บทที่ 3
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเงื่อนไขและปจจัยที่มีตอ
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน นําเสนอผลการวิจัย 4 สวน ดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดเขาพระนิม่ และสภาพของชุมชนบานปากน้ําทาทอง
2. รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ขั้นตอนการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.1 สรางบรรยากาศการยอมรับของชุมชน
2.2 การระดมความคิดเห็นเพื่อสํารวจความตองการและหาแนวทางรวมกัน
2.3 การคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2.4 การนําเสนอรูปแบบและการใชรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
2.5 การสรุปและประเมินผล
3. ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.1 ผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของแกนนํา
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชน
4. เงื่อนไขปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4.1 เงื่อนไขปจจัยที่สงเสริม
4.2 เงื่อนไขปจจัยที่เปนอุปสรรค
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1. ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดเขาพระนิม่ และสภาพของชุมชนบานปากน้ําทาทอง
1.1 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จัดตั้งเมือ่ วันที่
4 พฤษภาคม 2483 จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศึกษา) มีนักเรียนจํานวน 311 คน โดยแยกเปนเพศชาย
จํานวน 182 คน เพศหญิงจํานวน 149 คน มีครูในโรงเรียน จํานวน 16 คน และนักการจํานวน 1 คน
ประวัติโรงเรียนวัดเขาพระนิม่
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตั้งอยูในชุมชน 7 หมูบาน คือ บานปากน้ําทาทอง
บานหาดบน บานฝายทา บานในราม บานในหวย บานดอนตูม และบานดอนลาง ประชาชนมีเชื้อ
ชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ สวนใหญประกอบอาชีพการประมงชายฝง
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตั้งขึน้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2482 ชื่อวาโรงเรียน
ประชาบาลตําบลทาทอง 3 (วัดเขาพระนิ่ม) โดยมีพระอธิการยวน ถาวโร เจาอาวาสวัดเขาพระนิ่ม
นายวาทิน ศรีสุธรรม ผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลทาทอง และนายบัน้ ตันหยง กํานันตําบลทาทอง
เปนผูดําเนินการจัดสรางอาคารเรียนชั่วคราวกอน ในบริเวณวัดเขาพระนิ่ม โดยมีนายเที่ยว ตีภ้ ู
เปนครูใหญคนแรก จัดการเรียนการสอนตั้งแต ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประโยคประถมบริบูรณ
ตามหลักสูตรและประมวลการสอนของการทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2513 ทางราชการไดอนุญาต ให
เปดถึงชั้นประถมปลาย โดยใชอาคารเรียนของวัดเขาพระนิ่มเปนสถานที่เรียนชัว่ คราว
พ.ศ. 2514 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน แบบ 017 จํานวน 4 หองเรียน และ
ประชาชนไดเสียสละเงินสมทบตอเติมชั้นลางอีก 4 หองเรียน ซึ่งยายสถานที่กอสรางมากอสรางใน
บริเวณปจจุบนั นี้
พ.ศ. 2536 ประชาชนรวมกันสรางอาคารพลานามัยและอาคารวิทยาศาสตร
พ.ศ. 2537 ทางราชการไดอนุญาตใหเปดสอนตั้งแตอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน
พ.ศ. 2538 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29
จํานวน 4 หองเรียน
พ.ศ. 2539 ไดรับงบประมาณซอมแซมอาคารเรียน พรอมทาสีอาคารเรียน
แบบ 017 , ตอเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จํานวน 4 หองเรียน , สรางสวมแบบ สปช.
601/26จํานวน 4 ที่นั่ง, ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร, หองปฏิบัติการทางภาษา และหองโสตทัศนศึกษา
พ.ศ. 2540 ประชาชนรวมกันกอสรางอาคารหองสมุด ขนาด 6 x 15 เมตร
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พ.ศ. 2544 ไดรับงบประมาณกอสรางสวม แบบ สปช. 601/26 จํานวน 4 ที่นั่ง
สภาพทางภูมศิ าสตร
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มตั้งอยูร ิมคลองทาทอง ชวงปากน้ําของคลองทาทอง ไหล
ออกอาวไทย พื้นที่บริเวณ 2 ไร 10 งาน 19 ตารางวา ประกอบดวยอาคารเรียน 2 หลัง หองเรียน
ทั้งหมด 16 หอง ใชเปนหองเรียน 12 หอง ใชเปนหองพิเศษ 4 หอง มีอาคารประกอบ 3 หลัง
หองสวม 3 หลัง (โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม, 2548 : 2)
สภาพทางเศรษฐกิจ
ตําบลทาทองเปนสถานที่อุดมสมบูรณ สภาพภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ
หลายอยาง เชน การเลี้ยงกุงกุลาดํา หอยแครง หอยแมลงภู หอยนางรม ปลากะพง ฯลฯ จึงเปน
มูลเหตุสําคัญที่ประชากรจากที่อื่นไดอพยพเขาสูตําบลทาทอง เพื่อตั้งรกรากถิ่นฐานบานชอง
ประกอบอาชีพตามความถนัดและสนใจ ขณะที่ประชากรจากถิ่นอื่นไดอพยพเขาสูบานปากน้ําทา
ทองมากมายนีเ้ อง จึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ติดตามมา เชน ปญหาโจรผูราย ปญหายาเสพติด ปญหา
การทําลายสิ่งแวดลอม ปญหาทางการเมือง และที่สําคัญที่สุดที่เปนพื้นฐาน คือ การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ซึ่งประชากรในทองถิ่น ไมสามารถปรับตัวไดทนั ผูมีรายไดนอยจึงเปนภาระอีกเทาตัว
จึงกอใหเกิดประชาชน 2 กลุม คือกลุมผูมีฐานะเศรษฐกิจดี และกลุมผูมรี ายไดนอย ซึ่งปญหาเหลานี้
ยอมมีอิทธิพลตอชุมชนและผูปกครองนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนดวย
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคมในเขตบริการของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม รอบ ๆ บริเวณเปนอาคารที่อยู
อาศัย, แพรับซือ้ กุง หอย ปู ปลา โรงงานขนาดเล็ก และแหลงทําการประมงชายฝง ซึ่งสวนใหญจะ
เปนกลุมฐานะทางเศรษฐกิจดอยและปานกลาง มากกวากลุมอื่น ๆ
สภาพทางการเมือง
เมื่อพิจารณาโดยสวนรวมจะเห็นวาในชุมชนที่โรงเรียนตัง้ อยูมีประชากรสวนใหญใหการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เกือบทุกดาน ทั้งการบริหารงานบุคคล การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี ซึ่งทําใหการบริหารงานบุคคลภายนอกของ
โรงเรียนเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอย ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวเปนผลใหเกิด
ทัศนคติ คานิยม และพรอมทีจ่ ะรวมมือกันเสียสละในทุก ๆ ดานเปนอยางดี
(โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม, 2545 : 1-2)
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ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
จากการวิเคราะห ภารกิจ ผลผลิตหลักและประเมินสถานภาพของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
โดยบุคลากรของโรงเรียน เมือ่ ปการศึกษา 2546 ผลสรุปไดดังนี้
ดานปจจัยภายนอก มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพบวาโรงเรียนวัดเขาพระนิม่ มี
โอกาสมากกวาอุปสรรค กลาวคือชุมชนมีความเปนอยูทดี่ ี ระดับการศึกษาและอัตราความรูหนังสือ
ของประชากรอยูในเกณฑดี ผูปกครองและผูนําในทองถิ่นใหความสนับสนุนดานการศึกษาของ
โรงเรียนเปนอยางดี ประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมดี นักเรียนมีแหลงเรียนรูเกีย่ วกับดานอาชีพ ดานอุปสรรค ผูปกครอง
สวนใหญยังไมคอยกลาแสดงความคิดเห็น ในชุมชนยังเปนแหลงอบายมุขและสิ่งเสพติดบางแตไม
มากนัก มีการยายถิ่นของผูมอี าชีพรับจางที่เขามาทํางานในทองถิ่น ทําใหนักเรียนไดรบั การศึกษาไม
ตอเนื่องเทาทีค่ วร ดานเทคโนโลยีในชุมชนยังขาดเทคโนโลยีพื้นฐาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สงผลตอคานิยมในทางที่ไมดีตอนักเรียน รายไดของชุมชนขึ้นอยูกับสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ การ
อบรมดูแลและการเอาใจใสนักเรียนของผูปกครองมีเวลานอย
ดานปจจัยภายใน พบวาโรงเรียนมีจุดแข็งมากกวาจุดออน กลาวคือ ในดานจุดแข็งของ
สถานศึกษา การจัดการบริหารของโรงเรียนมีการจัดการอยางเปนระบบ มีการกระจายอํานาจในการ
ปฏิบัติงานอยางทั่วถึง เปนการเอื้อใหบุคลากรจัดการเรียนการสอน และทํางานไดเต็มศักยภาพ
บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถ มีการศึกษาและเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ การ
บริหารงานเนนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนงานของ
โรงเรียน นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ดานคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต อยูใ นเกณฑ
ดี สวนจุดออน เชน การปฏิบัติงานบางอยางไมบรรลุตามเปาหมายทีว่ างไว ผลสัมฤทธิ์บางวิชาต่ํา
กวาเกณฑของโรงเรียน นักเรียนขาดทักษะการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ขาดความ
กระตือรือรนในการแสวงหาความรู บุคลากรบางสวนยังขาดความรูทางดานเทคโนโลยี ขาด
บุคลากรบางสาขาทําใหนกั เรียนขาดความชํานาญเฉพาะดาน ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ ทีท่ ันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอน ขาดการจัดเก็บวัสดุอปุ กรณอยางเปนระเบียบ
กลาวโดยภาพรวม สถานภาพของโรงเรียนมีปจจัยที่เกื้อหนุนเปนสวนใหญ มีสถานภาพที่
เขมแข็งพรอมที่จะพัฒนาขยายการบริการ
สภาพการณ ปญหา อุปสรรค การพัฒนาการศึกษาที่ผานมา
1. สภาพความยากจนของผูปกครองนักเรียน
ชุมชนตาง ๆ ในเขตบริการของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม มีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่าํ มีรายไดคอนขางนอย ไมเพียงพอแกการดํารงชีวิตอยาง
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สะดวกสบาย แตตองสงบุตรหลานเขาศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจึงเปน
อุปสรรคสําคัญในการจัดหาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการศึกษา เครื่องแตงกายรวมไปถึงสุขภาพอนามัย
สวนบุคคลใหแกบุตรหลาน ซึ่งในการแกปญ
 หาดังกลาวทางโรงเรียนจึงตองขอความอนุเคราะหจาก
ผูมีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษา มอบวัสดุอุปกรณทางการศึกษาและอืน่ ๆ อีกมากมายแตก็เปนการ
ชวยเหลือเพียงสวนนอยเทานัน้
2. ขาดการนิเทศทางการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนาที่เกี่ยวกับการนิเทศของสํานักงานการ
ประถมศึกษา อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนนอยไมเพียงพอทีจ่ ะติดตามผลการ
พัฒนาการศึกษาใหตรงเปาหมายได ทําใหบุคลากรของโรงเรียนไมคอ ยไดรับความรูหรือไดรับการ
ชี้แนะแนวทางการเรียนการสอนใหม ๆ สวนมากจะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามคูมือ
และแผนการสอนที่มีอยู
3. การใหความรวมมือกับกิจกรรมพิเศษอืน่ ๆ
ในฐานะทีโ่ รงเรียนวัดเขาพระนิ่ม เปนหนวยยอยหนวยงานหนึ่งทีต่ องรับนโยบายการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดแทรกกับประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ บุคคลที่เขาไปมีบทบาท
สําคัญในกิจกรรมเหลานั้นคือ ครู ทําใหบุคคลทางการศึกษาตองสละเวลาในการอบรมสั่งสอนเด็ก
ไปเปนเวลาพอสมควร จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว
4. ขาดผูสอนตรงตามวิชา/กลุมประสบการณ
ในการจัดตารางเรียนโรงเรียนควรจะบรรจุผูสอนตามวิชา/กลุมประสบการณ ทีต่ นถนัด
หรือศึกษามาเปนกรณีพเิ ศษ แตการปฏิบัตโิ ดยทั่วไปโรงเรียนตองบรรจุผูสอนใหครบตามเวลาที่
กําหนด โดยไมสามารถบรรจุตรงตามวิชา/กลุมประสบการณโดยทัว่ ไปได อันทําใหเกิดปญหา
อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งโรงเรียนไมมีครูผูสนับสนุนการศึกษา ตองนําครูที่มี
ความสนใจมาปฏิบัติหนาที่แทน
5. ขาดสื่อการเรียนการสอน
ถึงแมวาทางโรงเรียนจะเรงรัดพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
จัดประสบการณเรียนรูใหตรงตามเปาหมาย แตโรงเรียนยังขาดบุคลากรที่จะมาเรงผลิตสื่อการเรียน
การสอนใหทนั กับความตองการของครูแตละคน จึงเปนปญหาสําคัญในการถายทอดความรูใหกับ
ผูเรียนได
6. สภาพแวดลอมโดยทั่วไป
ถึงแมทางโรงเรียนจะเรงพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหตรงกับความตองการ
โดยทั่วไป เพือ่ มุงพัฒนาสมรรถภาพทางจิต เอื้อตอระบบความเปนอยู ระบบการเรียนการสอน
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เพียงใดก็ตาม แตสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอเด็กมาก คือ สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอสภาพความ
เปนอยูของเด็ก จึงทําใหเด็กไดรับการถายทอดพฤติกรรมอันไมพึงประสงค
1.2 ขอมูลพื้นฐานและสภาพของบานปากน้ําทาทอง
ประวัติความเปนมา
คําวา “ตําบลทาทอง” มาจากคําวา “เมืองทาทอง” ซึ่งในสมัยกอนเมืองทาทองมีความ
เจริญรุงเรืองมาก เพราะมีการคาขายกับเมืองคีรีรัฐนิคม เมืองไชยา และเมืองจีน ตอมา
เมืองทาทองไดยายมาตั้งที่บา นสะทอนโดยมีแมน้ําทาทองไหลผาน ดังนั้นไดชื่อวาปากน้ําทาทอง
เปนเพราะชุมชนบริเวณนี้มที ี่ตั้งอยูปลายปากน้ํา จึงไดชื่อปากน้ําทาทอง (ปรีชา อัยยะวรากุล
(สัมภาษณ), 24 พฤศจิกายน 2548)
ที่ตั้ง
ชุมชนบานปากน้ําทาทองตั้งอยูที่ หมู 1 ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในอํานาจการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาทอง ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะหางจากตัวอําเภอกาญจนดิษฐ 14 กิโลเมตร
(วีระพงศ วตะภรณ (สัมภาษณ), 24 พฤศจิกายน 2548)
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อาวบานดอน
ทิศใต
ติดตอกับ
หมู 3 ตําบลพลายวาส
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
หมู 9 ตําบลทาทอง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
อาวบานดอน
ดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 แผนที่ชุมชนบานปากน้ําทาทอง
สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
บานปากน้ําทาทองมีประชากรทั้งหมด 981 คน เปนผูหญิง 499 คน ผูชาย 482 คน
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 มีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย มีความสัมพันธกันใน
ลักษณะเครือญาติที่มีการชวยเหลือ เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน
อาชีพและรายได
เนื่องจากพื้นทีล่ อมรอบไปดวยแมน้ําและทะเล ประชากรสวนใหญมีอาชีพทําการประมง
เชน เลี้ยงหอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู เลี้ยงกุง เลี้ยงปลา และทําสวน (ไมกี่ครัวเรือน) รายได
เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาท/เดือน/ครอบครัว (ปรีชา อัยยะวรากุล (สัมภาษณ), 24 พฤศจิกายน 2548)
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2. รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัด
เขาพระนิ่มครัง้ นี้ ดําเนินการโดยการศึกษา สํารวจ คิดวิเคราะหรวมกันระหวางชุมชนและโรงเรียน
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสรางบรรยากาศการยอมรับของชุมชน 2) ขั้น
สรางความตระหนักรวมกันและระดมความคิดเพื่อสํารวจความตองการและหาแนวทางรวมกัน
3) ขั้นการคนหารูปแบบ 4) ขั้นนําเสนอและใชรูปแบบ 5) ขั้นการประเมินผล มีกิจกรรมโดยสรุปดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 สรุปขั้นตอนการสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ขั้นที่
วัตถุประสงค
วัน เดือน ป
กิจกรรม
เทคนิค
1. จัดเวทีสราง
-แนะนําตัวเอง
1. การสราง 1. เพื่อแนะนํา สิงหาคม ถึง
บรรยากาศ
ตัวเองในการเขา ธันวาคม 2548 ความคุนเคยระหวาง
ผูวิจัย คณะครู
การยอมรับ
มาโรงเรียนและ
กรรมการสถานศึกษา
ของชุมชน
ชุมชน
2. เพื่อทําความ
และผูนําชุมชนทํา
เขาใจกับ
ความเขาใจรวมกันใน
โรงเรียนและ
การเสริมสราง
ชุมชนในการเขา
ความสัมพันธระหวาง
รวมกิจกรรม
โรงเรียนกับชุมชน
สรางรูปแบบการ
2. ไดกลุมแกนนําที่มี -สอบถาม
เสริมสราง
ความสนใจและสมัคร -สนทนา
ความสัมพันธ
ใจในการเสริมสราง
ระหวางโรงเรียน
ความสัมพันธระหวาง
กับชุมชน
โรงเรียนกับชุมชน
3. คนหากลุม
ประกอบดวยตัวแทน
แกนนําที่มีความ
จากโรงเรียนและ
สนใจในการ
ชุมชน ไดแก ผูบริหาร
เสริมสราง
ของโรงเรียน คณะครู
ความสัมพันธ
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
ระหวางโรงเรียน
จํานวน 10 คน
กับชุมชน
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ตาราง 2 (ตอ)
ขั้นที่

