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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ดานความสัมพันธกับชุมชน และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใหญบาน
จํานวน 43 คน และผูแทนผูปกครองจํานวน 27 คน ในปการศึกษา 2559 รวมจํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
เปนแบบเลือกตอบและการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละและการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของชุมชนมีดังนี้ 1.1) ดานการใหบริการชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติในดานนี้
เกือบรอยละ 100 ทุกขอ ยกเวน ขอการจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้นไมมีการ
ปฏิบัติถึงรอยละ 51.4 1.2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน สวนใหญมีความเห็นวามีการปฏิบัติ
*เรียบเรียงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา: ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
**ผูเขียนหลัก
อีเมล:takkerey@gmail.com
***อาจารยที่ปรึกษา (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน)
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โดยในสวนที่ไมมีการปฏิบัติพบวามีเพียงสวนนอยเทานั้น 1.3) ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนจาก
ความคิดเห็นของชุมชน พบวา การประชุมผูป กครองเพือ่ ชีแ้ จงขาวสารและแนวทางการดําเนินการของโรงเรียน
มีการปฏิบัติรอยละ 100 สวนในขออื่น ๆ ที่ไมมีการปฏิบัติเกือบรอยละ 50 เชน การจัดทําวารสารประจําป
ไมมีการปฏิบตั ริ อ ยละ 47.1 การจัดทําแผนงานโครงการ และปฏิทนิ กิจกรรมของโรงเรียน ไมมกี ารปฏิบตั ริ อ ยละ
48.6 1.4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเห็นวามีการปฏิบตั ิ โดยการจัดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางสมํา่ เสมอ การประสานงานรวมกับคณะกรรมการในการแกไขปญหาและพัฒนาโรงเรียน เปนตน
สวนการสัมภาษณพบวา 1) ดานการใหบริการชุมชนโรงเรียนสวนใหญยังไมมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับ
วิ ช าชี พ ให กั บ ชุ ม ชน โดยให เ หตุ ผ ลว า ชุ ม ชนไม ค  อ ยให ค วามสนใจในเรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากส ว นใหญ
ตองประกอบอาชีพอยูแลว รวมถึงโรงเรียนเองอาจจะขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินการ
สวนการใหบริการดานสถานทีแ่ กชมุ ชน บางครัง้ สภาพแวดลอมและทรัพยสนิ ของโรงเรียนก็เกิดความเสียหาย
ดังนั้นโรงเรียนและชุมชนควรรวมมือกันในการชวยดูแลความเรียบรอย เชนการแตงตั้งครูเวร ชุมชนชวยกัน
สอดสองดูแล 2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน ชุมชนควรใหความรวมมือแกโรงเรียนตามที่ไดรับการ
เชื้อเชิญหรือรองขอ เชน การบริจาคทรัพย และการรวมมือกันสอดสองดูแลเยาวชนของชุมชน 3) ดานการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน พบวามักจะมีลกั ษณะไมเปนทางการ เชน การประกาศเสียงตามสาย การฝากนักเรียน
ไปบอกผูปกครอง เปนตน เนื่องจากงบประมาณของโรงเรียนมักจะใชไปกับงานสวนอื่นมากกวา เชน
งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ 4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษาพบวา กรรมการสถานศึกษามักจะมา
ประชุมไมครบ แนวทางแกไขคือ ทําใหกรรมการสถานศึกษารูส กึ วาตนเองมีบทบาทสําคัญ เชนการเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะ นอกจากนั้น ควรมีการแจงนัดหมายลวงหนาระยะเวลาหนึ่ง
เพือ่ เปนการลดปญหาการขาดประชุมของคณะกรรมการ สวนผลจากการศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธ
กับชุมชน พบขอเสนอแนะในการสรางกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
ดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนควรเปนตัวกลางในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน ดานการ
ขอความรวมมือจากชุมชน ควรจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธ
โรงเรียน ควรจะศึกษาชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น 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
การบริ ห ารความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน เป น หนึ่ ง ในภารกิ จ ทางการบริ ห ารการศึ ก ษาของผู  บ ริ ห าร
เปนการบริหารงานทีเ่ กีย่ วของกับความสัมพันธกบั ชุมชนซึง่ เปนการดําเนินงานของกลุม บุคลากรในสถานศึกษา
อันไดแกบรรดาผูบ ริหารของโรงเรียน และคณะครูในการสรางความสัมพันธกบั ชุมชน เชน ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ องคกรเอกชน และสถาบันสังคมอื่น ๆ
เปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนและผูที่มีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซ งึ่ กันและกันของทุกฝาย นับตัง้ แตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน
การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชที่บานหรือนําไปใชในชุมชน หรือนําความรูไปชวยแกปญหาในชุมชน
บุคคลในสถานศึกษาไปรวมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความชวยเหลือจากชุมชน สถานศึกษา
ใหความชวยเหลือชุมชน สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชน เปนตน เนือ่ งจากโรงเรียนเปนสวนหนึง่ ของชุมชน
ดังนั้น Veerachat (1999) ไดใหความมุงหมายและวิธีการปฏิบัติในการสรางความสัมพันธกับชุมชนไววา
1) เพื่อสรางเสริมสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะจะเปนเครื่องมือเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกันตามที่กําหนด 2) เพื่อสรางเสริม
ความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสาธารณสมบัติที่ชุมชนเปนเจาของอยูแลวหากแต
มอบหมายใหคณะครูเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ซึ่งมีผูบริหารเปนหัวหนา 3) เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม
ในกิจการของโรงเรียน ซึ่งอาจแบงไดเปนหลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมายและนโยบาย
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การบริหารโรงเรียน การบริหารอาคารสถานที่ ตลอดจนการพัฒนาทางดานวิชาการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดําเนินงาน
ของโรงเรี ย นสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนอย า งแท จ ริ ง ในอั น ที่ จ ะพั ฒ นาบุ ต รหลานของเขา
4) เพือ่ ฟน ฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนมีวฒ
ั นธรรมประจําอยูม ากมาย ทัง้ ทีเ่ ปนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม เหลานี้เปนเครื่องมือสรางสรรคความดีของชุมชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
เปนศูนยรวมจิตใจ และเปนสัญลักษณของชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนอยางยิ่ง หากโรงเรียนไดมีการทํา
การฟน ฟูและถายทอดใหแกเยาวชน ชุมชนจะใหความรวมมือทุกประการเพราะชุมชนมองวานัน่ เปนการกระทํา
เพื่อชุมชน 5) เพื่อสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับวาโรงเรียนเปนหนวยงาน
ของชุมชน ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
จากเหตุผลขางตน ถาหากโรงเรียนและชุมชนไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกันก็อาจจะสงผลกระทบตามมา
อาทิ เกิดความขัดแยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนไมไดรับความรวมมือจากชุมชน จํานวนนักเรียน
ลดลงเนื่องจากผูปกครองยายบุตรหลานของตนเองไปเรียนโรงเรียนอื่น ผูบริหารและครูไมมีกํ าลังใจ
ในการปฏิบตั หิ นาที่ โรงเรียนทรุดโทรมลง หรืออาจถึงขัน้ ตองปดตัวลงไปกลายเปนโรงเรียนรางไปอยางนาเสียดาย
ดวยสาเหตุทั้งหลายที่กลาวมาขางตนนี้ จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม วาชุมชนมีความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางไร รวมถึงศึกษากระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน วามีขนั้ ตอนเปนอยางไร เชน การศึกษาชุมชนโดยละเอียด การวางแผน
รวมกับชุมชน การทําการประชาสัมพันธโรงเรียน การจัดตั้งโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน เปนตน

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธกับ
ชุมชนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
1. กระบวนการความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน Veerachat (1999, 51-54) ไดอธิบาย
ใหกระบวนการในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว ดังนี้ 1) ศึกษาชุมชนโดยละเอียด
สิ่งแรกที่จะตองศึกษา คือ ลักษณะของชุมชนโดยละเอียด นับตั้งแตสวนประกอบโครงสราง วัฒนธรรม
ประเพณี อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร ความตองการ รวมทั้งทัศนคติและความเชื่อตาง ๆ
ทีม่ ตี อ การศึกษา เปนตน นอกจากนีโ้ รงเรียนจะตองมีแผนงานเกีย่ วกับชุมชน โดยครูในโรงเรียนชวยกันวางแผน
และตองทําความเขาใจกับครู ทุกคนเกีย่ วกับความมุง หมายและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ใหการปฏิบตั เิ ปนไปในทิศทาง
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เดี ย วกั น 2) จั ด รายการประชาสั ม พั น ธ แ ก ชุ ม ชน นั บ เป น กระบวนการที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ชุ ม ชนทราบ
ความเคลื่อนไหวในกิจการของโรงเรียนทุกระยะและเปนกระบวนการสรางความเขาใจอันดีใหแกชุมชน
ตอโรงเรียน 3) ออกเยีย่ มเยียน การเยีย่ มเยียนชุมชนนัน้ เปนการติดตอสัมพันธแบบสองทาง ซึง่ ชวยใหโรงเรียน
และชุมชนไดเขาใจกันมากขึ้น การเยี่ยมเยียนชุมชนควรทําแบบกันเอง ไมเปนทางการ ไมมีพิธีรีตองมากนัก
และควรทําอยางเปนปกติสมํ่าเสมอ 4) จัดใหมีกรรมการศึกษาของชุมชน หรือที่เรียกวาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึง่ มีหนาทีร่ ว มกําหนดนโยบาย กําหนดความมุง หมาย รวมทัง้ มีหนาทีส่ นับสนุนและอํานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียน 5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เพื่อเปนการฟนฟู
และรักษาวัฒนธรรมเหลานี้ไว และพยายามใหชุมชนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมเหลานี้มากที่สุด เพื่อใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของรวมกันและมีความกลมกลืนระหวางโรงเรียนกับชุมชน 6) เขารวมกิจกรรมของชุมชน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ครูอาจไมมีบทบาทมากนัก เพียงแตใหความรวมมือและสนับสนุน
สวนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนอยู นับเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องใชเวลานาน ครูอาจมีบทบาทเปน
ที่ปรึกษาและลงมือปฏิบัติในโอกาสที่ควร 7) ใหบริการแกชุมชน เปนการบริการที่โรงเรียนจัดใหแกชุมชน
เชน อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช โตะ เกาอี้ ความรู และบุคลากร เปนตน โดยยึดหลักการที่วา ทั่วถึง
คือใหบริการแกคนในชุมชนทุกคน ไมเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ทนทาน คือทําอยางไรใหสงิ่ ทีใ่ หบริการนัน้ คงทนถาวร
ซึ่งในหลักนี้อาจจะตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนในการดูแลรักษาสมบัติของสวนรวมรวมกันดวย
โดยสอดคลองกับนิยามบทบาทของโรงเรียนกับชุมชนที่ Poompan (2014, 121) ไดสรุปวา โรงเรียนเปนสถาบัน
