวนรวมเปนประจําจะทําให กิจกรรมการเรียนการสอนเปนเหมือนกิจกรรมหนึ่งของชุมชนจะทํา
ใหเกิดการซึมซับรับรูและมีสวนรวมโดยอัตโนมัติ และการพัฒนาไปสูการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของชุมชนอยางแทจริง
จากการประชุมการปฏิบัติการดวยเทคนิคระดมความคิดสรางสรรค (AIC) และการนํา
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาใชกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
พบวา มีการดําเนินการและผลการดําเนินการ สอดคลองกับหลักธรรมของพุทธศาสนาคือ
สังคหวัตถุ 4 ซึ่งหมายถึง ธรรมอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนและประสานหมูชนไวในสามัคคี
ประกอบดวย 1) ทาน:ใหปน คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัย 4
ทุนหรือทรัพยสินสิ่งของตลอดจนใหความรูความเขาใจ และศิลปวิทยา 2) ปยวาจา : พูดอยางรักกัน
คือ กลาวคําสุภาพไพเราะนาฟง ชี้แจงแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนมีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทาง
ที่ดีงามหรือคําแสดงเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคีเกิดไมตรี
ทําใหรักใครนบั ถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 3) อัตถจริยา : ทําประโยชนแกเขา คือชวยเหลือดวย
แรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจกรรมตางๆบําเพ็ญสาธารณประโยชน รวมทั้งแกไขปญหาและ
ชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม 4) สมานัตตตา : เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับเขาได
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วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบและ
เสมอในสุขทุกข รวมรับรู รวมแกปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน
(พระธรรมปฎก, 2540 : 41)
3. เงื่อนไขปจจัยที่มีตอการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.1 เงื่อนไขปจจัยที่เอื้อในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ในการวิจัยครั้งนี้ พบวาเงือ่ นไขและปจจัยที่สําคัญที่สนับสนุนการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน วิสยั ทัศนของโรงเรียน
ที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม การใหความรวมมือของครู ความสนใจและความรวมมือของ
ชุมชน และกระบวนการวิจัยที่เนนการมีสวนรวม ซึ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือ ความตั้งใจ และความเอาจริง
เอาจังในการคิด การกําหนดและรวมกันดําเนินงาน จากทัง้ โรงเรียนและชุมชนซึ่งพบวาความพรอม
ของโรงเรียนและความสนใจของโรงเรียนและชุมชนดังกลาวมาจากปจจัยตอไปนี้
3.1.1 ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนและชุมชน กลาวคือ
1) ผูบริหารโรงเรียนและชุมชนมีความสนใจ ตั้งใจ และเปนตัวอยางในการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 2) มีแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนอยางยั่งยืน โดยการสรางความรูความเขาใจ ปลูกฝงและสรางความตระหนักใหกับชุมชน
ลักษณะ 2 ประการของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชนเปนสวนสําคัญในการเปนศูนยรวมทางดาน
ความคิด ความเชื่อและศรัทธา การตัดสินใจ จะเห็นไดจากการที่สมาชิกกลุมแกนนําและคนใน
ชุมชนใหการยอมรับและเคารพในความคิดและการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชน
ดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 229) ที่วาผูนําเปน
บุคคลที่มีความสําคัญมาก ไมวาจะเปนผูนาํ ที่เปนทางการหรือผูนําอยางไมเปนทางการลวนแตมี
สวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการกระทํา ความคิด และจิตวิญญาณของคนในชุมชน
นอกจากนี้ ปานกมล พิสิฐอรรถกุล (2546 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีสวนรวม
และกระบวนการเรียนรูดานการจัดการมูลฝอยของชุมชนปริกตก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบวา
ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาการมีสว นรวมและกระบวนการเรียนรูดังกลาวคือ การขาดผูนําทั้ง
ผูนําตามธรรมชาติและผูนําอยางเปนทางการ
3.1.2 ความพรอมและความสนใจของครู ผูปกครองและประชาชนในชุมชน
เนื่องจากความพรอมและความสนใจของครู ผูปกครองและประชาชนในชุมชนจากปจจัยดังนี้ ความ
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สนใจเดิมและวิสัยทัศนในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมีผูนําที่
เขมแข็ง
3.1.3 ความสนใจและความรวมมือของโรงเรียน และชุมชน เปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งของความสําเร็จครั้งนี้ เนื่องจากทุกฝายไดทํางานที่ตนสนใจและตองการรวมกัน ทําให
การสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดําเนินการไปอยางราบรื่น
มีบรรยากาศของความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ และทัศนคติระหวางกัน
3.1.4 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายและการใชได
จริงในชุมชน ซึ่งเห็นไดจากการดําเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต การประชุมสํารวจความตองการและ
สรางความตระหนัก การคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การนําเสนอและใชรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการสรุป
และประเมินผล ทุกคนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน จึงทําใหทุกคนรูสึกเปนเจาของรวมกัน การสราง
รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้จงึ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวย
ความพึงพอใจของทุกฝายสอดคลองกับแนวคิดของสมยศ ทุงหวา (2534 : 64) และ
ดุสิดา แกวสมบูรณ (2545 : บทคัดยอ) ที่วา การที่ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นของตนเองนั้นยอมทําใหประชาชนรูสึกมีความผูกพันและ
พรอมที่จะทํากิจกรรมตางๆ ดวยความเต็มใจ และในที่สดุ การบริหารงานและดําเนินโครงการตางๆ
ภายในชุมชนก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 เงื่อนไขและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
เงื่อนไขและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนครั้งนี้ไดแก
3.2.1 ภาระงานของครูที่เปนแกนนําในการศึกษาหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก ภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอนซึ่งมีมากอยูแ ลว เชน งาน
กิจการนักเรียน งานธุรการ เปนตนซึ่งสอดคลองกับ กฤษณา ไตรศิริ (2538 : บทคัดยอ) ที่พบวา
ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา คือครูมีภารกิจที่ตอ งรับผิดชอบนอกเหนือจาก
งานการสอน เชน การไปอบรมสัมมนา ซึ่งตรงกับวันที่มกี ารเรียนการสอน ทําใหกิจกรรมการเรียนรู
ไมเปนไปตามลําดับ
3.2.2 ภาระงานของกลุมแกนนําที่เปนตัวแทนจากชุมชน ขอจํากัดของกลุมแกนนํา