2. การสราง
ความ
ตระหนัก/
สํารวจความ
ตองการและ
หาแนวทาง
รวมกัน

วัตถุประสงค

วัน เดือน ป

กิจกรรม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
จํานวน 9 คน
สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลทาทอง ผูนํา
ชุมชนและตัวแทน
ผูปกครองที่ยินดีเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 6
คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
1. เพื่อสราง
4 มกราคม 2549 1. จัดเวทีสรางความ
ความตระหนัก เวลา 12.30-16.30 ตระหนักเกีย่ วกับการ
ในการทํางาน ณ หองประชุม เสริมสราง
แบบมีสวนรวม ร.ร.วัดเขาพระ ความสัมพันธระหวาง
ของการ
โรงเรียนกับชุมชน
นิ่มผูเขารวม
เสริมสราง
จํานวน 30 คน 2. คนหาจุดแข็ง
ความสัมพันธ ซึ่งเปนตัวแทน จุดออนและวิเคราะห
ระหวาง
จากโรงเรียนและ สภาพปญหารวมกัน
โรงเรียนกับ
และหาแนวทางแกไข
ชุมชน
ชุมชน
2. สํารวจ
27 มกราคม2549
ปญหา
ความตองการ
และหาแนวทาง
แกไข

เทคนิค

-AIC (ขั้น A)
-ระดมสมอง
-Mind
Mapping
-SWOT

3. สนทนากลุม
-Focus Group
รวมกับชาวบาน
สรางความเขาใจ
รวมกันถึงความสําคัญ
ของการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
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ตาราง 2 (ตอ)
ขั้นที่
3. การคนหา
รูปแบบการ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
โรงเรียนกับ
ชุมชน