ของชุมชน ทําหนาทีอ่ บรมสัง่ สอนบุตรธิดาของชุมชนนัน้ ๆ เมือ่ บุตรธิดาไดรบั การศึกษาแลวก็อาศัยอยูใ นชุมชนนัน้
ดังนั้นชุมชนจึงควรมีสวนที่จะรับรูและกําหนดไดบางวาบุตรธิดาของพวกเขาควรจะมีลักษณะอยางไร
มีความสามารถดานไหน ทําอะไรไดบาง และในอนาคตจะเปนอยางไร
2. หลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝาย นับตั้งแตการแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล เพือ่ ประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว (Ballangpattama, 2008)
ซึง่ การบริหารแบบมีสว นรวมนัน้ มีทงั้ ขอดีและขอจํากัดโดย Mettkarunchit (2010, 32-34) ไดแจกแจงไว ขอดี
เชน การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี มีความผิดพลาดนอยกวา
การทํางานแบบคนเดียว ชวยใหงานสําเร็จลงไดในเวลาอันรวดเร็ว เปนตน เพราะมีการแบงหนาที่กันทํา
เปนการสรางสรรคใหมีการระดมสรรพกําลังจากบุคคลตาง ๆ เชน พลังความคิด สติปญญา ความรู
ความสามารถ ประสบการณ เปนตน สวนขอจํากัดของการบริหารแบบมีสวนรวม เชน การบริหารแบบมี
สวนรวมบางครั้งขาดความยืดหยุน ไมคลองตัว เนื่องจากตองอาศัยการพบปะพูดคุย หรือการประชุม
จึงไมเหมาะสําหรับงานที่เรงดวน การไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองทําใหเกิดการกาวกายหนาที่ซึ่งกัน
และกัน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ถาหากมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันอาจกอใหเกิดความขัดแยง
จนอาจจะกลายเปนเปดชองทางใหมีการแบงฝกฝายกัน จนทําใหกิจกรรมนั้นลาชาหรือลมเหลวได เปนตน
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3. การประชาสัมพันธโรงเรียน เปนการสรางความเขาใจที่ถูกตอง หมายถึง การประชาสัมพันธ
จะใหขา วสาร และขอเท็จจริงทีถ่ กู ตอง อันมิไดเปนการโฆษณาชวนเชือ่ ดวยกลวาจา เพือ่ ทําใหเกิดความรวมมือ
ขึ้นระหวางกลุมประชาชน หนวยงาน องคกร สถาบัน และสังคม รวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
บุคลากรภายในหนวยงาน องคกร และสถาบันกับฝายบริหาร ดังนั้น จึงเกิดความรวมมือรวมใจกันทุกฝาย
และสงผลดีตอหนวยงาน องคกร และสถาบันในภาพรวม (Tungchitpermkwamdee, 2000, 8)
4. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
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
มี ส  ว นร ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาช ว ยกั น จั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาโรงเรี ย น
การจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบกํากับ สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การประชาสัมพันธ เปนสิง่ จําเปนทีโ่ รงเรียนควรสรางความเขาใจทีด่ ตี อ ชุมชน เพราะอาจมีบางสิง่ บางอยาง
ทีเ่ ขาใจไมตรงกัน อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน โรงเรียนควรมีรปู แบบประชาสัมพันธทหี่ ลากหลาย
ใหเขาถึงชุมชนไดทุกที่ ทุกเมื่อ ทุกโอกาส ที่เหมาะสม นอกจากนั้น Sumption & Engstrom (1966 cited in
Poompan, 2014, 126-127) กลาวถึงหลักการดําเนินการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา
การที่จะใหโรงเรียนมีความสัมพันธตอชุมชนอยางแทจริงนั้น ผูบริหารตองมีความเชื่อและศรัทธา ดังนี้
1) โรงเรียนรัฐบาลไดมาจากการลงทุนของประชาชน บรรดาผูบริหารและครูมักจะยอมรับวาพวกเขานั้นเปน
ขา ราชการของรัฐ บาลมากกว าเปนข าราชการของประชาชน และยังไมยอมรับวาประชาชนทั้งหลาย
ที่สงบุตรหลานมาเรียนนั้น ความจริงแลวเปนผูที่ไดรวมลงทุนเพื่อการศึกษาแหงชาติเชนกัน และบุคลากร
ทางการศึกษาเหลานั้นมีหนาที่ที่จะตองใหบริการการศึกษาแกบุตรหลานของประชาชน เพราะเปนความจริง
ที่วา โรงเรียนรัฐบาลนั้นไดมาจากการลงทุนของประชาชนนั่นเอง 2) การผดุงไวซึ่งเสรีภาพทางวิชาการและ
ความคิดในสังคมทีต่ อ งการพัฒนาตนเองตามระบอบประชาธิปไตย การศึกษาเปนสิง่ จําเปน แตไมใชทงั้ หมด
เพราะการศึกษาอาจทําใหคนเปนเผด็จการหรือกดขี่ผูคนไดเชนกัน ดังนั้นหากเปนไปไดโรงเรียนควรมี
ความเปนอิสระเพือ่ ใหบริการการเรียนรูอ ยางเต็มที่ ไมถกู ครอบงําเพือ่ หวังผลประโยชนดว ยบุคคลหรือกลุม ใด
กลุมหนึ่ง ประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก วิพากษวิจารณ โรงเรียนเองก็ควรรับฟง
ความคิดเห็น คําติชมจากชุมชนดวยความเต็มใจ เพื่อประโยชนโดยรวมของชุมชนนั่นเอง 3) ความสําคัญ
ของการที่ ป ระชาชนจะต อ งมี ส  ว นร ว มในการศึ ก ษา ประชาชนควรมี ส  ว นร ว มในการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
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เพราะการศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ หรือระดับหมูบาน
การที่จะใหประชาชนธรรมดามีสวนรวมในการศึกษานั้นตองมีการแนะนําจากนักวิชาการ ซึ่งอาจจะเปนใน
รูปแบบของการประชุม การจัดปฐมนิเทศ การวางแบบโครงสราง เปนตน การมีสวนรวมใด ๆ ในการศึกษา
ของประชาชนนั้นตองกระจายไปอยางทั่วถึง ผานการถกเถียงกันถึงขอดีขอเสียอยางรอบคอบและมีเหตุผล
มีแบบแผน มีขอบเขต และปรับใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนในทองถิน่ นัน้ ๆ นอกจากนี้ Sujjanan (2011)
ไดกลาววา ใครบางทีไ่ ดรบั ประโยชนจากการศึกษา ซึง่ นอกจาก ตัวผูเ รียนเอง และบุคลากรทางการศึกษาแลว
ผูที่ไดประโยชนจากการศึกษาก็คือสังคมหรือชุมชน เชนครอบครัวของผูเรียน ประชาชนผูเสียภาษีใหกับรัฐ
ซึ่งรัฐก็นําภาษีนั้นมาจัดการศึกษาใหกับสังคมอีกตอหนึ่ง หรือผูที่จบการศึกษาไปแลวในอนาคตก็จะนํา
ความรูความสามารถที่มีอยูมาสรางสรรคประโยชนใหแกชุมชนตอไป

วิธีการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใหญบานของหมูบานในอําเภอดอยเตา
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 คน และผูแ ทนผูป กครองซึง่ เปนหนึง่ ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 27 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 คนในปการศึกษา 2559
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เปน
แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งแบงตามขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 4 ดาน คือ 1) ดานการใหบริการชุมชน
2) ดานการขอความรวมมือจากชุมชน 3) ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน 4) ดานคณะกรรมการสถานศึกษา
วิเคราะหขอ มูลโดยการใชความถีแ่ ละรอยละ ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่ วกับความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา เปนแบบสอบถามปลายเปด นํามาวิเคราะหขอ มูลและมีการนําเสนอ
แบบสรุปนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบ พิจารณา โดยการหาคาความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามโดยพิจารณาใชคา IOC ตั้งแต 0.67 เปนตนไป จากนั้นนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด
ไปทดลองใชกับชุมชนที่อาศัยอยูในตําบลบงตัน อําเภอดอยเตาและนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด
ที่ผานการทดลองใชแลวไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดคาความเชื่อมั่นที่ .852 สวนเครื่องมือชุดที่ 2 เปนการสัมภาษณ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอหนังสือจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับประชากร คือ
ผูใหญบานของหมูบานในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 คน และผูแทนผูปกครองซึ่งเปนหนึ่ง
ในคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 27 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 คนในปการศึกษา 2559 จากนั้นจึงติดตอ
นัดหมายวันเวลาในการเก็บขอมูลกับประชากรที่ใชในการวิจัยทั้ง 70 คน ซึ่งไดกลับคืนมาทั้งสิ้น 70 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามพบวามีความสมบูรณทุกฉบับ สวนชุดที่ 2
การสัมภาษณผวู จิ ยั นําแบบสอบถามทีไ่ ดรบั คืนมาวิเคราะหประเด็นทีน่ า สนใจ โดยนําไปใชในการสัมภาษณ
ผูใหญบานที่เปนกรรมการสถานศึกษาดวย จํานวน 4 คน
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4. การวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการใชความถี่และรอยละและวิเคราะห
จากประเด็นที่นาสนใจที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามมาเปนประเด็นในการสัมภาษณเชน ขอที่ไมมี
การปฏิ บั ติ ใ นอั ต ราส ว นเกิ น ร อ ยละ 50 ขึ้ น ไป หรื อ การตอบป ญ หาและข อ เสนอแนะในลั ก ษณะที่ มี
ความคลายคลึงกัน เปนตน เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาสังเคราะหออกมาเปนการสัมภาษณเพื่อศึกษา
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและ
นําเสนอเปนขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ผลการวิจัย
1. วิเคราะหความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนดานความสัมพันธ
กับชุมชน
1.1 ดานการใหบริการชุมชน พบวา ในแตละขอนั้น ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติ
โดยข อ ที่ เ ห็ น ว า มี ก ารปฏิ บั ติ ร  อ ยละ 100 ได แ ก การจั ด ให ค รู อ อกเยี่ ย มบ า นนั ก เรี ย นและผู  ป กครอง
เปนการปฏิบัติ 1 ครั้งตอภาคการศึกษาถึงรอยละ 87.1 การเขารวมประเพณีที่ทองถิ่นจัดขึ้นมีความใกลเคียง
กันในการปฏิบัติ 2-3 ครั้งตอปและการปฏิบัติแลวแตโอกาสที่รอยละ 41.4 และรอยละ 40 ตามลําดับ
สวนขอการเขารวมงานในชุมชนตามโอกาสตาง ๆ สวนใหญปฏิบัติแลวแตโอกาสที่รอยละ 47.1 ยกเวน
ขอการจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้น ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติเกินกวา
กึ่งหนึ่ง คือ รอยละ 51.4 ปญหาที่พบคือ โรงเรียนขาดแคลนอาคาร สถานที่ ในการใหบริการชุมชน หรือ
อยูในสภาพที่ไมพรอมจะใหบริการแกชุมชนเชน สนามฟุตบอลอยูในสภาพนํ้าทวมขังและพื้นที่ไมราบเรียบ
ไมเหมาะตอการเลนกีฬา หรืออาคารหองประชุมทีจ่ ะใชในการใหบริการแกชมุ ชน ไมมอี ปุ กรณอาํ นวยความสะดวก
ที่ครบถวน เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็คทรอนิคสตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้นยังพบปญหา
สภาพแวดลอมถูกทําลาย ความสกปรกจากขยะ หลังจากมีชุมชนเขามาใชบริการสถานที่ปญหานี้เกิดขึ้น
อันเนื่องจากการเขามาใชบริการสถานที่ของโรงเรียนแลวไมมีการดูแลรักษา เชน พบเศษบุหรี่และเศษขยะ
ตนไมดอกไมเสียหายที่อาจเกิดจากการเลนกีฬาหรือเกิดจากความซุกซนของเด็กที่มาเลน สวนขอเสนอแนะ
คือ โรงเรียนควรมีการจัดครูเวรดูแลความเรียบรอยในการใหบริการสถานที่แกชุมชนและชุมชนเองก็ตองให
ความรวมมือกับทางโรงเรียนโดยการชวยกันสอดสองดูแลความเรียบรอยของสมบัตสิ ว นรวมเพือ่ ประโยชนของ
ทุกฝาย เชน การวากลาวตักเตือนหากพบเห็น การสอนและอบรมบุตรหลานใหมจี ติ สํานึกในการรักษาสมบัติ
ของสวนรวม เปนตน สําหรับการสัมภาษณเพิ่มเติม มี 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เรื่องการสอนหรือฝกอบรม
ทางวิชาชีพใหแกชมุ ชน ซึง่ ผูใ หการสัมภาษณ 3 ใน 4 คน ตอบวาโรงเรียนยังไมมกี ารสอนหรือฝกอบรมเกีย่ วกับ
วิ ช าชี พ ให กั บ ชุ ม ชน ส ว นสาเหตุ ที่ ไ ม มี ก ารปฏิ บั ติ นั้ น ก็ น  า จะมาจากหลายสาเหตุ เช น ผู  บ ริ ห ารของ
สถานศึกษามักจะคิดวาการฝกอบรมวิชาชีพใหแกชมุ ชนนัน้ มักจะเปนหนาทีข่ องสถานศึกษาสายอาชีวะตาง ๆ
