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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ดานความสัมพันธกับชุมชน และ  2) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูใหญบาน 

จํานวน 43 คน และผูแทนผูปกครองจํานวน 27 คน ในปการศึกษา 2559 รวมจํานวน 70 คน เคร่ืองมือที่ใช          

ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา                         

เปนแบบเลือกตอบและการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละและการวิเคราะหเนื้อหา                    

 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาตาม                          

ความคิดเห็นของชุมชนมีดังนี้  1.1) ดานการใหบริการชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติในดานน้ี                        

เกอืบรอยละ 100 ทุกขอ ยกเวน ขอการจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเก่ียวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้นไมมีการ

ปฏิบัติถึงรอยละ 51.4  1.2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน สวนใหญมีความเห็นวามีการปฏิบัติ                          



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561116

โดยในสวนท่ีไมมีการปฏิบัติพบวามีเพียงสวนนอยเทานั้น 1.3) ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนจาก                           

ความคิดเหน็ของชมุชน พบวา การประชมุผูปกครองเพ่ือชีแ้จงขาวสารและแนวทางการดําเนนิการของโรงเรียน 

มีการปฏิบัติรอยละ 100 สวนในขออ่ืน ๆ ที่ไมมีการปฏิบัติเกือบรอยละ 50 เชน การจัดทําวารสารประจําป            

ไมมีการปฏิบตัริอยละ 47.1 การจดัทาํแผนงานโครงการ และปฏทินิกจิกรรมของโรงเรียน ไมมกีารปฏบิตัริอยละ 

48.6 1.4)  ดานคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเห็นวามีการปฏิบตั ิโดยการจัดใหมกีารประชุมคณะกรรมการ

สถานศกึษาอยางสม่ําเสมอ การประสานงานรวมกบัคณะกรรมการในการแกไขปญหาและพฒันาโรงเรยีน เปนตน 

สวนการสัมภาษณพบวา 1) ดานการใหบริการชุมชนโรงเรียนสวนใหญยังไมมีการสอนหรือฝกอบรมเก่ียวกับ

วิชาชีพใหกับชุมชน โดยใหเหตุผลวาชุมชนไมค อยใหความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากสวนใหญ                                                         

ตองประกอบอาชีพอยูแลว รวมถึงโรงเรียนเองอาจจะขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินการ 

สวนการใหบรกิารดานสถานทีแ่กชมุชน  บางครัง้สภาพแวดลอมและทรพัยสนิของโรงเรยีนกเ็กดิความเสยีหาย 

ดังน้ันโรงเรียนและชุมชนควรรวมมือกันในการชวยดูแลความเรียบรอย เชนการแตงต้ังครูเวร ชุมชนชวยกัน

สอดสองดูแล 2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน ชุมชนควรใหความรวมมือแกโรงเรียนตามท่ีไดรับการ          

เชื้อเชิญหรือรองขอ เชน การบริจาคทรัพย และการรวมมือกันสอดสองดูแลเยาวชนของชุมชน 3) ดานการ

ประชาสมัพนัธโรงเรยีน พบวามกัจะมลีกัษณะไมเปนทางการ เชน การประกาศเสยีงตามสาย การฝากนกัเรียน

ไปบอกผูปกครอง เปนตน เนื่องจากงบประมาณของโรงเรียนมักจะใชไปกับงานสวนอ่ืนมากกวา เชน                            

งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี  4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษาพบวา กรรมการสถานศึกษามักจะมา

ประชุมไมครบ แนวทางแกไขคือ ทาํใหกรรมการสถานศึกษารูสกึวาตนเองมบีทบาทสาํคญั เชนการเปดโอกาส

ใหแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะ นอกจากน้ัน ควรมีการแจงนัดหมายลวงหนาระยะเวลาหน่ึง                        

เพือ่เปนการลดปญหาการขาดประชมุของคณะกรรมการ  สวนผลจากการศกึษากระบวนการสรางความสมัพนัธ

กับชุมชน พบขอเสนอแนะในการสรางกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้                             

ดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนควรเปนตัวกลางในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน ดานการ                     

ขอความรวมมือจากชุมชน ควรจัดตัง้คณะกรรมการเพ่ือดูแลงานดานชุมชนสัมพนัธ    ดานการประชาสัมพนัธ

โรงเรียน ควรจะศึกษาชุมชนในพื้นที่เพ่ือที่จะใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ                        

ดานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควรทําใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนสวนสําคัญ มีการนัดหมายลวงหนา

ในการประชุมดวยระยะเวลาที่เหมาะสม

คําสําคัญ
              ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน     โรงเรียนประถมศึกษา     กระบวนการสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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Abstract  

 This research aimed to 1) analyze community feedback to the school working on                              

community relationships   2) examine Schools-Community Relationships Process of primary schools 

in Doi Tao District, Chiang Mai Province. The research population included 43 headmen and 27 

guardian representatives in the academic year 2016. The total number was 70 people. The research 

instruments were questionnaires about the school-community relationships of primary schools and 

the additional interviews on interesting issues were analyzed from questionnaires results. The data 

were analyzed by using frequency and percentage and content analysis. 

 The findings were as follows: 1) Regarding the community service, most communities 

agreed that it was operated almost atpercent with all items except that the teaching provision                       

or vocational training for the communities was not performed at 51.4 percent.  2) Related to the 

community cooperation, most of them commented that it was performed whereas there were only 

a few non-performing activities.  3) According to the school public relations, the communities thought 

that the guardian meetings to clarify news and how to operate the schools were performed at 100 

percent while other items with inactive operation were almost at 50 percent, such as the annual 

journal preparation was not performed at 47.1 percent, the preparation for making school plans, 

projects and activity calendars was not operated at 48.6 percent.  4) Regarding the school board, 

the communities commented that it was performed by arranging the school board meetings                   

regularly, coordinating with the board to solve any problems and developing the schools, etc.                        

In addition, the interviews were found as follows.  1) Related to the community services, most               

schools did not provide teaching or vocational trainings to the communities by reasoning that they 

were not interested in this matter since most of them had to do their own jobs as usual including 

the schools themselves might lack personnel and budget for operation. According to the facility 

services for the communities, sometimes the school environment and property were damaged. 

Therefore, the schools and the communities should work together to help maintain everything in 

order like the appointment of community teacher on duty to help with monitoring.  2) Regarding the 

request for community cooperation, the communities should cooperate with the schools as invited 

or requested, such as donation and collaboration to monitor the community youth.  3) Related to 

the school public relations, it was found that it was usually unofficial including wire broadcasting, 

guardians were informed by students, etc. because much more school budget was often used for 

other tasks, such as academic affairs, buildings and places.  4) According to the school board, it 

revealed that some of them were often absent from the meetings.  The solution was to make them 
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realize their important roles like letting them express their opinions, make suggestions. Moreover, 

the appointments should be scheduled in advance to reduce the absence from board meetings. 

2) The result of the study the process of creating relationships between schools and the community. 

Regarding the community service, the school should be the intermediary in getting government 

agencies to serve the community. Related to the community cooperation, should establish a                           

community relations committeein order to create general involvement. According to the school 

public relations, it is important to study the community in order to use public relations appropriate 

to the context of the community. Regarding the school board,  the school should make every                  

member feel important and Make an appointment in advance with the appropriate time.