4. การ
นําเสนอและ
การใชรูปแบบ
การเสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
โรงเรียนกับ
ชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อคนหา
รูปแบบการ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
โรงเรียนกับ
ชุมชน
2. เพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู
ประสบการณ

วัน เดือน ป
13 มกราคม 2549
เวลา 12.30-16.30
ณ หองประชุม
ร.ร.วัดเขาพระนิ่ม
ผูเขารวมจํานวน
41 คน ซึ่งเปน
ตัวแทนจาก
โรงเรียน/ชุมชน
และประชาชนที่
สนใจ

กิจกรรม
เทคนิค
-AIC (ขั้น I)
1. จัดเวทีระดม
-ระดมสมอง
ความคิดเพื่อให
ไดมาซึ่งรูปแบบการ -Mind Mapping
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
2. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบแตละ
กิจกรรม

1. เพื่อนําเสนอ
รูปแบบการ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
โรงเรียนกับ
ชุมชน
2. จัดทําแผน
และจัดทีมงาน
ที่รับผิดชอบ

3 กุมภาพันธ 2549
เวลา 12.30-16.30
ณ หองประชุม
ร.ร.วัดเขาพระนิ่ม
ผูเขารวมจํานวน
55 คน ซึ่งเปน
ตัวแทนจาก
โรงเรียน/ชุมชน
และประชาชนที่
สนใจ

1. จัดเวทีนําเสนอ -AIC (ขั้น C)
-Mind Mapping
รูปแบบการ
-ระดมสมอง
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนที่ไดมาจาก
การระดมความคิด
ครั้งที่ผานมาเพื่อขอ
มติในที่ประชุมเพื่อ
การดําเนินงาน
ตอไป
2. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบแตละ
กิจกรรม
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ตาราง 2 (ตอ)
ขั้นที่

5. การสรุป
และ
ประเมินผล

วัตถุประสงค
วัน เดือน ป
กิจกรรม
3. ปฏิบัติตาม กุมภาพันธ 2549 3. ดําเนินกิจกรรม
แผนป
จนสิน้ ปการศึกษา ปฏิบัติตามแผน
การศึกษา 2548 2548
ของปการศึกษา
2548 โดยมี
กิจกรรม 4
โครงการ คือ 1.
โครงการ
ประชาสัมพันธเสียง
ตามสาย
2. โครงการจัดการ
เรียนรูปุยชีวภาพ
3. โครงการวัน
สําคัญทางศาสนา
4. โครงการรวม
ปลูกปาชายเลน
1. เพื่อติดตาม 11 เมษายน 2549 การสนทนากลุม
และประเมินผล เวลา 12.30-16.30 และสัมภาษณกลุม
การเสริมสราง ณ หองประชุม
แกนนํา และ
ความสัมพันธ ร.ร.วัดเขาพระนิ่ม สัมภาษณผูที่
ระหวาง
ผูเขารวมจํานวน เกี่ยวของ ประเด็น
โรงเรียนกับ
25 คน ซึ่งเปน
ในการประเมินและ
ชุมชน
ตัวแทนจาก
สรุปผลครั้งนี้ คือ
โรงเรียน/ชุมชน ความพึงพอใจใน
รูปแบบการ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน สิ่งที่ไดจาก

เทคนิค

-ระดมสมอง
-Mind Mapping
-สัมภาษณเปน
รายบุคคล
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ตาราง2 (ตอ)
ขั้นที่

วัตถุประสงค

วัน เดือน ป

กิจกรรม
การรวมคนหา
รูปแบบการ
เสริมสราง
ความสัมพันธ
โรงเรียนกับชุมชน
และขอเสนอแนะ
และสิ่งที่ควร
ปรับปรุง

เทคนิค

แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางบรรยากาศการยอมรับของชุมชน
เนื่องจากผูวิจยั เปนคนในพืน้ ที่ ไดรับทราบปญหาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ผูวิจยั จึงไดไปประสานกับทางโรงเรียน คือติดตอกับผูบริหารสถานศึกษา เพือ่ สราง
ความคุนเคยและพูดคุยกันถึงเรื่องปญหาดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
หลังจากนัน้ โรงเรียนก็มีความเห็นรวมกับผูวิจัยทีจ่ ะศึกษารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนในบริบทของชุมชนบานปากน้ําทาทอง มีกจิ กรรมในการสราง
ความคุนเคย ทําความเขาใจรวมกัน สํารวจขอมูลเบื้องตนของโรงเรียนและชุมชน เพื่อทําความรูจกั
และสถานการณของโรงเรียน ทําใหไดเรียนรูความตองการของโรงเรียนและชุมชน ปญหาความ
ตองการและศักยภาพของชุมชน รวมทั้งเปนการเริ่มตนดึงชุมชนเขาสูกระบวนการของการวิจยั และ
คนหากลุมแกนนําที่มีความสนใจในการวิจัยซึ่งเปนตัวแทนของโรงเรียนและตัวแทนจากชุมชน การ
ไดมาของผูเขารวมประชุมในครั้งนี้ ในระดับแรกผูวจิ ัยใชวิธีการคัดเลือกแกนนําโดยใชหลักเกณฑ 3
ประการ คือ 1) เปนบุคคลที่มีความเกีย่ วของและใหความสนใจเกีย่ วกับการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 2) เปนบุคคลที่มาจากหลากหลายกลุม หลากหลายองคกรในชุมชน และ
3) ประกอบดวยกลุมบุคคลทุกเพศและทุกวัย ซึ่งเปนคุณลักษณะของบุคคลที่เขารวมประชุม ลําดับ
ตอมาผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยการสังเกต สัมภาษณ และขอความคิดเห็นและการ
เสนอแนะจากตัวแทนของโรงเรียนและชุมชน ทําใหไดบคุ คลที่เขารวมเวทีเพื่อคนหารูปแบบการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังตาราง 3
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ตาราง 3 แกนนําผูเขารวมเวทีเพื่อคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
ผูเขารวมเวที
1. ตัวแทนจากโรงเรียน
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ตัวแทนจากชุมชน
ประธานอบต.
กํานัน
ผูใหญบาน
หัวหนาสถานีอนามัย
ปราชญชาวบาน
รวม