มากกวา หรืออาจจะเปนเพราะวิถีของอาชีพของชุมชนในชนบทนั้นตางก็ยึดในอาชีพเกษตรกรรม การคาขาย
การรับจางอยูแลวและอาจจะไมมีความสนใจในวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งตนเองไมคุนเคยและไมเคยทํามากอนก็ได
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แตกม็ บี างโรงเรียนทีม่ กี ารสอนและฝกอบรมทางวิชาชีพใหแกชมุ ชนเชนกัน เนือ่ งจากอาชีพบางอาชีพในชุมชน
นั้นไมไดเปนงานประจําเชน อาชีพรับจาง สวนอาชีพเกษตรกรรมบางประเภทนั้นไมไดมีงานใหทําตลอดทั้งป
แตจะทําเฉพาะชวงฤดูเก็บเกีย่ ว ดังนัน้ ชวงเวลาทีเ่ หลือนัน้ วางงาน หรือผูส งู อายุทเี่ ลยวัยเกษียนไปแลวแตอยาก
หาอาชีพเสริมเล็ก ๆ นอย ๆ ทําในยามวาง ซึ่งหลักสูตรที่มีการฝกอบรมใหกับชุมชน เชน การทอผา (ทอหูก)
การยอมสีผา ดวยวัสดุจากธรรมชาติ การเลีย้ งไกพนั ธุไ ข เปนตน สวนประเด็นที่ 2 คือ การใหบริการดานสถานที่
แกชุมชนของโรงเรียนที่เมื่อใชงานแลวมักจะมีปญหาเรื่องสภาพแวดลอมตามมาซึ่งผูใหสัมภาษณตอบ
เปนเสียงเดียวกันวาสวนใหญที่ชุมชนใชงานมากที่สุดคือสนามกีฬา ซึ่งในตอนเย็นหลังเลิกเรียนแลวจะมี
กลุมวัยรุนไปรวมตัวกันเลนกีฬา ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี แตในขณะเดียวกันก็มีบางคนสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
ทิง้ ขยะเรีย่ ราด บางครัง้ สภาพแวดลอมและทรัพยสนิ ของโรงเรียนก็เกิดความเสียหาย ดังนัน้ โรงเรียนและชุมชน
ควรรวมมือกันในการชวยดูแลความเรียบรอย เชนการแตงตั้งครูเวร ชุมชนชวยกันสอดสองดูแลรวมถึงการมี
ขอตกลงรวมกันในการใชบริการอาคาร สถานที่ วาตองมีการปฏิบตั อิ ยางไร อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา เปนตน
1.2 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบัติ โดยเชิญผูปกครอง
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ นัน้ ชุมชนเห็นวามีการปฏิบตั ริ อ ยละ 100 ซึง่ มีการปฏิบตั อิ ยางนอย 1 - 2 ครัง้ ตอป
ที่รอยละ 65.7 สวนในขออื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติพบวามีเพียงสวนนอยเทานั้น เชน จัดใหมีการ
เชิญวิทยากรพิเศษจากชุมชนมาใหความรูแกนักเรียนนั้น ไมมีการปฏิบัติเพียงแครอยละ 5.7 ปญหาของ
การขอความรวมมือจากชุมชน คือ คนในชุมชนบางคนไมใหความรวมมือกับโรงเรียนเทาทีค่ วรเชน การไมเขารวม
ในการประชุมผูป กครอง ไมเขารวมกับกิจกรรมทีโ่ รงเรียนจัดขึน้ และเชือ้ เชิญ โดยมีขอ เสนอแนะ คือ ชุมชนควร
ใหความรวมมือกับโรงเรียนอยางเต็มที่ในฐานะที่เปนเจาของโรงเรียนที่แทจริง ไมวาจะเปนการเขาประชุม
ผูปกครองหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนเชื้อเชิญ และจะใหดียิ่งขึ้นชุมชนควรมีสวนชวยเหลือในการซอมแซม
พัฒนาโรงเรียนอยางนอย ปละ 1 ครั้ง สวนการสัมภาษณเพิ่มเติม เรื่องชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน
ผูใหสัมภาษณบอกวาเทาที่สังเกตดูชุมชนสวนใหญก็ใหความรวมมือกับโรงเรียนดี มีเพียงสวนนอยหรือ
บางคนเทานัน้ มักจะไมคอ ยใหความรวมมือ มีกจิ กรรมทีช่ มุ ชนรวมมือกับโรงเรียนหลายกิจกรรม เชน อาสาสมัคร
ชุมชนรวมมือกับโรงเรียนในการทําลายแหลงเพาะพันธุย งุ ลายซึง่ เปนสวนหนึง่ ของโครงการตอตานไขเลือดออก
แตในบางครั้งชุมชนและผูปกครองก็ยังมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นนอย ดังนั้นชุมชน
จึงควรจะมีบทบางที่ใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน การใหความรวมมือกับโรงเรียนตามที่ไดรับการเชื้อเชิญ
หรือรองขอการรวมกันพัฒนาโรงเรียน การซอมแซมโรงเรียน การบริจาคทรัพย การรวมมือกันสอดสอง
ดูแลเยาวชนของชุมชน เปนตน
1.3 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน พบวาในการประชุมผูปกครองเพื่อชี้แจงขาวสาร
และแนวทางการดําเนินการของโรงเรียน ชุมชนเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ 100 ซึ่งสวนใหญปฏิบัติอยางนอย
1 ครัง้ ตอภาคการศึกษาทีร่ อ ยละ 81.4 สวนในขออืน่ ๆ ทีน่ า สนใจ เชน การจัดทําวารสารประจําป ไมมกี ารปฏิบตั ิ
รอยละ 47.1 การจัดทําจดหมายขาว ไมมีการปฏิบัติรอยละ 42.9 จัดทําแผนงานโครงการ ปฏิทินกิจกรรม
ของโรงเรียน ไมมีการปฏิบัติรอยละ 48.6 ตามความเห็นของชุมชนปญหาดานการประชาสัมพันธโรงเรียน
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ที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวา โรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธโรงเรียน
เท า ที่ ค วร ซึ่ ง พบว า ยั ง มี ห ลายโรงเรี ย นที่ ยั ง ไม มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นด า นการประชาสั ม พั น ธ นอกจากนั้ น
การประชาสัมพันธโรงเรียนทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มักจะมีลกั ษณะไมเปนทางการ ไมเปนลายลักษณอกั ษร หลายโรงเรียน
ไมมจี ดั ทําวารสารประจําป ไมมกี ารจัดทําจดหมายขาวเพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารใหแกชมุ ชน สวนขอเสนอแนะ
บอกวา โรงเรียนไมควรละเลยการประชาสัมพันธ เพราะการประชาสัมพันธเปนการสรางคานิยมและ
ทัศนคติที่ดีใหเกิดกับหนวยงาน และทําใหชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกัน โดยโรงเรียนอาจจะ
อาศัยการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
จากการสัมภาษณ เรือ่ งการประชาสัมพันธของโรงเรียนตอชุมชน ไดรบั คําตอบวาโรงเรียน
ยังไมคอ ยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ ซึง่ ทีผ่ า นมาโรงเรียนก็ไมไดใหความสําคัญกับงานทางดานนีเ้ ทาไหร
เพราะงบประมาณของโรงเรียนมักจะใชไปกับงานสวนอื่น เชน งานวิชาการ งานอาคารสถานที่มากกวา