Keywords
 School-Community Relationships,  Primary Schools,  School-Community  

Relationships Process 

บทนํา
 การบริหารความสัมพันธกับชุมชน เปนหน่ึงในภารกิจทางการบริหารการศึกษาของผูบริหาร                        

เปนการบริหารงานท่ีเกีย่วของกบัความสัมพนัธกบัชมุชนซ่ึงเปนการดําเนนิงานของกลุมบคุลากรในสถานศึกษา 

อนัไดแกบรรดาผูบรหิารของโรงเรียน และคณะครูในการสรางความสัมพันธกบัชมุชน เชน ครอบครัว องคกรชุมชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานท่ีราชการ องคกรเอกชน และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ                        

เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

รวมกบัโรงเรยีน เปนกระบวนการเรยีนรูซึง่กนัและกนัของทกุฝาย นบัตัง้แตการแสดงความคดิเหน็ การวางแผน 

การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน                        

ในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชที่บานหรือนําไปใชในชุมชน หรือนําความรูไปชวยแกปญหาในชุมชน                     

บุคคลในสถานศึกษาไปรวมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความชวยเหลือจากชุมชน สถานศึกษา                                

ใหความชวยเหลือชมุชน สถานศึกษาใชทรพัยากรในชุมชน เปนตน  เนือ่งจากโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของชุมชน 

ดังน้ัน Veerachat (1999) ไดใหความมุงหมายและวิธีการปฏิบัติในการสรางความสัมพันธกับชุมชนไววา                  

1) เพื่อสรางเสริมสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะจะเปนเครื่องมือเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกันตามท่ีกําหนด  2) เพื่อสรางเสริม

ความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสาธารณสมบัติที่ชุมชนเปนเจาของอยูแลวหากแต

มอบหมายใหคณะครูเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งมีผูบริหารเปนหัวหนา 3) เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม

ในกิจการของโรงเรียน ซึ่งอาจแบงไดเปนหลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมายและนโยบาย                                                       
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การบรหิารโรงเรียน การบรหิารอาคารสถานท่ี ตลอดจนการพัฒนาทางดานวชิาการ  ทัง้นีเ้พือ่ใหการดาํเนนิงาน

ของโรงเรียนสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง ในอันที่จะพัฒนาบุตรหลานของเขา                                      

4) เพือ่ฟนฟแูละรักษาวัฒนธรรมของชุมชน  ในชุมชนมีวฒันธรรมประจําอยูมากมาย ทัง้ทีเ่ปนขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม เหลานี้เปนเครื่องมือสรางสรรคความดีของชุมชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยว                                  

เปนศูนยรวมจิตใจ และเปนสัญลักษณของชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนอยางย่ิง หากโรงเรียนไดมีการทํา                  

การฟนฟแูละถายทอดใหแกเยาวชน ชมุชนจะใหความรวมมือทกุประการเพราะชุมชนมองวานัน่เปนการกระทํา

เพื่อชุมชน 5) เพ่ือสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับวาโรงเรียนเปนหนวยงาน                        

ของชุมชน ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน                  

จากเหตุผลขางตน ถาหากโรงเรียนและชุมชนไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันก็อาจจะสงผลกระทบตามมา 

อาทิ เกิดความขัดแยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนไมไดรับความรวมมือจากชุมชน จํานวนนักเรียน                     

ลดลงเนื่องจากผู ปกครองยายบุตรหลานของตนเองไปเรียนโรงเรียนอื่น ผูบริหารและครูไมมีกําลังใจ                                  

ในการปฏบิตัหินาที ่โรงเรยีนทรุดโทรมลง หรอือาจถงึข้ันตองปดตัวลงไปกลายเปนโรงเรียนรางไปอยางนาเสยีดาย 

ดวยสาเหตุทั้งหลายท่ีกลาวมาขางตนน้ี จึงเปนเหตุจูงใจใหผู วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพันธ                         

ระหวางโรงเรยีนกับชมุชน ของโรงเรยีนประถมศกึษา ในอาํเภอดอยเตา จงัหวดัเชยีงใหม วาชุมชนมคีวามคดิเหน็

ตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางไร รวมถึงศึกษากระบวนการสราง                      

ความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชมุชน วามขีัน้ตอนเปนอยางไร เชน การศึกษาชุมชนโดยละเอียด  การวางแผน

รวมกับชุมชน การทําการประชาสัมพันธโรงเรียน การจัดตั้งโครงการท่ีสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชน เปนตน

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธกับ

ชุมชนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

 2.  เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา

ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. กระบวนการความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชมุชน Veerachat (1999, 51-54) ไดอธบิาย

ใหกระบวนการในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว ดังนี้ 1) ศึกษาชุมชนโดยละเอียด                              

สิ่งแรกที่จะตองศึกษา คือ ลักษณะของชุมชนโดยละเอียด นับตั้งแตสวนประกอบโครงสราง วัฒนธรรม         

ประเพณี อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร ความตองการ รวมท้ังทัศนคติและความเช่ือตาง ๆ                            

ทีม่ตีอการศกึษา เปนตน นอกจากนีโ้รงเรยีนจะตองมแีผนงานเกีย่วกบัชุมชน โดยครใูนโรงเรยีนชวยกนัวางแผน

และตองทาํความเขาใจกบัคร ูทกุคนเกีย่วกบัความมุงหมายและแนวปฏิบตัเิพ่ือใหการปฏบัิตเิปนไปในทศิทาง
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เดียวกัน 2) จัดรายการประชาสัมพันธแกชุมชน นับเปนกระบวนการท่ีสําคัญที่จะทําใหชุมชนทราบ                          

ความเคล่ือนไหวในกิจการของโรงเรียนทุกระยะและเปนกระบวนการสรางความเขาใจอันดีใหแกชุมชน                          

ตอโรงเรยีน  3) ออกเยีย่มเยยีน การเยีย่มเยยีนชมุชนนัน้เปนการตดิตอสัมพันธแบบสองทาง ซ่ึงชวยใหโรงเรยีน

และชุมชนไดเขาใจกันมากขึ้น การเยี่ยมเยียนชุมชนควรทําแบบกันเอง ไมเปนทางการ ไมมีพิธีรีตองมากนัก 

และควรทําอยางเปนปกติสมํ่าเสมอ 4) จัดใหมีกรรมการศึกษาของชุมชน หรือที่เรียกวาคณะกรรมการ                      

สถานศึกษา ซึง่มหีนาทีร่วมกําหนดนโยบาย กาํหนดความมุงหมาย รวมท้ังมหีนาทีส่นบัสนนุและอํานวยความสะดวก

ในการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน  5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเปนการฟนฟู                  

และรักษาวัฒนธรรมเหลานี้ไว และพยายามใหชุมชนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมเหลานี้มากท่ีสุด เพ่ือใหเกิด

ความรูสึกเปนเจาของรวมกันและมีความกลมกลืนระหวางโรงเรียนกับชุมชน  6) เขารวมกิจกรรมของชุมชน 

เกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ครูอาจไมมีบทบาทมากนัก เพียงแตใหความรวมมือและสนับสนุน 

สวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนอยู นับเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องใชเวลานาน ครูอาจมีบทบาทเปน                  

ที่ปรึกษาและลงมือปฏิบัติในโอกาสท่ีควร  7) ใหบริการแกชุมชน เปนการบริการท่ีโรงเรียนจัดใหแกชุมชน                

เชน อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช โตะ เกาอี้ ความรู และบุคลากร เปนตน โดยยึดหลักการที่วา ทั่วถึง                   