จํานวน

รอยละ

1
9
7

4
36
28

1
1
1
1
4
25

4
4
4
4
16
100

ขั้นที่ 2 การสรางความตระหนักและระดมความคิดเพื่อสํารวจความตองการและหาแนวทาง
รวมกัน
การจัดเวทีประชุมระหวางโรงเรียน ชุมชน มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2549
ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางกวาง ๆ
ในสวนของปญหาการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แนวทางแกไข กิจกรรม
สถานที่ในการทํากิจกรรมทีท่ ําใหเกิดการเรียนรูเรื่องการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ซึ่งจะนําเสนอตามกิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมการสรางความตระหนัก การศึกษาและวิเคราะหปญหารวมกันโดยการ
จัดเวทีเพื่อสรางความเขาใจและรวมกันระดมสมองประกอบดวยตัวแทนจากภาคีตาง ๆ 3 ฝาย ดังนี้
-ผูอํานวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม จํานวน10 คน
-คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 9 คน
-ภาคประชาชน จํานวน 6 คน (ผูนําทองถิ่น ผูปกครองนักเรียน)
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เมื่อวัน 4 มกราคม 2549 เวลา 12.30-16.30 น. มีการจัดประชุม ณ หองประชุมโรงเรียนวัด
เขาพระนิ่มโดยการประชุมในครั้งนี้มีการประชุมรวมกันระหวางภาคีตาง ๆ โดยพรอมเพรียงกัน
ทั้งนี้ในการประชุมมีเทคนิคในการประชุม ระดมความคิดสรางสรรค (AIC) วิเคราะหสภาพปจจุบนั
ปญหา เพื่อรับทราบและทําความเขาใจสภาพการณรวมกัน ซึ่งพบจุดออนที่ควรแกไขเรงดวนคือ
บุคลากรขาดความมั่นใจ และไมมีแนวทางที่ปฏิบตั ิชัดเจน มีทัศนคติทไี่ มถูกตอง มองโรงเรียนและ
ชุมชนอยูคนละสวน ไมเกีย่ วของกัน โรงเรียนใหความสําคัญตองานดานนี้นอยซึ่งกลุมผูรวมวิจยั ได
รวมกันระดมความคิดเห็นและสรุปสภาพงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่มที่ตองการใหเกิดขึน้ คือ เปนงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนที่ดําเนินการเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชนตอการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียน
ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือและชวยเหลือกันเปนกลุมที่มีความเขมแข็ง โรงเรียนกับชุมชนมี
ความสัมพันธแบบแนวราบและมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
การประชุมในครั้งนี้มีการจดบันทึกและถายภาพในการเก็บขอมูลตาง ๆ เพื่อเปนหลักฐาน
และงายตอการจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหา สรางความเปนกันเองตอชุมชนและใหชุมชน
ทราบถึงเหตุที่ตองทําวิจยั โดยแจงวัตถุประสงคใหชุมชนทราบรวมทั้งรวมกับชุมชนในการหา
แนวทางแกปญ
 หาตั้งแตกระบวนการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัตแิ ละรวมติดตามประเมินผล
รวมรับผลประโยชนรว มกันและเพื่อวางแผนและดําเนินการตอไปจากการประชุมรวมกันระหวาง
ภาคีตาง ๆ สรุปปญหาการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีสาเหตุมาจากทั้ง 2
ฝาย คือ โรงเรียนและชุมชน สรุปไดคือ คณะครูไมไดสรางความคุนเคยอยางเต็มทีก่ บั ชุมชน ชุมชน
ทํางานไมมีเวลาและตองรับผิดชอบภาระหนาที่ในครอบครัวมากทําใหไมมีเวลารวมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึน้ ชุมชนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สาเหตุมาจากผูปกครองและประชาชน
ไมไดเขามารวมวางแผน รวมคิด รวมเปนเจาของกิจกรรมอยางเต็มที่ โรงเรียนขาดเทคโนโลยีที่
สมัยใหม ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางและขาดการเอาใจใสดแู ลดานนี้ ชุมชนไมทราบการ
ดําเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธของโรงเรียน การบริการชุมชนขาดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
การบริการเปนที่ปรึกษาบางครั้งไมเขารวมประชุม ขาดการสนใจในการบริการ จากการสรุปและ
ทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดบุคลากรที่ทําหนาที่โดยตรงและควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
ประชาสัมพันธแบบใหม เชน การประชาสัมพันธเสียงตามสาย การเยีย่ มบานนักเรียนทุกคน เพื่อให
ทราบขอมูลของครอบครัวนักเรียนและในขณะเดียวกันก็เปนการประชาสัมพันธกจิ กรรมของ
โรงเรียนไปในอีกดวย
2.2 กิจกรรมการจัดเวที SWOT เพื่อคนหาจุดออน จุดแข็งของการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สรุปไดดังนี้
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จุดแข็ง
-การจัดการบริหารของโรงเรียนมีการจัดการอยางเปนระบบ มีการกระจายอํานาจ
ปฏิบัติงานอยางทั่วถึงเปนการเอื้อใหบุคลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนและทํางานไดเต็ม
ศักยภาพ
-บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถ มีการศึกษาและเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยู
เสมอ
-การบริหารงานเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนงาน
ของโรงเรียน
-นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ดีดานคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพใจอยูใน
เกณฑดี
จุดออน
-การปฏิบัติงานบางอยางไมบรรลุตามเปาหมายและนโยบายที่วางไว
-ผลสัมฤทธิ์ในบางวิชาต่ํากวาเกณฑของโรงเรียน
-นักเรียนขาดทักษะการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
-ขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
-บุคลากรบางสวนยังขาดความรูทางดานเทคโนโลยี
-ขาดบุคลากรบางสาขาทําใหนักเรียนขาดความชํานาญเฉพาะดาน ขาดสื่อ อุปกรณที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
โอกาส
-ชุมชนมีความเปนอยูที่ดพี รอม
-ระดับการศึกษาและอัตราการรูหนังสือของประชากรอยูใ นเกณฑดี
-ผูปกครองและผูนําในทองถิน่ ใหความสนับสนุนดานการศึกษาของโรงเรียนอยางดี
-ประชาชนในทองถิ่นใหความรวมมือในการอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมดี
-นักเรียนมีแหลงเรียนรูเกีย่ วกับดานอาชีพ
อุปสรรค
-ผูปกครองสวนใหญยังไมคอ ยกลาแสดงความคิดเห็น
-ในชุมชนยังมีแหลงอบายมุขและสิ่งเสพติดบางแตไมมาก
-มีการยายถิ่นของผูมีอาชีพรับจางที่เขามาทํางานในทองถิ่น ทําใหนกั เรียนไดรับการศึกษา
ไมตอเนื่องเทาที่ควร
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-ดานเทคโนโลยีในชุมชนยังขาดเทคโนโลยีพื้นฐาน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลตอ
คานิยมในทางที่ไมดีตอนักเรียน
-รายไดของชุมชนขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
-การอบรมดูแลและการเอาใจใสนักเรียนของผูปกครองมีนอย
กลาวโดยภาพรวมสถานภาพของโรงเรียนมีปจจัยที่เกื้อหนุนเปนสวนใหญ มีสถานภาพที่
เขมแข็งพรอมที่จะพัฒนาขยายการบริการ
2.3 กิจกรรมสนทนากลุมและสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
นอกจากการประชุมระดมสมองแลว ผูวิจัยไดจดั การสนทนากลุมและ
สัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน กับกลุมแกนนําและผูท ี่เกี่ยวของในวันที่ 27 มกราคม 2549 ประกอบดวยตัวแทน
จากโรงเรียน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาคณะครู นักการภารโรง และตัวแทนจากชุมชน ไดแก
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาทอง กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทาทอง
ผูปกครองและชาวบาน ซึ่งไดผลการสนทนากลุมสรุปไดดังนี้
การดําเนินงานดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่
ผานมา บุคลากรในโรงเรียนไมเห็นความสําคัญมากนัก จึงทําใหประชาชนไมไดรับรูข าวสาร
กิจกรรมตาง ๆ บทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนคือ การออกหนังสือเชิญผูปกครองประชุม ยิ่งยุคปจจุบันแลวตองรับผิดชอบหนาที่บทบาท
กําหนดนโยบายใหชดั เจน และกิจกรรมประชาสัมพันธใหเปนแนวเดียวและทิศทางเดียวกัน และใน
ขณะเดียวกันชุมชนก็ตองใหความสนใจ ใหความสําคัญทางดานการศึกษาของลูกหลานอยางจริงจัง
ไมใชใหเปนหนาที่ของครูฝายเดียวเหมือนอยางที่เขาใจมาตั้งแตกอนวาการศึกษาคือหนาที่ของรัฐ
และครูในโรงเรียน
ขั้นที่ 3 การคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.1 จัดเวทีคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขึ้น
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หองประชุมโรงเรียนวัดเขาพระนิม่ ผูเขารวม
เวที ไดแก ผูอาํ นวยการสถานศึกษา คณะครู ผูนําชุมชน ผูปกครองและประชาชนที่สนใจ จํานวน
49 คน โดยเขาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ และกลุม แกนนําเปนผูเสนอ
ขั้นตอนและแนวทางในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยผูว ิจัยเปนเพียงผู
เอื้ออํานวยการความสะดวก (Facilitator) พรอมทั้งรวมคิดรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
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ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นจากผูที่เขารวมประชุมในครั้งนี้มีขอสรุป
ขั้นตอนการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดังตอไปนี้
1. โรงเรียนควรสรางความเขาใจและความไววางใจในการทํางานรวมกันระหวาง
โรงเรียนและชุมชน
2. โรงเรียนรวมกับผูวิจยั สํารวจขอมูลตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมดานขอมูลที่
เอื้อตอการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3. กําหนด จับประเด็นและจัดลําดับปญหาที่จะพัฒนาการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4. ประชุมรวมกัน คิดวิเคราะหสาเหตุของปญหา หาแนวทางแกไขการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
5. จัดตั้งคณะกรรมการการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
แตละกิจกรรมโดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม เชน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา องคการ
บริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน หนวยงานและองคการตาง ๆ สถานีอนามัย วัดเขาพระนิม่ ศาลเจา
มูลนิธิทองอุแท ที่เกี่ยวของในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดัง
ภาพประกอบ 6
6. ลงมือปฏิบัติรวมกันตามแนวทางที่กําหนด
7. รวมกันกํากับ ติดตามผลที่ปฏิบัติแตละกิจกรรมของการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
8. ประเมินผลรวมกัน พรอมทั้งปรับปรุงใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ
(ควรมีแบบประเมินของแตละกิจกรรมนอกจากการสังเกต สอบถาม)
9. เผยแพรผลงานสูสาธารณชน
(จัดทําเอกสาร แผนพับ ความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนแจกอยูสม่ําเสมอ หรืออาจจะเปนวันประชุมผูปกครอง)
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ชุมชน
-อบต.
-ผูนําชุมชน
-วัด

โรงเรียน
-ครู/ผูบริหาร
-บุคลากร

หนวยงานราชการ
-สถานีอนามัย

คณะกรรมการ

4 ฝาย

ประชาสัมพันธ

บริการชุมชน

รวมกิจกรรมของ
ชุมชน

ปฏิบัติ

ชุมชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียน

งบประมาณจาก
โรงเรียน อบต. และ
ประชาชนทั่วไป

ภาพประกอบ 6 แผนผังการจัดองคกรการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

(รายละเอียดคําสั่งในภาคผนวก)
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การดําเนินการในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากผูรวมคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนอยางดี สังเกตไดจากการซักถามซึ่งกันและกัน และบางครั้งยังมี
ประชาชนในชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไมไดมีหนาที่โดยตรงในการคนหารูปแบบ
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงการเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ซึ่ง
สมาชิกที่รับผิดชอบสวนนัน้ รับฟงความคิดเห็นของคนสวนใหญเปนอยางดี ทําใหการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ถึงแมจะมีอุปสรรคในดานเวลาของสมาชิกที่วางไมตรงกัน
หรือติดภารกิจอื่น ทําใหการประชุมลาชาไปบาง ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ทุกคนให
ความสําคัญกับการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนอยางดี ซึ่งทําใหเกิดการ
รวมกลุมและความรวมมือดังกลาว
ขั้นที่ 4 การนําเสนอรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและการ
ใชรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4.1 กิจกรรมการนําเสนอรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
การนําเสนอรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีขึ้น
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ผูเขารวมประชุมเปนตัวแทนจาก
โรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู ผูนําชุมชนและประชาชนที่สนใจ จํานวน 51 คน
โดยไดนําเสนอรูปแบบที่ไดจากการระดมความคิดของกลุมแกนนําใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อ
พิจารณาและขอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง การประชุมครั้งนี้มีการประชุมรวมกันระหวางภาคี
ฝายตาง ๆ โดยพรอมเพรียงกัน เทคนิคและกระบวนการที่ใชในการประชุมครั้งนี้ คือ การนําเสนอ
รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ไดมาจากการระดมความคิดครั้งที่
ผานมา ใหทุกฝายชวยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่ไดมา วามีความเห็นชอบหรือไม หรือ
มีอะไรที่จะแกไขเพิ่มเติมใหทุกฝายชวยกันแสดงความคิดเห็น สรุปผลทุกฝายมีความคิดเห็นที่
สอดคลองกันวารูปแบบที่ไดมามีความเหมาะสม
4.2 กิจกรรมการกําหนดกลยุทธและโครงการการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะหและคัดเลือกกิจกรรมที่เอื้อใหเกิดความสัมพันธและการมีสวน
รวมของชุมชน กลุมแกนนํามีความเห็นรวมกันวาเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัตจิ ึงจําเปนตองวิเคราะห
และคัดเลือกกิจกรรมที่มีคุณลักษณะที่เอื้อใหเกิดความสัมพันธ จากการวิเคราะหกิจกรรมที่โรงเรียน
ดําเนินการอยูแ ลวมีกจิ กรรมที่เอื้อใหเกิดความสัมพันธและการมีสวนรวมที่แตกตางกัน กลุมแกนนํา
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จึงพิจารณาเลือกกิจกรรมเพือ่ จัดทําปฏิทินการดําเนินกิจกรรม ที่จะใชสงเสริมใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน รายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ที่