นอกจากนั้นชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กอาจจะทําใหผูบริหารคิดวาไมจําเปนตองใชการประชาสัมพันธ
ที่เปนทางการมากนัก ดังนั้นรูปแบบการประชาสัมพันธโรงเรียนที่พบเห็นสวนใหญจึงไมเปนทางการมากนัก
บางครั้งชี้แจงผานการประชุม บางครั้งอาศัยการกระจายขาวจากนักเรียนถึงผูปกครอง การประชาสัมพันธ
โดยใชเสียงตามสายของหมูบาน สวนการประชาสัมพันธในลักษณะของวารสารประจําป จดหมายขาว
นั้นมีนอยมากหรือเปนแบบนาน ๆ ครั้ง และบางโรงเรียนนั้นไมมีลักษณะการประชาสัมพันธเชนนี้เลย
1.4 ดานคณะกรรมการสถานศึกษา ชุนชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบตั ิ โดยขอทีช่ มุ ชนเห็น
วามีการปฏิบัติรอยละ 100 ไดแก จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ มีการปฏิบัติ
1 ครัง้ ตอภาคการศึกษา รอยละ 67.1 ประสานงานรวมกับคณะกรรมการในการแกไขปญหาและพัฒนาโรงเรียน
ปฏิบัติอยางนอย 1 ครั้ง ที่รอยละ 51.4 และรวมรับผิดชอบตอเหตุการณใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากมติในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 55.7 ปญหาที่พบ คือ มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการในแตละภาคเรียนนอยเกินไป คือ 1 หรือ 2 ครั้งตอภาคเรียน ทําใหบางครั้งเมื่อเกิดปญหาขึ้น
แลวแกปญ
 หาไมทันการโดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน เมื่อแกไขปญหาลาชาอาจจะทําใหโรงเรียน
สูญเสียผลประโยชน และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการ
สถานศึกษามักจะมาไมครบและปญหานีเ้ กิดขึน้ บอย โดยมีขอ เสนอแนะคือ ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษา
มีบทบาทมากกวาที่เปนอยูเปนการทําใหคณะกรรมการสถานศึกษารูสึกวาตัวเองมีความสําคัญตอที่ประชุม
และสถานศึกษา ไมใชเพียงแตตําแหนงลอย ๆ ที่ไดรับไปเขารวมประชุมเปนพิธีแตบทบาทการตัดสินใจ
สวนใหญอยูก บั บุคลากรทางฝง ครูและผูบ ริหารโรงเรียน สําหรับการสัมภาษณเพิม่ เติมประเด็นที่ 1 เรือ่ งบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอโรงเรียน ไดรับคําตอบจากการสัมภาษณซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
กรรมการสถานศึกษาควรจะมีบทบาทตาง ๆ ในที่ประชุม เชน เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
ในการเขา ร ว มประชุ ม อยางสมํ่าเสมอ รวมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ในที่ ประชุม การแสดงความคิ ดเห็น
การใหขอเสนอแนะ การรับรูปญหาและการรวมกันรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้น และควรมีการเรียกประชุม
กรรมการสถานศึกษาทุกครัง้ ทีเ่ กิดปญหาหรือมีการกําหนดแนวทางของสถานศึกษา ซึง่ ไมจาํ เปนตองรอใหถงึ
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วาระการประชุ ม ประจํ า ป ก็ ไ ด และประเด็ น ที่ 2 เรื่ อ งการขาดประชุ ม ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
พบวากรรมการสถานศึกษาที่ไมมารวมในการประชุมสวนใหญจะติดภารกิจสวนตัว หรือภารกิจอื่น ๆ
ทีอ่ าจจะกะทันหัน แตอยาลืมวาคณะกรรมการสถานศึกษานัน้ เปนผูท ไี่ ดรบั คัดเลือกใหเปนตัวแทนของโรงเรียน
และชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนผูที่ควรเสียสละในกิจธุระสวนตัวเพื่อทําใหสมกับบทบาท
และหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตนเอง เว น เสี ย แต ว  า กิ จ นั้ น เป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ มาก หรื อ เรื่ อ งความเจ็ บ ป ว ย
สวนมาตรการของโรงเรียนสวนใหญสาํ หรับผูท ไี่ มมารวมประชุมคือ จะตองยอมรับมติใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุมนัน้
สําหรับการประชุมที่นอกเหนือจากการประชุมตามปกติควรมีการแจงนัดหมายลวงหนาชวงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อเปนการลดปญหาการขาดประชุมของคณะกรรมการ
2. กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
จากการสัมภาษณเกีย่ วกับกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ศึกษาออกมาเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนได ดังนี้
2.1 ดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนควรจะศึกษาผลตอบรับที่ไดจากความคิดเห็นของ
ชุมชนมีการวางแผนรวมกับชุมชนวาสวนใดที่ตองการใหโรงเรียนดําเนินการ สวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข
มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน รวมถึง
การออกเยี่ยมเยียนชุมชน และเขารวมกิจกรรมของชุมชนใหมากขึ้น
2.2 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน โรงเรียนควรทําการประชุมรวมกันกับชุมชน
โดยอาจมีการแตงตัง้ กรรมการดานความรวมมือกับชุมชนในการขอความรวมมือตาง ๆ อธิบายถึงผลดีผลเสีย
วาบุตรหลานของคนในชุมชนจะไดอะไรจากการที่ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน โรงเรียนประหยัด
งบประมาณจากการซอมแซมอาคารสถานที่ ทําใหเหลืองบประมาณในการจัดสรรสิ่งอื่นใหแกนักเรียนตอไป
2.3 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน โรงเรียนควรศึกษาชุมชนในพื้นที่วาเปนอยางไร
เพื่อใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ เชน ชุมชนที่เปนชนเผาก็อาจจะใชการออก
เยี่ ย มเยี ย นพบปะพู ด คุ ย ให ม ากขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ ง ความจริ ง ใจ ส ว นชุ ม ชนที่ อ  า นออกเขี ย นได ก็ ใ ห ใ ช
การประชาสัมพันธทั้งทางวาจาและแบบลายลักษณอักษร เพื่อใหมีความรูสึกเปนทางการ
2.4 ดานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนควรทําใหกรรมการทุกทานรูสึกเปนผูที่มี
สวนสําคัญในการประชุม รับฟงทุกความคิดเห็นในทีป่ ระชุม การลงมติในทีป่ ระชุมควรมีเหตุผลมารองรับเสมอ