คอืใหบรกิารแกคนในชมุชนทกุคน   ไมเลอืกทีร่กัมักทีช่งั ทนทาน คอืทาํอยางไรใหสิง่ทีใ่หบรกิารนัน้คงทนถาวร 

ซึ่งในหลักนี้อาจจะตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนในการดูแลรักษาสมบัติของสวนรวมรวมกันดวย                          

โดยสอดคลองกบันยิามบทบาทของโรงเรียนกับชมุชนท่ี Poompan  (2014, 121) ไดสรปุวา โรงเรียนเปนสถาบนั

ของชุมชน ทาํหนาทีอ่บรมสัง่สอนบตุรธดิาของชุมชนนัน้ ๆ เม่ือบตุรธดิาไดรบัการศึกษาแลวกอ็าศยัอยูในชมุชนนัน้ 

ดังนั้นชุมชนจึงควรมีสวนที่จะรับรู และกําหนดไดบางวาบุตรธิดาของพวกเขาควรจะมีลักษณะอยางไร                                 

มีความสามารถดานไหน ทําอะไรไดบาง และในอนาคตจะเปนอยางไร

 2. หลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน                  

การจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย นับตั้งแตการแสดง                       

ความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและ

ประเมินผล เพือ่ประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถปุระสงคทีต่ัง้ไว (Ballangpattama, 2008)

ซึง่การบริหารแบบมีสวนรวมน้ันมีทัง้ขอดีและขอจาํกดัโดย Mettkarunchit (2010, 32-34) ไดแจกแจงไว ขอดี 

เชน การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี มีความผิดพลาดนอยกวา                          

การทํางานแบบคนเดียว ชวยใหงานสําเร็จลงไดในเวลาอันรวดเร็ว เปนตน เพราะมีการแบงหนาที่กันทํา                  

เปนการสรางสรรคใหมีการระดมสรรพกําลังจากบุคคลตาง ๆ เชน พลังความคิด สติปญญา ความรู                                 

ความสามารถ ประสบการณ เปนตน สวนขอจํากัดของการบริหารแบบมีสวนรวม เชน การบริหารแบบมี                    

สวนรวมบางคร้ังขาดความยืดหยุน ไมคลองตัว เนื่องจากตองอาศัยการพบปะพูดคุย หรือการประชุม                                 

จึงไมเหมาะสําหรับงานที่เรงดวน การไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองทําใหเกิดการกาวกายหนาที่ซึ่งกัน

และกัน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ถาหากมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกันอาจกอใหเกิดความขัดแยง                     

จนอาจจะกลายเปนเปดชองทางใหมีการแบงฝกฝายกัน จนทําใหกิจกรรมน้ันลาชาหรือลมเหลวได เปนตน
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 3. การประชาสัมพันธโรงเรียน  เปนการสรางความเขาใจที่ถูกตอง หมายถึง การประชาสัมพันธ

จะใหขาวสาร และขอเทจ็จรงิทีถ่กูตอง อนัมไิดเปนการโฆษณาชวนเช่ือดวยกลวาจา เพือ่ทาํใหเกดิความรวมมอื

ขึ้นระหวางกลุมประชาชน หนวยงาน องคกร สถาบัน และสังคม รวมท้ังทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

บุคลากรภายในหนวยงาน องคกร และสถาบันกับฝายบริหาร ดังนั้น จึงเกิดความรวมมือรวมใจกันทุกฝาย 

และสงผลดีตอหนวยงาน องคกร และสถาบันในภาพรวม (Tungchitpermkwamdee, 2000, 8)

 4. การสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรยีนกบัชุมชน ความสัมพนัธระหวางโรงเรยีนและชมุชน

วา เปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อกอใหเกิดความยั่งยืนนั้น มีปจจัยอันเปนเงื่อนไข

การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค โดย Tula (2013) ไดใหแนวคิดไว ดังนี้                            

1) การใหบริการทางวิชาการ โดยทําใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน เปนศูนยรวมทางวิชาการ                         

แหลงรวบรวมขอมูล ศูนยรวมวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยมีครูเปนผูนําทางปญญา สามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดเต็มศักยภาพ เชน หองสมุดอิเล็กทรอนิกส แปลงสาธิตทางการเกษตร                         

แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนสมุนไพร เปนตน  2) การสรางความคุนเคยกับสมาชิก

ของชุมชน ครูและผูบริหารโรงเรียน ควรเขาหา เขาใจ เขาถึง ชาวบาน หรือผูนําชุมชนกอน ทําอยางไรใหเกิด

ความรู ความรัก ความสนิทสนม กอเกิดทั้งนํ้าใจ ไมตรี ความมีสมานฉันทเชิงญาติมิตร 3) การใหชุมชน                       

มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชวยกันจัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียน                                   

การจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบกํากับ สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา                               

4) การประชาสมัพันธ เปนสิง่จาํเปนทีโ่รงเรยีนควรสรางความเขาใจทีด่ตีอชุมชน เพราะอาจมบีางสิง่บางอยาง

ทีเ่ขาใจไมตรงกนั อาจสงผลกระทบตอความสมัพนัธทีด่ตีอกัน  โรงเรยีนควรมรีปูแบบประชาสมัพนัธทีห่ลากหลาย

ใหเขาถึงชุมชนไดทุกที่ ทุกเมื่อ ทุกโอกาส ที่เหมาะสม  นอกจากน้ัน  Sumption & Engstrom (1966 cited in 

Poompan, 2014, 126-127) กลาวถึงหลักการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา                 

การท่ีจะใหโรงเรียนมีความสัมพันธตอชุมชนอยางแทจริงน้ัน ผูบริหารตองมีความเช่ือและศรัทธา ดังน้ี                             

1) โรงเรียนรัฐบาลไดมาจากการลงทุนของประชาชน บรรดาผูบริหารและครูมักจะยอมรับวาพวกเขานั้นเปน

ขาราชการของรัฐบาลมากกวาเปนขาราชการของประชาชน และยังไมยอมรับวาประชาชนท้ังหลาย                                    

ที่สงบุตรหลานมาเรียนน้ัน ความจริงแลวเปนผูที่ไดรวมลงทุนเพ่ือการศึกษาแหงชาติเชนกัน และบุคลากร

ทางการศึกษาเหลานั้นมีหนาที่ที่จะตองใหบริการการศึกษาแกบุตรหลานของประชาชน เพราะเปนความจริง

ที่วา โรงเรียนรัฐบาลนั้นไดมาจากการลงทุนของประชาชนน่ันเอง  2) การผดุงไวซึ่งเสรีภาพทางวิชาการและ

ความคิดในสังคมท่ีตองการพัฒนาตนเองตามระบอบประชาธิปไตย   การศกึษาเปนส่ิงจาํเปน แตไมใชท้ังหมด 

เพราะการศึกษาอาจทําใหคนเปนเผด็จการหรือกดขี่ผู คนไดเชนกัน ดังนั้นหากเปนไปไดโรงเรียนควรมี                        

ความเปนอสิระเพ่ือใหบรกิารการเรียนรูอยางเต็มที ่ไมถกูครอบงําเพ่ือหวังผลประโยชนดวยบุคคลหรือกลุมใด

กลุมหนึ่ง ประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก วิพากษวิจารณ โรงเรียนเองก็ควรรับฟง