กิจกรรม
รวม

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11

การประชาสัมพันธ
โครงการประชาสัมพันธเสียง
ตามสาย
โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย
โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริการชุมชน
โครงการจัดการเรียนรูปุย
ชีวภาพ
โครงการใหบริการ อาคาร
สถานที่
โครงการ อย. นอย
การใหโรงเรียนมีสวนรวมกับ
ชุมชน
โครงการวันสําคัญตาง ๆ
โครงการปรับปรุงแหลง
เรียนรูปาชายเลน
โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
การใหชุมชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียน
โครงการจัดแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
โครงการรวมปลูกปาชายเลน

งบประมาณ
คา
ใช
ตอบ สอย
แทน

วัสดุ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

ตลอดปการศึกษา ฝาย
ประชา
1,000 ตลอดปการศึกษา สัมพันธ

3,000

-

-

3,000

1,000

-

-

2,000

-

1,000

1,000

5,000

-

-

5,000

1,000

-

-

1,000

3,000

-

1,000

2,000

1,000
6,000

-

1,000

1,000
5,000

1,000

-

-

1,000

2,000

-

1,000

1,000

1,000

-

-

1,000

เดือนละครั้ง

ฝายการ
บริการ
ตลอดปการศึกษา ชุมชน
3 มี.ค. 49

มิ.ย. 49

ฝาย
10 ก.พ. 49
ตลอดปการศึกษา โรงเรียน
มีสวน
ตลอดปการศึกษา รวมกับ
ชุมชน
ฝาย
ชุมชนมี
ตลอดปการศึกษา สวน
รวมกับ
โรงเรียน
11 เม.ย. 49
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ตาราง 4 (ตอ)
ที่

กิจกรรม
รวม

12
13
14
15

การใหชุมชนมีสวนรวมกับ
โรงเรียน
โครงการใหทุนการศึกษา
นักเรียน
โครงการเขารวมกิจกรรม
ชุมชน
โครงการประชุมผูปกครอง
โครงการจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน

งบประมาณ
คา
ใช
ตอบ สอย
แทน

วัสดุ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

ตลอดปการศึกษา

-เงินบริจาค1,000

-

-

3,000

2,000

-

1,000

1,000

1,000

-

-

1,000

ฝาย
ตลอดปการศึกษา ชุมชนมี
สวน
ภาคการศึกษาละ รวมกับ
โรงเรียน
1 ครั้ง
ทําในชวงเวลาทํา
SWOT

แตเนื่องจากกิจกรรมที่จะดําเนินการในปการศึกษา 2548 นี้มีระยะเวลาที่จํากัด กลุมแกนนํา
จึงตกลงพิจารณาเลือกกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่จะใชสงเสริมใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนดังนี้
1. กิจกรรมการประชาสัมพันธเสียงตามสาย
2. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูปุยชีวภาพ
4. กิจกรรมรวมปลูกปาชายเลน
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งตรงกับการสรางแนวทางปฏิบัติ
(Control-C) ตามกระบวนการระดมความคิดสรางสรรค (AIC) โดยกลุมแกนนําไดนําเอากิจกรรมที่
รวมกันวิเคราะหมาจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใหสอดคลองกับสภาพของงานประจําที่ทํา
เปนปกติ โดยการแบงผูรับผิดชอบกิจกรรมแตละกิจกรรม และปฏิบัตติ ามแผนปการศึกษา 2548
การนําเสนอรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนี้
เปนการนําเอารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ไดจากการจัดเวที
ประชุมและการประชุมกลุมยอยมานําเสนอแกผทู ี่เกีย่ วของ เพื่อใหทราบรายละเอียดของการ
ดําเนินการและขั้นตอนอยางละเอียด ซึ่งการนําเสนอรูปแบบนี้กลุมแกนนําที่เกีย่ วของและผูวิจยั เปน
ผูดําเนินการนําเสนอ เนื่องจากลุมแกนนําในการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
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โรงเรียนกับชุมชนมีความเห็นตรงกันวาครูและผูที่เกีย่ วของมีความชํานาญในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนอยางดี ซึ่งกลุมแกนนําและผูวิจัยมีความเห็นวา เพื่อให
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความยั่งยืนสืบไป ควรเพิ่มเติมในสิ่ง
ตอไปนี้
1. รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนควรมี
ผูรับผิดชอบกิจกรรมเปนกลุม ๆ และในแตละกลุมควรมีทั้งฝายตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชนใน
การดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. ในแตละกิจกรรมควรใหมีเด็กนักเรียน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สามารถที่จะสอดแทรกความรูเพือ่ ใหเด็ก ๆ เห็น
ถึงความสําคัญของการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ขั้นที่ 5 การสรุปและประเมินผลรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
การสรุปและประเมินผลรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน จัดขึ้นหลังจากการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเมือ่
วันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 13.30-16.45 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มโดยการประชุมใน
ครั้งนี้มีการประชุมรวมกันระหวางกลุมแกนนําและผูว ิจยั ทั้งนี้ในการประชุมมีเทคนิคในการประชุม
โดยการสนทนากลุม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมแกนนํา และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
ประเด็นในการประเมินและสรุปผลครั้งนี้ คือ สิ่งที่ไดจากการรวมคนหารูปแบบการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และขอเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง สรุปไดดังนี้
1.5.1 สิ่งที่ไดจากการรวมคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
สิ่งที่กลุมแกนนําไดจากการรวมคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี้
ก. ความภูมิใจทีไ่ ดมีสว นรวมในการคนหารูปแบบการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน
ข. การเรียนรูในการทํางานรวมกับผูอ ื่น เชน การวางแผน การประสานงาน
และทําใหกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น
ค. ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการทํางานซึ่งกันและกัน
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ง. ทําใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
เนื่องจากมีการพบปะพูดคุย และรวมกันทํางานมากขึ้น
1.5.2 ขอเสนอแนะหรือสิง่ ที่ควรปรับปรุง
จากการสนทนากลุมกับกลุม แกนนํา พบวามีขอเสนอแนะและสิ่งที่ควร
ปรับปรุง ดังตอไปนี้
ก. ควรใหนักเรียนเขามามีสว นรวมในกิจกรรมการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
ข. ควรมีกจิ กรรมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตามปฏิทินที่วางแผนไว
ค. กลุมแกนนํา ผูปกครองและประชาชนควรเขามามีบทบาทและสวน
รวมในทุกขั้นตอนในการดําเนินงานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ง. ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางจริงจังและนําผลที่
ไดมาวิเคราะหและดําเนินการแกไขในลําดับตอไป

3. ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3.1 ผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
จากการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวในปการศึกษา 2548 มีการดําเนินงานตาม
โครงการของแตละฝาย ดังนี้คือ ฝายประชาสัมพันธจัดทําโครงการประชาสัมพันธเสียงตามสาย
ฝายบริการชุมชนจัดทําโครงการวันสําคัญทางศาสนา ฝายโรงเรียนมีสว นรวมกับชุมชนจัดทํา
โครงการจัดการเรียนรูปุยชีวภาพ ฝายชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนจัดทําโครงการรวมปลูก
ปาชายเลน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 ผลการดําเนินงานตามโครงการการประชาสัมพันธเสียงตามสาย ไดมีการกระจาย
เสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ ตลอดจน
การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอชุมชน การเขารวมประชุมกับชุมชนทุกเดือน การเชิญ
ชุมชนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน กิจกรรมวันสําคัญ วันปจฉิมนิเทศ เปนตน กอนการทํา
วิจัยไดทําการประชุมเพื่อหาปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเกีย่ วกับงานประชาสัมพันธโรงเรียน
จากการระดมความคิดของผูเขารวมประชุมยอยไดสรุปวา การประชาสัมพันธโรงเรียนยังไมดี ซึ่งมี
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สาเหตุมาจากการขาดบุคลากรที่มีความรู ไมทราบวากิจกรรมการประชาสัมพันธของโรงเรียนมี
อะไรบาง จึงทําใหงานไมครบถวนสมบูรณ เสียงตามสายไมไดยินทัว่ ทั้งชุมชน รวมทั้งเสนอแนวคิด
ใหรวมกันกําหนดกิจกรรม ที่ประชุมมีมติใหดําเนินโครงการการประชาสัมพันธเสียงตามสายที่
โรงเรียนจัดผานเครื่องกระจายเสียงประจําหมูบาน เพราะที่ผานมาเสียงตามสายของโรงเรียนมี
คุณภาพของเสียงไมชัดเจนมากนักและการกระจายของเสียงก็เปนเพียงระยะใกล ๆ ทําใหผูปกครอง
หรือประชาชนที่อยูไกลไมไดยนิ หรือรับฟงขาวสารไมชัดเจน
ผลจากการมีมติดังกลาวแลวไดดาํ เนินการเสียงตามสายในวันที่ 8 กุมภาพันธ
2549 จนสิ้นปการศึกษา 2548 โรงเรียนไดเปดบริการการประชาสัมพันธเสียงตามสายแกผูปกครอง
และประชาชนทั่วไป แตปรากฏวากําลังขยายเครื่องเสียงของโรงเรียนต่ําจึงทําใหไมไดยินทัว่ ถึง ผูนาํ
ชุมชนจึงไดตกลงรวมกับโรงเรียน ใหทําการยายเครื่องเสียงของชุมชนที่ตั้งอยูบานผูใหญบานมาไว
ที่โรงเรียนเพื่อใหนกั เรียนสามารถที่จะใชประโยชนเปดกระจายเสียงตามสาย และบริการขาวสารแก
ผูปกครองและประชาชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ซึง่ ในชวงเชานักการของโรงเรียนจะเปนผู
เปดขาวสารแกประชาชน ตอนเที่ยงนักเรียนก็เปนผูรับผิดชอบในการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ
แกผูปกครองและประชาชน เชน ขาวเกีย่ วกับสุขลักษณะอนามัย การเลือกตั้ง โรคภัยไขเจ็บ เปนตน
โดยอยูใ นความควบคุมดูแลของอาจารยชํานิ เพชรรักษ และควบคุมเครื่องเสียงโดยเด็กนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการใหบริการประชาสัมพันธเสียงตามสายในแตละ
วันโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีการแบงกลุมรับผิดชอบในการรายงานขาวหรือเกร็ดความรู
ในแตละวัน ซึ่งจะจัดในวันจันทร วันพุธ และวันศุกรของทุกสัปดาหจนสิ้นปการศึกษา 2548 การจัด
กิจกรรมเสียงตามสายสอดคลองกับการบริการดานขาวสารแกชุมชน ดานการไดรับการสนับสนุน
กับชุมชน ขาวสารของโรงเรียนแพรไปวงกวางครอบคลุมประชากรรวมเขตบริการ จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus group) พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธเสียงตามสายอยูใ นระดับมาก เพราะไดรับขาวสารที่ทันตอเหตุการณ มี
ประโยชน และที่สําคัญที่สุดคือทําใหเด็กนักเรียนมีความสามารถ กลาแสดงออกในการ
ประชาสัมพันธของโรงเรียน ซึ่งมีขอมูลสนับสนุนดังตอไปนี้
“...เปนการดีทผี่ ูปกครอง หนวยงานอื่น ไดทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียน
ทําใหไดรับรูหรือเขารวมกิจกรรมและมีสวนสนับสนุน ดูแลนักเรียนที่เปนลูกเปนหลานใหเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียน...”
(ดวงรัตน ชางงาน (ผูชวยผูใหญบานปากน้าํ ทาทอง), 10 มีนาคม 2549)
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“...ไดฟงขาวตอนเชา ๆ เราไมมีเวลาที่ไปเปดฟงเพราะตองทํางาน ไดฟงขาวจากโรงเรียนก็
พอรูเหตุบานการเมืองบาง...”
(สุภาวดี พัฒนแชม (ผูปกครอง), 15 มีนาคม 2549)
สรุปผลการจัดโครงการประชาสัมพันธเสียงตามสาย เปนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นดวย
ความรวมมือของทุกฝายทั้งผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของภายในโรงเรียน และความรวมมือจาก
ชุมชน การดําเนินงานบรรลุเปาหมายคือ ชุมชนรับรูขาวสารการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
อยางทั่วถึงและมีสวนรวมอยางเหมาะสมและสรางสรรค การที่ผูปกครอง และชุมชนรับรูการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนทําใหมีสว นกระตุนการเอาใจใสดแู ลนักเรียน ทั้งดานสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการเรียน และการกํากับดูแลปองกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทีเ่ กิดขึ้นจากการจัดโครงการประชาสัมพันธเสียงตามสาย
จึงเปนความสัมพันธแบบสองทางหรือความสัมพันธแนวราบ มีความสรางสรรคและเกื้อกูลกัน
3.1.2 ผลการดําเนินงานโครงการวันสําคัญทางศาสนา มีเปาหมายคือ การสงเสริม
วัฒนธรรมใหโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดี และไดทํากิจกรรมรวมกันในโอกาสวันสําคัญ
ทางศาสนา การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และเปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากโรงเรียนได
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม ประกอบกับไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายอยาง
เต็มที่ มีการจัดบอรดประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธเสียงตามสาย และแผนปายประชาสัมพันธ
ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 คณะครูไดนํานักเรียนไปวัดเขาพระนิ่มเพื่อฟงธรรม
เทศนาเกีย่ วกับวันมาฆบูชาและฝกสมาธิโดยเจาอาวาสเปนพระวิทยากร ซึ่งถือไดวาเปนการรับ
บริการจากชุมชนในการสนับสนุนใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม พอเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา
นักเรียนไดทําความสะอาดบริเวณวัดรวมกันระหวางผูปกครองและประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้
มีความแตกตางจากการจัดครั้งที่ผาน ๆ มาเพราะมีผูปกครองนักเรียนและประชาชนเขามารวม
ดําเนินกิจกรรม ทําใหเกิดกระบวนการกลุม และไดเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความสอดคลองกับกรอบ
งานเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ การนํานักเรียนออกไปรวมกิจกรรมกับ
ชุมชนเปนการแสดงใหชุมชนเห็นวาโรงเรียนมีความพยายามที่จะฝกนักเรียนทั้งในและนอก
หองเรียน เปนการใชโอกาสวันสําคัญทางศาสนามาทําใหเกิดกิจกรรมรวมกันกับชุมชน เปนการ
สรางศรัทธา การยอมรับและเปนแบบอยางแกชุมชนดวย นอกจากนี้การเขารวมกิจกรรมยังทําให
นักเรียนไดรับการกลอมเกลาดวยวิถีทางของชุมชน ซึ่งเปนวิถีของชีวติ จริงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของนักเรียน สะทอนใหนักเรียนรูวาโรงเรียนยอมรับในวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของ
นักเรียนไมใหมองชุมชนของตนเองอยางมีปมดอย ดานการใหบริการชุมชน การจัดกิจกรรม
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วันมาฆบูชามีสวนของการใหบริการชุมชน คือ การใหบริการขาวสารเพราะโรงเรียนไดแจงขาวและ
รูปแบบการจัดกิจกรรมใหชมุ ชนทราบ เชน เสียงตามสาย การทําปายประกาศ เปนตน ดานการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียนโดยตัวแทนครูและนักเรียนที่อาศัยอยูในชุมชนไดรวมกับ
ชุมชนพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยการทําความสะอาดในบริเวณวัดเขาพระนิม่ นอกจากนี้การ
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชารวมกับชุมชนยังถือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไปพรอมกัน ดาน
การไดรับการสนับสนุนจากชุมชน คือ การเทศนาของพระสงฆ การจัดกิจกรรมครั้งนีท้ ําใหโรงเรียน
ไดมีโอกาสใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูซึ่งเปนสภาพจริงของวิถีชีวิตในการพัฒนานักเรียน เปนการ
ปลูกฝงใหมีความรัก ความผูกพันและภูมใิ จในชุมชนทองถิ่นของตน อันจะนํามาซึ่งการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนใหมีความยั่งยืน ซึ่งมีขอมูลสนับสนุนดังตอไปนี้
“...เปนการฝกใหนกั เรียนรูจกั เสียสละ ฝกใหรับผิดชอบตอสวนรวม รักถิ่นฐานบานเกิด
นอกจากไดฝกหัดแลว ยังไดชวยเหลือชุมชนพัฒนาสาธารณสถานดวยโรงเรียนชวยชุมชน ชุมชน
ชวยโรงเรียนเปนการเกื้อกูลกัน ชวยกันทั้งเด็กผูใหญ...”
(วิชาญ วิชยั ดิษฐ (ครู), 10 มีนาคม 2549)
“...อยากใหมารวมกับชาวบานแบบนี้บอย ๆ นักเรียนจะไดรู และเขาใจประเพณี วัฒนธรรม
ครูจะไดรูจกั กับชาวบาน มีเรือ่ งราวอะไรก็เลาสูกันฟงได...”
(เนตรนภาพร ฤกษอุไร (ครู), 10 มีนาคม 2549)
“...ประทับใจมาก วันสําคัญ ๆ อยากใหมาอีก มีชาวบานรวมกันพัฒนาครูและนักเรียน เปน
ที่นาดูและจะเปนแบบอยางที่ดีตอไป...”
(บุปผา ศรีวิไล (ครู), 10 มีนาคม 2549)
“...พึงพอใจมากเพราะเห็นวาการเขาวัดในวันสําคัญทางศาสนาเปนสิ่งที่ดคี วรสืบทอด
ตอไป ทําใหวฒ
ั นธรรมไทยไมสูญหาย เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน...”
(เสาวคนธ วลัยลักษณ (ประธานแมบานทาทอง), 10 มีนาคม 2549)
สรุปผลการจัดโครงการวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมเปนไปอยางเรียบรอยและ
บรรลุเปาหมายเนื่องจาก โรงเรียนไดปรับกิจกรรมใหเอือ้ และเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธ คือ ได
ทํางานรวมกัน สงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ดี ีและมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
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ใหนกั เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค และอยูร วมกับชุมชนอยางมีคุณคา ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนที่เกิดขึน้ จากการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จึงเปนความสัมพันธแบบสอง
ทางหรือแนวราบ มีความเกื้อกูลกันทั้งสองฝาย และการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นเปนความสัมพันธของ
บาน วัดและโรงเรียน การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นจึงเปนการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหนกั เรียนเรียนรูชุมชน และเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับชีวิตจริง
และเรียนรูกับชีวิตจริงที่อยูใ กลตัว โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนใหนักเรียนอยางตอเนื่อง
เพราะชุมชนเปนแหลงเรียนรูและมีอิทธิพลตอนักเรียนเปนอยางยิ่ง
3.1.3 ผลการดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรูปุยชีวภาพ กอนการดําเนินงาน
ไดมีมติใหจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับปุย ชีวภาพ เพราะจากการสัมภาษณผูที่เกีย่ วของพบวาการ
บริการของโรงเรียนในดานนี้ยังนอยอยู และในการประชุมกลุมยอยก็มีมติตรงกันในการจัด
โครงการนี้ขึ้น เพื่อเปนการบริการความรูแกผูปกครองนักเรียน และประชาชนในดานของวิชาการ
ในการนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันและชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ผลการดําเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรูปุยชีวภาพจัดทําขึ้นใน
วันที่ 3 มีนาคม 2549 เวลา 13.45 น.-16.00 น. มีผูปกครองและประชาชนเปนจํานวนมากที่ใหความ
สนใจเกีย่ วกับปุยชีวภาพ เขารับการอบรมจากอาจารยพนม ชัยคุม อาจารยโรงเรียนวัดเขาพระนิ่มซึ่ง
มีความรูในเรือ่ งปุยชีวภาพเปนอยางดี กอนการบรรยายไดมีการแจกแผนพับเกี่ยวกับการทําปุย
ชีวภาพ ตอจากนั้นมีการบรรยายเกีย่ วกับประวัติความเปนมา วิธีทํา และประโยชนของการทําปุย
ชีวภาพ ตอดวยการสาธิตการทําปุยชีวภาพ มีประชาชนซักถามและใหความสนใจอยางมาก ใน
การดําเนินกิจกรรม นอกจากประชาชนไดรับความรูจากการบรรยายแลว ยังเปนการใชสถานที่
เครื่องมือ อุปกรณของโรงเรียนเพื่อบริการชุมชนและประชาชนทั่วไปดวย นอกจากนี้เปนการสราง
บรรยากาศสงเสริมทําใหนักเรียนและผูปกครองสามารถทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับการ
สนทนากลุมพบวา ผูปกครอง/ประชาชนและตัวนักเรียนมีความพึงพอใจมาก ในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ เพราะเปนเรือ่ งที่ดี เพราะเปนการนําสิ่งของที่เหลือใชทาํ ใหเกิดประโยชน ใชเวลาในการทํานอย
ไมยุงยาก มีความรวมมือจากฝายตาง ๆ ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน และ
ยังมีผูปกครองบางทานเสนอแนะใหทางโรงเรียนไดผลิตปุยชีวภาพขายเพื่อเปนรายไดแกโรงเรียน
ซึ่งมีขอมูลสนับสนุนดังตอไปนี้