แจกแจงถึงผลดีผลเสียในการลงมตินั้น และที่ประชุมควรมีนโยบายในการแจงรายละเอียดของที่ประชุม
ใหกับผูขาดการประชุมอยูเสมอ
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. ดานการใหบริการชุมชน จากผลการวิจัยที่พบวาในแตละขอนั้นสวนใหญมีการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ปกติของโรงเรียนที่จะตองใหบริการชุมชน ตามที่ Veerachat (1999, 51-54) ไดกลาว
ในวิธีการสรางความสัมพันธกับชุมชนไววา การเยี่ยมเยียนชุมชนนั้นเปนการติดตอสัมพันธแบบสองทาง
ซึ่งชวยใหโรงเรียนและชุมชนไดเขาใจกันมากขึ้นและควรทําอยางเปนปกติสมํ่าเสมอ แตขอที่นาสนใจและ
ขัดแยงกับทิศทางของขออืน่ ๆ ในดานการใหบริการชุมชน คือ การจัดใหมกี ารสอนหรือฝกอบรมเกีย่ วกับวิชาชีพ
ใหกับชุมชน นั้นไมมีการปฏิบัติถึงรอยละ 51.4 หรือเกินกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ที่เปนเชนนี้อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เชน การขาดแคลนซึ่งบุคลากรและงบประมาณที่จะดําเนินการ
ซึ่งคลายคลึงกับ Ramaboth (1993) ที่ไดศึกษาไว คือ ครูมีภาระหนาที่มากแลวทําใหไมมีคนที่จะมารับหนาที่
ในสวนนี้ การขาดแคลนซึง่ งบประมาณในการดําเนินการ ขาดแคลนแหลงวิทยาการในการใหความรู ผูป กครอง
มีฐานะยากจนที่ตองดิ้นรนเพื่อเศรษฐกิจของครอบครัวมากกวาจะมาใหความสนใจกับการฝกอบรมวิชาชีพ
ที่เหมือนกับเปนกิจกรรมยามวาง เปนตน สวนขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน พบวา โรงเรียนควรจะศึกษาผลตอบรับทีไ่ ดจากความคิดเห็นของชุมชน มีการวางแผนรวมกับชุมชน
วาสวนใดทีต่ อ งการใหโรงเรียนดําเนินการ สวนใดทีต่ อ งปรับปรุงแกไข มีการทําขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน รวมถึงการออกเยี่ยมเยียนชุมชน และเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนใหมากขึ้น นอกจากนั้นโรงเรียนอาจจะแกไขปญหาโดยการเปนตัวกลางที่จะดึงหนวยงานของ
รัฐมาหมุนเวียนใหบริการชุมชน เชน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ หนวยฝกอบรมวิชาชีพของรัฐ หนวยงาน
สงเสริมสุขภาพอนามัย เปนตน โดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุนดานอาคาร สถานที่ และการจัดการ ซึ่งขอเสนอ
แนะนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Runthat (1999) จากการศึกษาคนควาอิสระ เรื่องการปฏิบัติงาน
การใหบริการแกชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่พบวา ดานการใหบริการดานอาชีพ มีการปฏิบัติอยู
ในลําดับสุดทาย ซึ่งเปนสิ่งที่โรงเรียนควรทําการแกไขใหดีขึ้น
2. ดานการขอความรวมมือจากชุมชน จากทีพ่ บวา โรงเรียนสวนใหญมกี ารปฏิบตั ิ อาจจะสะทอน
ไดวาชุมชนสวนใหญนั้นใหความรวมมือกับชุมชนเปนอยางดีซึ่ง Sujjanan (2011, 49) ไดกลาววา การศึกษา
ซึ่งนอกจากตัวผูเรียนเอง และบุคลากรทางการศึกษาแลว ผูที่ไดประโยชนจากการศึกษาก็คือสังคมหรือ
ชุมชนนั่นเองผลการวิจัยที่ไดรับจึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Thanakwang (2013) ที่พบวา ผูปกครอง
มีสว นรวมติดตามผลการเรียน และเอาใจใสการเรียนของนักเรียน สนับสนุนและมารวมกิจกรรมทีท่ างโรงเรียน
จัดขึ้นอยางนอย 1 กิจกรรม ดังนั้นจึงเปนเรื่องสมควรที่ชุมชนควรจะใหความรวมมือแกโรงเรียน โดยการ
ใหความรวมมือกับโรงเรียนตามที่ไดรับการเชื้อเชิญหรือรองขอและงานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับขอเสนอแนะ
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ โรงเรียนควรทําการประชุมรวมกันกับชุมชน
โดยอาจมีการแตงตัง้ กรรมการดานความรวมมือกับชุมชนในการขอความรวมมือตาง ๆ อธิบายถึงผลดีผลเสีย
วาบุตรหลานของคนในชุมชนจะไดอะไรจากการที่ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน เชน โรงเรียนประหยัด
งบประมาณจากการซอมแซมอาคารสถานที่ ทําใหเหลืองบประมาณในการจัดสรรสิ่งอื่นใหแกนักเรียนตอไป

128

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

3. ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน จากผลการวิจยั ทีพ่ บวา การจัดทําวารสารประจําป ไมมกี าร
ปฏิบตั ริ อ ยละ 47.1 การจัดทําจดหมายขาว ไมมกี ารปฏิบตั ริ อ ยละ 42.9 จัดทําแผนงานโครงการ ปฏิทนิ กิจกรรม
ของโรงเรียน ไมมกี ารปฏิบตั ริ อ ยละ 48.6 แมจะไมใชสว นใหญทไี่ มมกี ารปฏิบตั แิ ตกม็ อี ตั ราสวนเกือบครึง่ หนึง่
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณวา ชุมชนชนบทนั้นมักจะเปนชุมชนขนาดเล็กที่ผูคน
ในชุมชนรูจักกันอยางทั่วถึงจึงเห็นวาไมมีความจําเปนในการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางเปนทางการ
การประชาสัมพันธโดยอาศัยวาจาก็นา จะเพียงพอ แตอยาลืมวาการอาศัยเพียงวาจานัน้ ยอมมีโอกาสทีจ่ ะเกิด
ความผิดเพี้ยนของขอมูลเมื่อมีการบอกตอ ๆ กันไป ดังที่ Tungchitpermkwamdee (2000, 8) ไดให
ความสํ า คั ญ ของการประชาสั ม พั น ธ ไ ว ว  า การประชาสั ม พั น ธ จ ะให ข  า วสาร และข อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต อ ง
อันมิไดเปนการโฆษณาชวนเชื่อดวยกลวาจาเพื่อทําใหเกิดความเขาใจอันดีและรวมมือรวมใจกันทุกฝาย
นอกจากนัน้ สาเหตุอนื่ ๆ ทีไ่ มมกี ารประชาสัมพันธในรูปแบบของลายลักษณอกั ษร ซึง่ อาจจะเปนเพราะอุปสรรค
ทางดานภาษา เนืองจากพื้นที่ในอําเภอดอยเตานั้นมีโรงเรียนที่อยูในพื้นที่หมูบานของกลุมชนเผาที่พอจะ
พูดสื่อสารภาษาไทยไดเล็กนอย แตไมสามารถที่จะอานตัวหนังสือภาษาไทยออกได สําหรับขอเสนอแนะ
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ โรงเรียนควรศึกษาชุมชนในพื้นที่วาเปนอยางไร
เพื่อใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ เชน ชุมชนที่เปนชนเผาก็อาจจะใชการ