ความคิดเห็น คําติชมจากชุมชนดวยความเต็มใจ เพื่อประโยชนโดยรวมของชุมชนน่ันเอง  3) ความสําคัญ    

ของการท่ีประชาชนจะตองมีสวนรวมในการศึกษา ประชาชนควรมีสวนรวมในการศึกษาทุกระดับ                                 
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เพราะการศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือระดับหมูบาน 

การที่จะใหประชาชนธรรมดามีสวนรวมในการศึกษานั้นตองมีการแนะนําจากนักวิชาการ ซึ่งอาจจะเปนใน                 

รูปแบบของการประชุม การจัดปฐมนิเทศ การวางแบบโครงสราง เปนตน การมีสวนรวมใด ๆ ในการศึกษา

ของประชาชนนั้นตองกระจายไปอยางทั่วถึง ผานการถกเถียงกันถึงขอดีขอเสียอยางรอบคอบและมีเหตุผล                  

มแีบบแผน มขีอบเขต และปรบัใหสอดคลองกบับริบทของชมุชนในทองถิน่นัน้ ๆ    นอกจากนี ้ Sujjanan (2011)

ไดกลาววา ใครบางทีไ่ดรบัประโยชนจากการศกึษา ซึง่นอกจาก ตวัผูเรยีนเอง และบคุลากรทางการศึกษาแลว 

ผูที่ไดประโยชนจากการศึกษาก็คือสังคมหรือชุมชน เชนครอบครัวของผูเรียน ประชาชนผูเสียภาษีใหกับรัฐ                 

ซึ่งรัฐก็นําภาษีนั้นมาจัดการศึกษาใหกับสังคมอีกตอหนึ่ง หรือผูที่จบการศึกษาไปแลวในอนาคตก็จะนํา                     

ความรูความสามารถท่ีมีอยูมาสรางสรรคประโยชนใหแกชุมชนตอไป

วิธีการวิจัย
 1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใหญบานของหมูบานในอําเภอดอยเตา                     

จงัหวัดเชยีงใหม จาํนวน 43 คน และผูแทนผูปกครองซ่ึงเปนหน่ึงในคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 27 คน 

รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 คนในปการศึกษา 2559 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีจํานวน 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เปน

แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คอื ตอนที ่1 ความสมัพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา 

เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งแบงตามขอบเขตเน้ือหาของการวิจัย 4 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการชุมชน                                   

2) ดานการขอความรวมมอืจากชุมชน   3) ดานการประชาสัมพนัธโรงเรียน  4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษา

วเิคราะหขอมูลโดยการใชความถีแ่ละรอยละ ตอนที ่2 ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัความสมัพนัธระหวาง

โรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด  นาํมาวิเคราะหขอมลูและมีการนําเสนอ

แบบสรุปนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา โดยการหาคาความเท่ียงตรง

ของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากน้ันนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด                

ไปทดลองใชกับชุมชนที่อาศัยอยูในตําบลบงตัน อําเภอดอยเตาและนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด                                  

ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค                                    

ไดคาความเช่ือมั่นที่ .852 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับประชากร คือ 

ผูใหญบานของหมูบานในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 คน และผูแทนผูปกครองซ่ึงเปนหนึ่ง        

ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน  27 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 70 คนในปการศึกษา 2559 จากนั้นจึงติดตอ

นัดหมายวันเวลาในการเก็บขอมูลกับประชากรท่ีใชในการวิจัยท้ัง 70 คน ซึ่งไดกลับคืนมาท้ังส้ิน 70 ฉบับ                               

คิดเปนรอยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวามีความสมบูรณทุกฉบับ สวนชุดที่ 2                   

การสัมภาษณผูวจิยันาํแบบสอบถามท่ีไดรบัคืนมาวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจ  โดยนําไปใชในการสัมภาษณ 

ผูใหญบานที่เปนกรรมการสถานศึกษาดวย จํานวน 4 คน
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 4.  การวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการใชความถ่ีและรอยละและวิเคราะห

จากประเด็นที่นาสนใจที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการสัมภาษณเชน ขอท่ีไมมี                       

การปฏิบัติในอัตราสวนเกินรอยละ 50 ขึ้นไป หรือการตอบปญหาและขอเสนอแนะในลักษณะที่มี                                

ความคลายคลึงกัน เปนตน  เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาสังเคราะหออกมาเปนการสัมภาษณเพื่อศึกษา

กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาและ                           

นําเสนอเปนขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ผลการวิจัย
 1. วิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธ

กับชุมชน

  1.1 ดานการใหบริการชุมชน พบวา ในแตละขอนั้น ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติ                   

โดยขอท่ีเห็นวามีการปฏิบัติร อยละ 100 ไดแก การจัดใหครูออกเย่ียมบานนักเรียนและผูปกครอง                                 

เปนการปฏิบัติ 1 ครั้งตอภาคการศึกษาถึงรอยละ 87.1 การเขารวมประเพณีที่ทองถิ่นจัดข้ึนมีความใกลเคียง

กันในการปฏิบัติ  2-3 ครั้งตอปและการปฏิบัติแลวแตโอกาสท่ีรอยละ 41.4 และรอยละ 40 ตามลําดับ                         

สวนขอการเขารวมงานในชุมชนตามโอกาสตาง ๆ  สวนใหญปฏิบัติแลวแตโอกาสท่ีรอยละ 47.1 ยกเวน                       

ขอการจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเก่ียวกับวิชาชีพใหแกชุมชนน้ัน ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติเกินกวา                  

กึ่งหนึ่ง คือ รอยละ 51.4  ปญหาที่พบคือ โรงเรียนขาดแคลนอาคาร สถานที่ ในการใหบริการชุมชน หรือ                      

อยูในสภาพที่ไมพรอมจะใหบริการแกชุมชนเชน สนามฟุตบอลอยูในสภาพนํ้าทวมขังและพื้นที่ไมราบเรียบ        

ไมเหมาะตอการเลนกฬีา หรอือาคารหองประชมุท่ีจะใชในการใหบริการแกชมุชน  ไมมอีปุกรณอาํนวยความสะดวก

ที่ครบถวน เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็คทรอนิคสตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้นยังพบปญหา              

สภาพแวดลอมถูกทําลาย ความสกปรกจากขยะ หลังจากมีชุมชนเขามาใชบริการสถานที่ปญหานี้เกิดข้ึน                    

อันเนื่องจากการเขามาใชบริการสถานที่ของโรงเรียนแลวไมมีการดูแลรักษา เชน พบเศษบุหรี่และเศษขยะ

ตนไมดอกไมเสียหายที่อาจเกิดจากการเลนกีฬาหรือเกิดจากความซุกซนของเด็กที่มาเลน  สวนขอเสนอแนะ 

คือ โรงเรียนควรมีการจัดครูเวรดูแลความเรียบรอยในการใหบริการสถานที่แกชุมชนและชุมชนเองก็ตองให

ความรวมมอืกบัทางโรงเรยีนโดยการชวยกนัสอดสองดแูลความเรยีบรอยของสมบตัสิวนรวมเพ่ือประโยชนของ

ทกุฝาย เชน  การวากลาวตกัเตอืนหากพบเหน็ การสอนและอบรมบตุรหลานใหมจีติสาํนกึในการรกัษาสมบตัิ

ของสวนรวม เปนตน  สําหรับการสัมภาษณเพิ่มเติม มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เรื่องการสอนหรือฝกอบรม