99

“...ประทับใจมาก ไดเห็นความรวมมือ รวมใจจากหลาย ๆ ฝาย ตองขอบคุณโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นมา ควรทําทุก ๆ ป...”
(นิตยา นามไทย (ผูปกครอง), 3 มีนาคม 2549)
“...เปนกิจกรรมที่ดีมาก เพราะไดรับความรูจากที่ครูบอก มาใชจัดการกับสิ่งของเหลือให
เกิดประโยชนโดยที่ไมตองทิ้งซะเปลา ๆ...”
(ดรุณี หนูทาทอง (ชาวบาน), 3 มีนาคม 2549)
“...ชอบ เห็นเด็ก ๆ สนุกกับการชวยกันผสมปุย ทําใหเราก็สนุกไปดวย นาจะจัดกิจกรรม
แบบนี้อีก...ครูกับพอแมจะไดสนิทกัน...”
(สนั่น เสืออินโท (ประธาน อสม.), 3 มีนาคม 2549)
โดยสรุป ผลการดําเนินการจัดการเรียนรูปยุ ชีวภาพ การดําเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุตามเปาหมายทีว่ างไว เนื่องจากมีการดําเนินการอยางเปนระบบ บุคลากรให
ความรวมมือรวมใจกันอยางเต็มที่ เปนกิจกรรมที่เอื้อและเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธคือ
โรงเรียนและชุมชนไดรวมงานกัน เปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีตอ โรงเรียนของชุมชน จึงทําให
ไดรับความรวมมือจากชุมชนเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก และมีสวนชวยใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย มีบรรยากาศของความเปนกันเอง เกื้อกูล และสรางสรรค สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนและชุมชนในดานการอยูรวมกันในสังคม
3.1.4 ผลการดําเนินงานตามโครงการรวมปลูกปาชายเลน ซึ่งมีเปาหมายเพื่อฝกใหนักเรียน
รูจักเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียนไดปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อเอื้อและเปดโอกาสใหเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการมี
สวนรวมจากชุมชนและหนวยงานอื่น โดยไดมีการประสานงานและประชาสัมพันธ เชิญชวนผูนํา
ชุมชน ผูปกครองและชาวบานเขารวมโครงการ
ในการดําเนินงานโครงการรวมปลูกปาชายเลน ดําเนินการจัดโครงการในวันที่ 9
เมษายน 2549 โดยครู นักเรียน ผูปกครองและชาวบานรวมปลูกตนโกงกาง บริเวณขางวัดเขาพระ
นิ่ม พื้นที่จํานวน 5 ไร โดยไดตนกลาจากศูนยอนุรักษตนน้ํา ปาชายเลนที่ 14 จังหวัดสุราษฎรธานี
และผูปกครองสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มในการดําเนินกิจกรรม ทําใหเกิดความรวมมือในการ
พัฒนาชุมชนจากหลายฝาย สอดคลองกับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขา
พระนิ่ม ดังนี้
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“...โรงเรียนตองใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม เมื่อมีโอกาสตองใหความรวมมือ เพื่อผูก
สัมพันธใหมีกจิ กรรมรวมกันตอ ๆ ไป เพราะถือเปนแหลงเรียนรู...”
(เฉลิมพร หวานสนิท (คณะกรรมการสถานศึกษา), 9 เมษายน 2549)
สรุปผลการโครงการรวมปลูกปาชายเลน บรรลุตามเปาหมายดวยความรวมมือของบุคลากร
และชุมชน ประกอบกับโรงเรียนไดปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเอือ้ ตอการที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมาย เอื้อใหเกิดความสัมพันธที่ดีและการมีสวนรวมของชุมชน จึงมีผลทําใหการจัดกิจกรรม
สอดคลองกับกรอบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนการใชโอกาสจาก
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนมา เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนที่เกิดจากการจัดโครงการรวมปลูกปาชายเลน จึงเปนความสัมพันธแบบสองทาง
มีความกลมกลืนและเกื้อกูลกัน ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและใชทรัพยากร
การศึกษาที่มใี นชุมชนใหเกิดคุณคายิ่งขึน้
3.2 ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของแกนนํา
จากการสนทนากลุม (Focus group) กับกลุมแกนนําที่รว มศึกษาหา
รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยมีตวั แทนจากชุมชนและ
โรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู ผูนําชุมชน และผูปกครองที่เปนกลุมแกนนํามี
ความคิดเห็นวา สิ่งที่กลุมแกนนําไดรับจากการคนหารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ คือ ทําใหไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดสัมผัสและมีปฏิสัมพันธกันทั้ง
สองฝายระหวางโรงเรียนกับชุมชนเกิดความสัมพันธที่ดีตอ กันมากยิ่งขึน้ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) มีความพึงพอใจมาก เปนกลุมแกนนําสวนใหญ (รอยละ 88) ที่มีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และกิจกรรมการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดีใจที่ไดมีสว นรวมในกระบวนการตางๆ
ของการวิจยั ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและจะนําความรูและประสบการณที่ไดมาไปใชใน
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน และบางคนก็มั่นใจวากิจกรรมการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนาจะเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องได เนื่องจากผูบริหารโรงเรียน
ก็ใหความสนใจและเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ “...ถาทุกฝายเสียสละเวลาทีต่ องมารวมกันตรงนี้ เพื่อ
ความเขมแข็งของชุมชนและโรงเรียนทั้งสองฝาย...” (อเนก ปทมพงศา (ผูบริหารโรงเรียน
วัดเขาพระนิ่ม), 11 เมษายน 2549)
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2) มีความพึงพอใจปานกลางจํานวน 3 คน (รอยละ12) ของกลุมแกนนํา
เพราะไมมนั่ ใจวา รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่ไดจะมีความ
ยั่งยืน และกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอาจไมตอเนื่องถาผูวจิ ัย
ออกจากชุมชน
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชน
จากการดําเนินกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไดมีการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและประชาชนในกิจกรรมที่
ดําเนินการไปแลว จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 200 คน คิดเปนผูชาย รอยละ 51.5 และหญิง
รอยละ 48.5 สวนใหญอายุ 31-40 ป รอยละ 48.5 รองลงมาอายุ 41-50 ป รอยละ 32.5 สวนใหญ
ประกอบอาชีพประมง รอยละ 54.5 รองลงมาขาราชการรอยละ12 คาขายรอยละ 10.5 ประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวของกับโรงเรียนสวนใหญเขารวมกิจกรรมทางโรงเรียนจัดขึ้นรอยละ 54.5
รองลงมาสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนรอยละ 30 ผูปกครองนักเรียนและประชาชนมีความพึง
พอใจในกิจกรรมตางๆ ที่เขารวม รายละเอียดดังตาราง 5
ตาราง 5 ความพึงพอใจของผูป กครองและประชาชนในกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
SD
แปลผล
ขอ
หัวขอประเมิน
X
1

2

3
4
5

รวมกิจกรรมทําจุลสาร สิ่งพิมพ และหอ
กระจายขาว เพื่อเผยแพรขาวสารของ
โรงเรียน
นํานักเรียนออกไปพัฒนาชุมชน หรือศาสน
สถานในรูปแบบตางๆ
สาธิตหรือทดลองทํากิจกรรมดานอาชีพ
ตางๆ ในโรงเรียนเพื่อเปนแบบอยางแก
ประชาชน
เขารวมกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน
การเขารวมในวันประชุมประจําเดือนของ
ชุมชน