121

ในการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธที่เปนตัวแทนจากชุมชน คือ มีเวลานอยและเวลา
วางไมตรงกัน เนื่องมาจากภาระงานในการประกอบอาชีพประมง ทําใหสมาชิกหลายคนไมคอยมี
เวลาและบางครั้งตองเลื่อนการประชุมหรือการดําเนินการออกไป
โดยสรุปการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ครั้งนี้ เปนการอาศัยการประสานความรวมมือทั้งโรงเรียนและชุมชนเปนการนําเอาขอมูล
และทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูรวมกัน โดยการรวมกันกําหนด
รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการใชกิจกรรมการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีความรูความ
เขาใจ เกิดความตระหนักในความสําคัญของการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
และมีพฤติกรรมในการรวมเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งจะเปนประโยชน
แกทั้งโรงเรียนและชุมชน

ขอเสนอแนะ
รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในครั้งนี้มี 4 ขั้นตอน ใน
กระบวนการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนกระบวนการ
หนึ่งในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนี้เปนกรณีศึกษา
ซึ่งถาชุมชนไหนหรือโรงเรียนไหนที่จะนําไปใชก็ควรจะศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
หรือชุมชน แตทั้งนี้ในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนตาง ๆ ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนเปนสําคัญ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการ
วิจัย สําหรับการนําไปประยุกตใชดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียน และผูนาํ ชุมชน ตองจริงจัง จริงใจ เห็นประโยชนรวมกัน และเห็น
คุณคาของการที่เขามามีสวนรวมในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. ในขั้นการสรางความตระหนักและการวิเคราะหปญหารวมกันเปนขัน้ ตอนที่มี
ความสําคัญที่สุด เพราะเปนขั้นที่ทั้งโรงเรียนและชุมชนไดมาคิดวิเคราะหปญหา ความตองการตางๆ
และชวยกันหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ชวยใหทั้งโรงเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักใน
บทบาทหนาทีข่ องทั้ง 2 ฝายในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขั้นนี้เปรียบเสมือนกับการตอก
เสาเข็มที่จะตองเนนย้ําใหเกิดความตระหนัก รูสึก หรือความเขาใจซึ่งกันและกัน จึงไมควรจะรีบ
รอนขามขั้นตอนนี้ไป ทั้งนีผ้ ูบริหารจะตองเห็นความสําคัญและพัฒนาแกนนําในโรงเรียนที่จะ
ทํางานในเรื่องนี้ สรางความตระหนักใหกบั คณะครู และประสานงานกับชุมชนอยางตอเนื่อง
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3. เทคนิคกระบวนการตาง ๆ ในการจัดการทํางานแบบมีสวนรวม จะตองเลือกตามความ
เหมาะสม และประยุกตใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
4. ขอเสนอแนะในการจัดเวทีระดมความคิด
สําหรับการจัดเวทีระดมความคิดซึ่งเปนกิจกรรมหลัก ควรดําเนินการดังนี้
4.1 การวางแผนการจัดเวทีระดมความคิดควรเปนรูปแบบที่เปดโอกาสให
ผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
4.2 การกําหนดชวงเวลาในการจัดเวทีระดมความคิดในชุมชนควรคํานึงถึงความพรอม
ของชุมชนนั้นใหมาก
4.3 ผูดําเนินการในเวทีระดมความคิดตองมีบคุ ลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการเปนผู
เอื้ออํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู
4.4 การเชิญผูเขารวมในเวทีระดมความคิดตองพิจารณาเลือกตัวบุคคลให
เหมาะสมกับประเด็นที่ตองการใหผูเขารวมไดระดมความคิดเห็นดวย
5. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
5.1 ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ที่จะสงผลตอความเขมแข็งของโรงเรียนและชุมชน
5.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ
นําไปทดลองใชในชุมชนที่มบี ริบทแตกตางกันออกไป เพื่อสรางความหลากหลาย