ทางวิชาชีพใหแกชมุชน ซึง่ผูใหการสมัภาษณ 3 ใน 4 คน ตอบวาโรงเรียนยงัไมมกีารสอนหรือฝกอบรมเกีย่วกบั

วิชาชีพใหกับชุมชน สวนสาเหตุที่ไมมีการปฏิบัตินั้นก็นาจะมาจากหลายสาเหตุ  เชน ผู บริหารของ                           

สถานศึกษามักจะคิดวาการฝกอบรมวิชาชีพใหแกชมุชนน้ันมักจะเปนหนาทีข่องสถานศึกษาสายอาชีวะตาง ๆ 

มากกวา หรืออาจจะเปนเพราะวิถีของอาชีพของชุมชนในชนบทน้ันตางก็ยึดในอาชีพเกษตรกรรม การคาขาย 

การรับจางอยูแลวและอาจจะไมมีความสนใจในวิชาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งตนเองไมคุนเคยและไมเคยทํามากอนก็ได
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แตกม็บีางโรงเรียนทีม่กีารสอนและฝกอบรมทางวิชาชพีใหแกชมุชนเชนกนั เนือ่งจากอาชีพบางอาชีพในชมุชน

นั้นไมไดเปนงานประจําเชน อาชีพรับจาง สวนอาชีพเกษตรกรรมบางประเภทน้ันไมไดมีงานใหทําตลอดทั้งป

แตจะทาํเฉพาะชวงฤดเูกบ็เกีย่ว ดงันัน้ชวงเวลาท่ีเหลอืนัน้วางงาน หรือผูสงูอายุทีเ่ลยวยัเกษียนไปแลวแตอยาก

หาอาชีพเสริมเล็ก ๆ นอย ๆ ทําในยามวาง ซึ่งหลักสูตรท่ีมีการฝกอบรมใหกับชุมชน เชน การทอผา (ทอหูก) 

การยอมสผีาดวยวสัดจุากธรรมชาติ การเล้ียงไกพนัธุไข เปนตน สวนประเด็นที ่2 คอื การใหบริการดานสถานท่ี

แกชุมชนของโรงเรียนที่เมื่อใชงานแลวมักจะมีปญหาเร่ืองสภาพแวดลอมตามมาซ่ึงผูใหสัมภาษณตอบ                      

เปนเสียงเดียวกันวาสวนใหญที่ชุมชนใชงานมากที่สุดคือสนามกีฬา ซึ่งในตอนเย็นหลังเลิกเรียนแลวจะมี                

กลุมวัยรุนไปรวมตัวกันเลนกีฬา ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี แตในขณะเดียวกันก็มีบางคนสูบบุหร่ีในสถานศึกษา                       

ทิง้ขยะเร่ียราด บางคร้ังสภาพแวดลอมและทรัพยสนิของโรงเรียนก็เกดิความเสียหาย ดงัน้ันโรงเรียนและชุมชน

ควรรวมมือกันในการชวยดูแลความเรียบรอย เชนการแตงต้ังครูเวร ชุมชนชวยกันสอดสองดูแลรวมถึงการมี

ขอตกลงรวมกันในการใชบรกิารอาคาร สถานท่ี วาตองมีการปฏิบตัอิยางไร อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา เปนตน

 1.2  ดานการขอความรวมมือจากชุมชน  ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติ โดยเชิญผูปกครอง                  

เขารวมกจิกรรมวันสาํคญัตาง ๆ นัน้ชมุชนเห็นวามกีารปฏบิตัริอยละ 100 ซึง่มกีารปฏิบตัอิยางนอย 1 - 2 ครัง้ตอป     

ที่รอยละ 65.7 สวนในขออื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติพบวามีเพียงสวนนอยเทานั้น เชน จัดใหมีการ

เชิญวิทยากรพิเศษจากชุมชนมาใหความรูแกนักเรียนน้ัน ไมมีการปฏิบัติเพียงแครอยละ  5.7  ปญหาของ                          

การขอความรวมมอืจากชมุชน คอื คนในชมุชนบางคนไมใหความรวมมอืกบัโรงเรยีนเทาทีค่วรเชน การไมเขารวม

ในการประชุมผูปกครอง ไมเขารวมกบักจิกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนและเชือ้เชิญ โดยมีขอเสนอแนะ คอื ชมุชนควร

ใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางเต็มที่ในฐานะที่เปนเจาของโรงเรียนที่แทจริง ไมวาจะเปนการเขาประชุม                           

ผูปกครองหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนเชื้อเชิญ และจะใหดียิ่งข้ึนชุมชนควรมีสวนชวยเหลือในการซอมแซม

พัฒนาโรงเรียนอยางนอย ปละ 1 ครั้ง สวนการสัมภาษณเพิ่มเติม เรื่องชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน                       

ผูใหสัมภาษณบอกวาเทาท่ีสังเกตดูชุมชนสวนใหญก็ใหความรวมมือกับโรงเรียนดี มีเพียงสวนนอยหรือ                       

บางคนเทานัน้มกัจะไมคอยใหความรวมมอื มกีจิกรรมท่ีชมุชนรวมมอืกบัโรงเรียนหลายกจิกรรม เชน อาสาสมคัร

ชมุชนรวมมือกับโรงเรยีนในการทาํลายแหลงเพาะพนัธุยงุลายซ่ึงเปนสวนหนึง่ของโครงการตอตานไขเลอืดออก                                     

แตในบางคร้ังชุมชนและผูปกครองก็ยังมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนนอย ดังน้ันชุมชน                             

จึงควรจะมีบทบางที่ใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน การใหความรวมมือกับโรงเรียนตามที่ไดรับการเชื้อเชิญ                     

หรือรองขอการรวมกันพัฒนาโรงเรียน การซอมแซมโรงเรียน การบริจาคทรัพย  การรวมมือกันสอดสอง                       

ดูแลเยาวชนของชุมชน เปนตน

  1.3 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน พบวาในการประชุมผูปกครองเพื่อช้ีแจงขาวสาร                  

และแนวทางการดําเนินการของโรงเรียน ชุมชนเห็นวามกีารปฏิบัติรอยละ 100 ซึ่งสวนใหญปฏิบัติอยางนอย 

1 ครัง้ตอภาคการศึกษาทีร่อยละ 81.4 สวนในขออืน่ ๆ  ทีน่าสนใจ เชน การจดัทาํวารสารประจําป ไมมกีารปฏบิตัิ

รอยละ 47.1 การจัดทําจดหมายขาว ไมมีการปฏิบัติรอยละ 42.9 จัดทําแผนงานโครงการ ปฏิทินกิจกรรม                  

ของโรงเรียน ไมมีการปฏิบัติรอยละ 48.6 ตามความเห็นของชุมชนปญหาดานการประชาสัมพันธโรงเรียน                       
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ที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา โรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธโรงเรียน                        

เทาที่ควร ซึ่งพบวายังมีหลายโรงเรียนที่ยังไมมีการปฏิบัติในดานการประชาสัมพันธ นอกจากน้ัน                                     

การประชาสมัพนัธโรงเรยีนทีเ่กดิขึน้นัน้มกัจะมลีกัษณะไมเปนทางการ ไมเปนลายลกัษณอกัษร   หลายโรงเรยีน

ไมมจีดัทาํวารสารประจําป ไมมกีารจดัทาํจดหมายขาวเพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกชมุชน สวนขอเสนอแนะ