3.68

.74

มาก

3.89

.84

มาก

3.64

.81

มาก

3.84
3.74

.72
.56

มาก
มาก
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ตาราง 5 (ตอ)
ขอ
6
7

หัวขอประเมิน

เขารวมกิจกรรมประเพณีทองถิ่น
รวมงานของบุคคลในชุมชนตามโอกาสอัน
สมควร เชน งานศพ งานแตงงาน
รวม

X

SD

แปลผล

3.93
3.93

.74
.72

มาก
มาก

3.80

.73

มาก

จากตาราง 5 พบวาความพึงพอใจของผูปกครองและประชาชนในกิจกรรมการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.80)
เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรมก็พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูใ นระดับมากทุกกิจกรรม
นอกจากนี้ จากคําถามปลายเปดและจากการสัมภาษณ ผูป กครองและประชาชน มี
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เรียง
จากความถี่มากไปหาความถี่นอย ดังนี้
1) ผูรับผิดชอบโครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในฝาย
ตางๆ ควรแบงเวลาสําหรับการดําเนินกิจกรรม และควรมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อความ
ยั่งยืนของรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2) ควรมีการจัดกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่
หลากหลาย
3) ควรมีการสรุปและติดตามประเมินผลในกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางจริงจัง
4) ควรมีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวานี้
5) อื่นๆ เชน การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม สถานที่และอุปกรณ เปนตน
4. เงื่อนไขและปจจัยที่เอื้อหรือเปนอุปสรรคในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
ในการดําเนินการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ สิ่งที่สําคัญคือ
ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวมีทั้งเงือ่ นไขและปจจัยที่สงเสริม
ใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเงื่อนไขและปจจัยที่เปนอุปสรรคใหดําเนินงานลาชา ไม
ตรงตามเปาหมายที่วางไว ผูว ิจัยขอนําเสนอโดยจําแนกตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
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4.1 เงื่อนไขและปจจัยที่สงเสริม
จากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
นักเรียน และคนในชุมชน พบวาปจจัยทีส่ งเสริมใหการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไดแก ภาวะผูนําของผูบ ริหารโรงเรียน วิสัยทัศนของโรงเรียนที่เนนการบริหารแบบมีสวน
รวม การใหความรวมมือของครู ความสนใจและความรวมมือของชุมชน รวมถึงกระบวนการวิจยั ที่
เนนการมีสวนรวมและการใหความสําคัญของทุกฝาย ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1.1 ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียน
จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ความพรอมและบริบทของโรงเรียนถือเปนตัวจักร
สําคัญตัวหนึ่งในการขับเคลือ่ นใหการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดําเนินการ
ไปไดดว ยดี ไมวาจะเปนการอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ และการประสานงานในดานตางๆ
การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรบุคคลที่เปนครูผูสอน นักเรียน และการเสียสละเวลาในการ
ดําเนินการวิจยั รวมกัน รวมทั้งสิ่งที่ทําใหโรงเรียนเกิดความพรอม คือ ความสนใจของผูบริหาร
โรงเรียน การสนับสนุนการดําเนินงานอยางเต็มที่ พบวา สิ่งสําคัญที่ทําใหผูบริหารโรงเรียนให
ความสําคัญและสนับสนุนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ คือ ภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําที่ไดรับการยอมรับ ผูบริหารโรงเรียนตองเปนคนที่มี
วิสัยทัศน และมีมนุษยสัมพันธดี มีจริยธรรม คุณธรรมที่เหมาะสม ไดรับการยอมรับจากชุมชน
“...การที่จะรูเขารูเราไดจะตองรูกันหลายๆ ฝาย ชุมชนเปนกระจกสวนหนึ่งที่สะทอนวาโรงเรียน
ของเราเวลานี้เปนอยางไร...” (อเนก ปทมพงศา (ผูบริหารโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม),
31 มกราคม 2549)
4.1.2 วิสัยทัศนของโรงเรียนที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม คือรวมคิด รวมทํา รวม
ปรับปรุง รวมพัฒนา ระหวางบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง และองคกรที่เกี่ยวของผูบริหาร
โรงเรียนยังสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรในโรงเรียนใชแหลงเรียนรูในชุมชนและ
สิ่งแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การจัดหองสื่อการเรียนรูเรื่อง
ปาชายเลน การทําปุยชีวภาพ การรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะ เปนตน ในสวนการใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษา เชน การเชิญชาวบานที่มีความรูความชํานาญในเรื่องตาง ๆ มาเปน
วิทยากรใหความรูแกนักเรียน เชน การเลีย้ งหอยนางรม ประวัติศาสตรเมืองทาทอง ดนตรีไทย
ความรูเกี่ยวกับปาชายเลน นอกจากนี้ยังนํานักเรียนเขารวมทํากิจกรรมกับชุมชนอยูเ สมอ
4.1.3 ความสนใจและความรวมมือของครู
ครูผูสอนที่เขารวมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปน
อีกสิ่งหนึ่งที่ทาํ ใหการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนครั้งนี้ดําเนินไปดวยดี

104

เพราะเปนผูมบี ทบาทในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในทุกขั้นตอน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติจริงแตละกิจกรรมในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ครูผูสอนจะตองเปนผูนําในการจัดกิจกรรมตาง ๆ และที่สําคัญคือชวยกระตุน และสงเสริม
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ครูตอง
มีความตระหนักในการที่จะสรางการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะเปนการเอื้อที่จะ
ทําใหกระบวนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูสวนใหญเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมไดมีเฉพาะแตในโรงเรียนอยางเดียวแต
สามารถดึงฝายตาง ๆ เขามารวมกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนได
“...การจัดกิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมสามารถทําไดสําเร็จ ถา
ฝายตางๆ ไมเห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือ...” (บุปผา ศรีวิลัย (ครู), 30 มกราคม 2549)
4.1.4 ความสนใจและความรวมมือของชุมชน
ชุมชนตองมีความสนใจและมีความเขมแข็งโดยการมีกลุมตาง ๆ อยูเดิม การ
ทํางานตองมีทงั้ ผูนําที่เปนทางการ และผูนําตามธรรมชาติจึงจะทําใหเกิดความสมานฉันทในการ
ทํางานรวมกันอยางแทจริง ทุกคนทํางานเพือ่ ลูกหลานของตัวเองและทําเพื่อชุมชนอยางแทจริง
4.1.5 กระบวนการวิจัยที่เนนการมีสวนรวม
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ผูวิจัยลง
ไปจัดกระบวนการ เปนกระบวนการที่ประสานงานใหทกุ ฝายไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และมีสวนรวมในทุกขั้นตอน จึงทําใหกจิ กรรมตาง ๆ เกิดขึ้นเร็ว โดยการใชการจัดเวที
เทคนิค AIC และการทํา SWOT ซึ่งเปนเทคนิคที่เสริมสรางการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝายให
สามารถที่จะมีเปาหมายรวมกัน กําหนดเปาหมายในการที่จะสรางชุมชนเขมแข็งรวมกัน
4.2 เงื่อนไขและปจจัยที่เปนอุปสรรค
4.2.1 ภาระงานของครูผูสอน
ภาระงานหลักของครูในโรงเรียนคือ การสอนซึ่งตองรับผิดชอบสอนนักเรียนใน
แตละชั้นเรียน ในโรงเรียนมีครูทั้งหมดจํานวน 16 คนซึ่งตองรับผิดชอบนักเรียน 3 ระดับชั้น
เพราะฉะนั้นภาระการสอนโดยเฉลี่ยของครูตองมีการสอนสัปดาหละ 5 คาบ เนื่องจากวากิจกรรม
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนงานที่ทําใหครูตองมีภาระหนาทีเ่ พิ่มขึน้
จากชั่วโมงสอนปกติ นอกจากนี้ครูก็ตองใชเวลากับเรื่องการประกันคุณภาพโรงเรียน ซึ่งตองมีงาน
เอกสารแลวก็มีงานอื่น ๆ เพิม่ ขึ้น ตองไปใหความรูในเรือ่ งตาง ๆ เพราะวาการประกันคุณภาพก็เปน
เรื่องใหมของโรงเรียน ดังนัน้ การทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนจึงทําใหครูจะตองใชเวลาในการที่จะมาทํางานในสวนนี้เพิ่มขึ้นจากปกติในระยะแรก
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เพราะวาตองใชเวลาในการศึกษาและปฏิบัติรวมกัน ซึ่งทําใหมภี าระงานที่จะตองใชเวลา
นอกเหนือจากเวลาราชการปกติในชวงแรก จึงทําใหกิจกรรมตาง ๆ ลาชา
4.2.2 ภาระงานของกลุม แกนนําในสวนที่เปนตัวแทนจากชุมชน
ภาระงานของกลุมแกนนําในสวนที่เปนตัวแทนจากชุมชน กลาวคือ พหุภาคีฝาย
ตาง ๆ ไดแก โรงเรียน ชุมชน ผูนําชุมชน มีเวลาวางไมคอยตรงกันเนื่องจากครูและผูบริหารโรงเรียน
สวนหนึ่งไมไดอาศัยอยูใ นชุมชน แตขณะเดียวกันวิถีชีวติ ของชุมชนเปนชาวประมงซึง่ ตองผูกพัน
กับทะเล ทําใหมีเวลาทํางานไมแนนอนขึน้ อยูกับสภาพน้ําขึ้น-น้ําลง จึงไมสามารถที่จะนัดเวลา
พบปะกลุมใหญได เพราะมีเวลาวางที่ไมตรงกัน ดังนัน้ การนัดหมายพบปะพูดคุยจะตองทําโดยใช
วิธีการแบบกลุม ยอยมากกวาที่จะจัดเวทีใหญ