ออกเยี่ ย มเยี ย นพบปะพู ด คุ ย ให ม ากขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ ง ความจริ ง ใจ ส ว นชุ ม ชนที่ อ  า นออกเขี ย นได ก็ ใ ห
ใชการประชาสัมพันธทั้งทางวาจาและแบบลายลักษณอักษร เพื่อใหมีความรูสึกเปนทางการ เชนเดียวกับ
งานวิจยั ของ Kumarsith (2011) ทีพ่ บวา โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ มีการสรางความสัมพันธกบั ชุมชนและ
หนวยงานอื่น และไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งไดเสนอ
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 ขณะที่กรรมการบางทานตองการที่จะมีเกียรติ
และไดรับการยกยองในฐานะของกรรมการสถานศึกษา แตกรรมการบางทานอาจจะตองคํานึงถึงปากทอง
และเศรษฐกิจของครอบครัวเปนหลัก จึงไมคอยมีเวลาวางไปรวมกิจกรรมกับสถานศึกษาซึ่งเปนไปใน
ทํานองเดียวกับขอเสนอแนะกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนคือ โรงเรียนควรทําให
กรรมการทุกทานรูสึกเปนผูที่มีสวนสําคัญในการประชุม รับฟงทุกความคิดเห็นในที่ประชุม การลงมติ
ในที่ประชุมควรมีเหตุผลมารองรับเสมอ แจกแจงถึงผลดีผลเสียในการลงมตินั้น และที่ประชุมควรมีนโยบาย
ในการแจงรายละเอียดของที่ประชุมใหกับผูขาดการประชุมอยูเสมอ
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สรุป
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา พบว า
โดยรวมสวนใหญนั้นโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่องความความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการใหบริการชุมชน ชุมชนสวนใหญเห็นวามีการปฏิบตั ใิ นดานนี้ ยกเวนขอการจัดให
มีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพใหแกชุมชนนั้น ชุมชนเห็นวาไมมีการปฏิบัติเกินกวาครึ่งหนึ่ง คือ
รอยละ 51.4 ดานการขอความรวมมือจากชุมชน แมบางครั้งจํานวนของคนในชุมชนที่ใหความรวมมือกับ
โรงเรียนอาจจะไมไดมาครบทั้งหมดแตดานการขอความรวมมือจากชุมชนแลวถือวาอยูในเกณฑที่ดี
ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน มีหลายขอที่พบวาการประสัมพันธโรงเรียนนั้นไมมีการปฏิบัติเกือบครึ่งหนึ่ง
ดานคณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบัติเปนสวนใหญ แตก็ยังพบปญหาอยูบาง เชน การขาดประชุม
ของกรรมการสถานศึกษา จํานวนครั้งการประชุมที่นอยหรือเวนระยะนานเกินไปที่อาจจะทําใหแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นไมทันการ สวนผลจากการศึกษากระบวนการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการใหบริการชุมชน
โรงเรียนควรเปนตัวกลางในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน ดานการขอความรวมมือจากชุมชน
ควรจัดตั้งคณะกรรมการดานเพื่อดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน ควรจะศึกษา
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะใชการประชาสัมพันธทเี่ หมาะสมกับบริบทของชุมชนนัน้ ๆ ดานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนควรทําใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนสวนสําคัญ มีการนัดหมายลวงหนาในการประชุมดวยระยะเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป เพื่อนําไปเปน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 โรงเรียนควรจะมีการใหบริการชุมชนในดานการสอนหรือฝกอบรมทางวิชาชีพใหกบั ชุมชน
เนือ่ งจากผลการวิจยั พบวา มีการปฏิบตั ดิ า นนีไ้ มถงึ รอยละ 50 ซึง่ โรงเรียนอาจจะแกไขไดโดยการเปนตัวกลาง
ในการดึงหนวยงานของรัฐมาใหบริการชุมชน
1.2 โรงเรียนและชุมชนควรรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการที่จะคอยดูแลงานดานชุมชนสัมพันธ
โดยเฉพาะ
1.3 โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ และใชการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
กับบริบทของชุมชนนัน้ ๆ เพือ่ เปนการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา และเปนการสรางคานิยมและทัศนคติ
ที่ดีใหเกิดกับหนวยงาน เพราะเมื่อชุมชนและโรงเรียนเกิดความเขาใจอันดีตอกันการชวยเหลือและรวมมือ
ก็จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะมีการประชุมกันทุกครัง้ เมือ่ มีการหาแนวทาง
การปฏิบัติของโรงเรียนและมีปญหาเกิดขึ้นเพราะไมเชนนั้นอาจจะทําใหแกปญหาไดไมทันการ และ
ควรมีการนัดหมายในการประชุมลวงหนาในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดการขาดประชุมของคณะกรรมการ
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2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในขอบเขตเนื้อหาดานอื่น ๆ เชน
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและหนวยงานอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดความครอบคลุมและหลากหลาย
ในดานเนื้อหาของการวิจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาวิจยั ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ เพราะจากวิถชี วี ติ และ
มุมมองที่แตกตางกันอาจจะทําใหผลลัพธที่ไดจากการวิจัยนั้นออกมาแตกตางกัน
2.3 เปลีย่ นประชากรทีใ่ ชในการเรือ่ งวิจยั ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจากทีเ่ คยใช
ประชากรเปนคนจากชุมชนใหเปลี่ยนมาใชประชากรที่เปนบุคลากรภายในโรงเรียน
2.4 การเปลี่ยนวิธีการวิจัยที่จะใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน
การเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย หรือเปลี่ยนจากการวิจัยเชิงปริมาณเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน
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