บอกวา โรงเรียนไมควรละเลยการประชาสัมพันธ เพราะการประชาสัมพันธเปนการสรางคานิยมและ                     

ทัศนคติที่ดีใหเกิดกับหนวยงาน และทําใหชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกัน โดยโรงเรียนอาจจะ

อาศัยการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองและชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู

   จากการสัมภาษณ เรือ่งการประชาสัมพนัธของโรงเรียนตอชมุชน ไดรบัคาํตอบวาโรงเรียน

ยงัไมคอยใหความสาํคญักบัการประชาสัมพันธ ซึง่ทีผ่านมาโรงเรียนกไ็มไดใหความสาํคญักบังานทางดานนีเ้ทาไหร 

เพราะงบประมาณของโรงเรียนมักจะใชไปกับงานสวนอื่น เชน งานวิชาการ งานอาคารสถานที่มากกวา 

นอกจากนั้นชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กอาจจะทําใหผู บริหารคิดวาไมจําเปนตองใชการประชาสัมพันธ                                

ที่เปนทางการมากนัก ดังนั้นรูปแบบการประชาสัมพันธโรงเรียนที่พบเห็นสวนใหญจึงไมเปนทางการมากนัก 

บางครั้งชี้แจงผานการประชุม บางครั้งอาศัยการกระจายขาวจากนักเรียนถึงผูปกครอง  การประชาสัมพันธ                  

โดยใชเสียงตามสายของหมูบาน สวนการประชาสัมพันธในลักษณะของวารสารประจําป จดหมายขาว                         

นั้นมีนอยมากหรือเปนแบบนาน ๆ ครั้ง และบางโรงเรียนนั้นไมมีลักษณะการประชาสัมพันธเชนนี้เลย 

  1.4 ดานคณะกรรมการสถานศกึษา  ชนุชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบตั ิโดยขอทีช่มุชนเห็น

วามีการปฏิบัติรอยละ 100 ไดแก จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ มีการปฏิบัติ 

1 ครัง้ตอภาคการศึกษา  รอยละ 67.1 ประสานงานรวมกับคณะกรรมการในการแกไขปญหาและพัฒนาโรงเรียน 

ปฏิบัติอยางนอย 1 ครั้ง ที่รอยละ 51.4  และรวมรับผิดชอบตอเหตุการณใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากมติในการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 55.7 ปญหาที่พบ คือ มีการจัดการประชุม                        

คณะกรรมการในแตละภาคเรียนนอยเกินไป คือ 1 หรือ 2 คร้ังตอภาคเรียน ทําใหบางครั้งเม่ือเกิดปญหาข้ึน

แลวแกปญหาไมทันการโดยเฉพาะปญหาที่เกิดข้ึนอยางเรงดวน เมื่อแกไขปญหาลาชาอาจจะทําใหโรงเรียน

สูญเสียผลประโยชน และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการ                  

สถานศกึษามกัจะมาไมครบและปญหานีเ้กดิขึน้บอย โดยมขีอเสนอแนะคอื ควรใหคณะกรรมการสถานศกึษา

มีบทบาทมากกวาที่เปนอยูเปนการทําใหคณะกรรมการสถานศึกษารูสึกวาตัวเองมีความสําคัญตอท่ีประชุม

และสถานศึกษา ไมใชเพียงแตตําแหนงลอย ๆ ที่ไดรับไปเขารวมประชุมเปนพิธีแตบทบาทการตัดสินใจ                       

สวนใหญอยูกบับคุลากรทางฝงครูและผูบรหิารโรงเรียน  สาํหรับการสัมภาษณเพิม่เติมประเด็นท่ี 1 เร่ืองบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีตอโรงเรียน ไดรับคําตอบจากการสัมภาษณซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้                          

กรรมการสถานศึกษาควรจะมีบทบาทตาง ๆ ในท่ีประชุม เชน เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง

ในการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ รวมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ในท่ีประชุม การแสดงความคิดเห็น                                    

การใหขอเสนอแนะ การรับรูปญหาและการรวมกันรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้น และควรมีการเรียกประชุม

กรรมการสถานศึกษาทุกคร้ังท่ีเกดิปญหาหรือมกีารกําหนดแนวทางของสถานศึกษา ซึง่ไมจาํเปนตองรอใหถงึ
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วาระการประชุมประจําปก็ได และประเด็นที่ 2 เรื่องการขาดประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา                                    

พบวากรรมการสถานศึกษาท่ีไมมารวมในการประชุมสวนใหญจะติดภารกิจสวนตัว หรือภารกิจอื่น ๆ                                 

ทีอ่าจจะกะทนัหนั แตอยาลมืวาคณะกรรมการสถานศกึษานัน้เปนผูทีไ่ดรบัคดัเลอืกใหเปนตวัแทนของโรงเรียน

และชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนผูที่ควรเสียสละในกิจธุระสวนตัวเพื่อทําใหสมกับบทบาท

และหนาที่รับผิดชอบของตนเอง เวนเสียแตวากิจนั้นเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก หรือเรื่องความเจ็บปวย                                

สวนมาตรการของโรงเรียนสวนใหญสาํหรบัผูท่ีไมมารวมประชุมคอื จะตองยอมรบัมตใิด ๆ ทีเ่กดิขึน้ในท่ีประชมุนัน้ 

สําหรับการประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติควรมีการแจงนัดหมายลวงหนาชวงระยะเวลาหน่ึง 

เพื่อเปนการลดปญหาการขาดประชุมของคณะกรรมการ

 2. กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา

ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

  จากการสมัภาษณเกีย่วกบักระบวนการสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรยีน

ประถมศึกษา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ศึกษาออกมาเปนขอเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการสราง                

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนได ดังนี้

  2.1 ดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนควรจะศึกษาผลตอบรับท่ีไดจากความคิดเห็นของ

ชุมชนมีการวางแผนรวมกับชุมชนวาสวนใดท่ีตองการใหโรงเรียนดําเนินการ สวนใดท่ีตองปรับปรุงแกไข                        

มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน รวมถึง                        

การออกเย่ียมเยียนชุมชน และเขารวมกิจกรรมของชุมชนใหมากขึ้น

  2.2 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน โรงเรียนควรทําการประชุมรวมกันกับชุมชน                       

โดยอาจมกีารแตงตัง้กรรมการดานความรวมมอืกบัชมุชนในการขอความรวมมอืตาง ๆ  อธิบายถงึผลดผีลเสยี

วาบุตรหลานของคนในชุมชนจะไดอะไรจากการท่ีชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน โรงเรียนประหยัด                

งบประมาณจากการซอมแซมอาคารสถานที่ ทําใหเหลืองบประมาณในการจัดสรรส่ิงอื่นใหแกนักเรียนตอไป

  2.3 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน โรงเรียนควรศึกษาชุมชนในพื้นที่วาเปนอยางไร                               

เพื่อใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ เชน ชุมชนที่เปนชนเผาก็อาจจะใชการออก

เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยใหมากขึ้นเพ่ือแสดงถึงความจริงใจ สวนชุมชนที่อ านออกเขียนไดก็ใหใช                                       

การประชาสัมพันธทั้งทางวาจาและแบบลายลักษณอักษร เพื่อใหมีความรูสึกเปนทางการ

  2.4 ดานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควรทําใหกรรมการทุกทานรูสึกเปนผูที่มี                     

สวนสําคญัในการประชุม รบัฟงทกุความคิดเหน็ในท่ีประชุม การลงมติในท่ีประชุมควรมีเหตุผลมารองรับเสมอ 

แจกแจงถึงผลดีผลเสียในการลงมตินั้น และที่ประชุมควรมีนโยบายในการแจงรายละเอียดของที่ประชุม                     

ใหกับผูขาดการประชุมอยูเสมอ
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การอภิปรายผลการวิจัย    
 1. ดานการใหบริการชุมชน จากผลการวิจัยที่พบวาในแตละขอนั้นสวนใหญมีการปฏิบัติ                         

ตามบทบาทหนาที่ปกติของโรงเรียนที่จะตองใหบริการชุมชน ตามท่ี  Veerachat (1999, 51-54) ไดกลาว                  

ในวิธีการสรางความสัมพันธกับชุมชนไววา การเยี่ยมเยียนชุมชนนั้นเปนการติดตอสัมพันธแบบสองทาง                      

ซึ่งชวยใหโรงเรียนและชุมชนไดเขาใจกันมากขึ้นและควรทําอยางเปนปกติสมํ่าเสมอ แตขอที่นาสนใจและ               

ขดัแยงกบัทศิทางของขออืน่ ๆ  ในดานการใหบรกิารชมุชน คอื การจัดใหมกีารสอนหรือฝกอบรมเกีย่วกบัวชิาชพี

ใหกับชุมชน นั้นไมมีการปฏิบัติถึงรอยละ 51.4 หรือเกินกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด                                    

ที่เปนเชนนี้อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เชน การขาดแคลนซึ่งบุคลากรและงบประมาณที่จะดําเนินการ                           

ซึ่งคลายคลึงกับ Ramaboth (1993) ที่ไดศึกษาไว คือ ครูมีภาระหนาที่มากแลวทําใหไมมีคนที่จะมารับหนาที่

ในสวนนี ้การขาดแคลนซ่ึงงบประมาณในการดําเนนิการ ขาดแคลนแหลงวทิยาการในการใหความรู  ผูปกครอง

มีฐานะยากจนที่ตองดิ้นรนเพื่อเศรษฐกิจของครอบครัวมากกวาจะมาใหความสนใจกับการฝกอบรมวิชาชีพ                  

ที่เหมือนกับเปนกิจกรรมยามวาง เปนตน สวนขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กบัชมุชน พบวา โรงเรยีนควรจะศกึษาผลตอบรบัทีไ่ดจากความคดิเหน็ของชุมชน   มกีารวางแผนรวมกับชมุชน

วาสวนใดทีต่องการใหโรงเรยีนดาํเนนิการ สวนใดทีต่องปรบัปรงุแกไข มกีารทําขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียน

กับชุมชนในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน รวมถึงการออกเยี่ยมเยียนชุมชน และเขารวมกิจกรรม

ของชุมชนใหมากข้ึน นอกจากน้ันโรงเรียนอาจจะแกไขปญหาโดยการเปนตัวกลางท่ีจะดึงหนวยงานของ                       

รัฐมาหมุนเวียนใหบริการชุมชน เชน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ หนวยฝกอบรมวิชาชีพของรัฐ หนวยงาน                    

สงเสริมสุขภาพอนามัย เปนตน โดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุนดานอาคาร สถานที่ และการจัดการ ซึ่งขอเสนอ

แนะน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของ Runthat (1999) จากการศึกษาคนควาอิสระ เร่ืองการปฏิบัติงาน                                 

การใหบริการแกชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่พบวา ดานการใหบริการดานอาชีพ มีการปฏิบัติอยู                             

ในลําดับสุดทาย ซึ่งเปนสิ่งที่โรงเรียนควรทําการแกไขใหดีขึ้น

 2. ดานการขอความรวมมอืจากชมุชน จากทีพ่บวา โรงเรยีนสวนใหญมกีารปฏิบตั ิอาจจะสะทอน

ไดวาชุมชนสวนใหญนั้นใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดีซึ่ง Sujjanan (2011, 49) ไดกลาววา การศึกษา 

ซึ่งนอกจากตัวผูเรียนเอง และบุคลากรทางการศึกษาแลว ผูที่ไดประโยชนจากการศึกษาก็คือสังคมหรือ                    

ชุมชนนั่นเองผลการวิจัยที่ไดรับจึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Thanakwang (2013) ที่พบวา ผูปกครอง                           

มสีวนรวมตดิตามผลการเรียน และเอาใจใสการเรียนของนักเรียน สนับสนุนและมารวมกจิกรรมท่ีทางโรงเรยีน

จัดขึ้นอยางนอย 1 กิจกรรม  ดังนั้นจึงเปนเร่ืองสมควรท่ีชุมชนควรจะใหความรวมมือแกโรงเรียน โดยการ                       

ใหความรวมมือกับโรงเรียนตามที่ไดรับการเชื้อเชิญหรือรองขอและงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับขอเสนอแนะ

กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ โรงเรียนควรทําการประชุมรวมกันกับชุมชน               

โดยอาจมกีารแตงตัง้กรรมการดานความรวมมอืกบัชุมชนในการขอความรวมมอืตาง ๆ  อธิบายถงึผลดผีลเสยี

วาบุตรหลานของคนในชุมชนจะไดอะไรจากการท่ีชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน โรงเรียนประหยัด               

งบประมาณจากการซอมแซมอาคารสถานที่ ทําใหเหลืองบประมาณในการจัดสรรส่ิงอื่นใหแกนักเรียนตอไป 
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 3. ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน จากผลการวิจยัทีพ่บวา การจัดทาํวารสารประจําป ไมมกีาร

ปฏบิตัริอยละ 47.1 การจัดทําจดหมายขาว ไมมกีารปฏิบตัริอยละ 42.9 จดัทําแผนงานโครงการ ปฏทินิกิจกรรม

ของโรงเรยีน ไมมกีารปฏบิตัริอยละ 48.6 แมจะไมใชสวนใหญทีไ่มมกีารปฏบิตัแิตกม็อีตัราสวนเกอืบครึง่หนึง่

ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณวา ชุมชนชนบทน้ันมักจะเปนชุมชนขนาดเล็กที่ผูคน                    

ในชุมชนรูจักกันอยางทั่วถึงจึงเห็นวาไมมีความจําเปนในการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางเปนทางการ                        

การประชาสัมพนัธโดยอาศัยวาจาก็นาจะเพียงพอ แตอยาลมืวาการอาศัยเพียงวาจาน้ันยอมมีโอกาสท่ีจะเกิด

ความผิดเพี้ยนของขอมูลเมื่อมีการบอกตอ ๆ กันไป ดังที่ Tungchitpermkwamdee (2000, 8) ไดให                             

ความสําคัญของการประชาสัมพันธไววา การประชาสัมพันธจะใหขาวสาร และขอเท็จจริงท่ีถูกตอง                                    

อันมิไดเปนการโฆษณาชวนเช่ือดวยกลวาจาเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจอันดีและรวมมือรวมใจกันทุกฝาย 

นอกจากนัน้สาเหตอุืน่ ๆ  ทีไ่มมกีารประชาสมัพันธในรูปแบบของลายลกัษณอกัษร ซึง่อาจจะเปนเพราะอปุสรรค

ทางดานภาษา  เนืองจากพื้นที่ในอําเภอดอยเตานั้นมีโรงเรียนที่อยูในพื้นที่หมูบานของกลุมชนเผาที่พอจะ                 

พูดสื่อสารภาษาไทยไดเล็กนอย แตไมสามารถท่ีจะอานตัวหนังสือภาษาไทยออกได สําหรับขอเสนอแนะ

กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ โรงเรียนควรศึกษาชุมชนในพ้ืนที่วาเปนอยางไร 

เพื่อใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนน้ัน ๆ เชน ชุมชนท่ีเปนชนเผาก็อาจจะใชการ                              

ออกเย่ียมเยียนพบปะพูดคุยใหมากขึ้นเพ่ือแสดงถึงความจริงใจ สวนชุมชนที่อานออกเขียนไดก็ให                                    

ใชการประชาสัมพันธทั้งทางวาจาและแบบลายลักษณอักษร เพื่อใหมีความรูสึกเปนทางการ เชนเดียวกับ                   

งานวิจยัของ Kumarsith (2011) ทีพ่บวา โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธ มกีารสรางความสมัพันธกบัชมุชนและ

หนวยงานอื่น และไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามเกือบคร่ึงไดเสนอ

ปญหาไว คือ ภาษาเปนอุปสรรคตอการสื่อสารเนื่องจากชุมชนใชภาษาชนเผาในการสื่อสาร

 4. ดานคณะกรรมการสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นสวนใหญมีการปฏิบัติรอยละ 100 เกือบ

ทั้งหมด แตปญหาที่พบคือเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนสมาชิกมักจะมาไมครบ                         

ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การไมมีเวลาวางมาเขารวมประชุมเนื่องจากตองคํานึงถึงปากทอง                          

ของครอบครัวเปนสําคัญ ติดภารกิจสวนตัว การเจ็บไขไดปวย หรือกรรมการบางทานอาจจะมีความรูสึกวา                 

ตัวเองไมไดมีความสําคัญกับที่ประชุม เหลานี้เปนตน ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกับปจจัยที่สงผลตอการ                            

มีสวนรวมที่ Mettkarunchit (2010, 267-270) ไดกลาวไววา ขณะท่ีกรรมการบางทานตองการที่จะมีเกียรติ

และไดรับการยกยองในฐานะของกรรมการสถานศึกษา แตกรรมการบางทานอาจจะตองคํานึงถึงปากทอง

และเศรษฐกิจของครอบครัวเปนหลัก จึงไมคอยมีเวลาวางไปรวมกิจกรรมกับสถานศึกษาซ่ึงเปนไปใน                     

ทํานองเดียวกับขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ โรงเรียนควรทําให

กรรมการทุกทานรูสึกเปนผูที่มีสวนสําคัญในการประชุม รับฟงทุกความคิดเห็นในที่ประชุม การลงมติ                                 

ในที่ประชุมควรมีเหตุผลมารองรับเสมอ แจกแจงถึงผลดีผลเสียในการลงมตินั้น และท่ีประชุมควรมีนโยบาย

ในการแจงรายละเอียดของที่ประชุมใหกับผูขาดการประชุมอยูเสมอ 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 129

สรุป
 จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา พบวา                              

โดยรวมสวนใหญนั้นโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่องความความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เม่ือพิจารณา                 

เปนรายดาน พบวา ดานการใหบรกิารชุมชน ชมุชนสวนใหญเหน็วามกีารปฏิบตัใินดานน้ี  ยกเวนขอการจัดให

มีการสอนหรือฝกอบรมเก่ียวกับวิชาชีพใหแกชุมชนน้ัน ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติเกินกวาคร่ึงหน่ึง คือ                       

รอยละ 51.4 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน แมบางครั้งจํานวนของคนในชุมชนที่ใหความรวมมือกับ

โรงเรียนอาจจะไมไดมาครบทั้งหมดแตดานการขอความรวมมือจากชุมชนแลวถือวาอยู ในเกณฑที่ดี                             

ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน มีหลายขอที่พบวาการประสัมพันธโรงเรียนนั้นไมมีการปฏิบัติเกือบครึ่งหนึ่ง 

ดานคณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบัติเปนสวนใหญ แตก็ยังพบปญหาอยูบาง เชน การขาดประชุม                  

ของกรรมการสถานศึกษา จํานวนคร้ังการประชุมท่ีนอยหรือเวนระยะนานเกินไปท่ีอาจจะทําใหแกไขปญหา                    

ที่เกิดขึ้นไมทันการ สวนผลจากการศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการใหบริการชุมชน 

โรงเรียนควรเปนตัวกลางในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน ดานการขอความรวมมือจากชุมชน 

ควรจัดตั้งคณะกรรมการดานเพ่ือดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน ควรจะศึกษา

ชมุชนในพืน้ทีเ่พ่ือทีจ่ะใชการประชาสมัพนัธทีเ่หมาะสมกบับรบิทของชมุชนน้ัน ๆ   ดานคณะกรรมการสถานศกึษา 

โรงเรียนควรทําใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนสวนสําคัญ มีการนัดหมายลวงหนาในการประชุมดวยระยะเวลา                     

ที่เหมาะสม ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป เพื่อนําไปเปน                       

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้

 1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย

  1.1 โรงเรยีนควรจะมกีารใหบรกิารชุมชนในดานการสอนหรอืฝกอบรมทางวชิาชีพใหกบัชมุชน 

เนือ่งจากผลการวจิยัพบวา มกีารปฏบิตัดิานนีไ้มถงึรอยละ  50 ซึง่โรงเรยีนอาจจะแกไขไดโดยการเปนตวักลาง

ในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน

  1.2 โรงเรียนและชุมชนควรรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการท่ีจะคอยดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ

โดยเฉพาะ

  1.3 โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ และใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสม

กบับริบทของชุมชนนัน้ ๆ  เพ่ือเปนการสนับสนุนกจิกรรมทางการศกึษา และเปนการสรางคานยิมและทัศนคติ

ที่ดีใหเกิดกับหนวยงาน เพราะเม่ือชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกันการชวยเหลือและรวมมือ                  

ก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

  1.4 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะมกีารประชุมกันทกุคร้ังเมือ่มกีารหาแนวทาง

การปฏิบัติของโรงเรียนและมีปญหาเกิดขึ้นเพราะไมเชนน้ันอาจจะทําใหแกปญหาไดไมทันการ และ                             

ควรมีการนัดหมายในการประชุมลวงหนาในระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือลดการขาดประชุมของคณะกรรมการ
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 2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในขอบเขตเน้ือหาดานอื่น ๆ เชน 

การเสรมิสรางความสมัพนัธระหวางโรงเรยีนและหนวยงานอืน่ ๆ  เพือ่ใหเกดิความครอบคลมุและหลากหลาย

ในดานเนื้อหาของการวิจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากย่ิงข้ึน

  2.2 ควรศึกษาวิจยัความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชมุชนในพ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  เพราะจากวิถชีวีติและ

มุมมองที่แตกตางกันอาจจะทําใหผลลัพธที่ไดจากการวิจัยนั้นออกมาแตกตางกัน

  2.3 เปลีย่นประชากรทีใ่ชในการเรือ่งวจิยัความสมัพนัธระหวางโรงเรยีนกบัชุมชนจากทีเ่คยใช

ประชากรเปนคนจากชุมชนใหเปลี่ยนมาใชประชากรที่เปนบุคลากรภายในโรงเรียน

  2.4 การเปลี่ยนวิธีการวิจัยที่จะใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เชน 

การเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย หรือเปลี่ยนจากการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน
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