บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน นับวาเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งใน
การพัฒนาการศึกษาในยุคปจจุบัน เพราะโรงเรียนจะตองอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนา
โรงเรียน และชุมชนก็ไดอาศัยประโยชนจากโรงเรียนในการเพิ่มพูนความรูใหม ๆ ทั้งในดาน
ขาวสาร การปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ การอนามัย และอื่น ๆ ซึ่งชวยใหคนในชุมชนไดใช
ความรูที่ไดรับมาสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น จึงกลาวไดวา โรงเรียนกับชุมชนนั้นตางมี
ความสัมพันธกันอยูใ นฐานะที่โรงเรียนและชุมชนเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม แตความสัมพันธ
นั้นเปนความสัมพันธซึ่งขาดจุดหมายทีแ่ นนอน และขาดการจัดการศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสม
ดังนั้นในฐานะที่โรงเรียนเปนกลไกในการดําเนินงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแก
ประชาชน จึงเปนภาระหนาที่ที่โรงเรียนจะตองสรางความสัมพันธกับชุมชนที่มีจุดหมายที่แนนอน
และถูกตองตามวิธีการ หากโรงเรียนซึ่งเปนแหลงที่ใหความรูแกชุมชน แตไมสามารถทําใหชุมชน
ไดรับความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพแลวนั้น ยอมแสดงใหเห็นถึงปญหาใน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งถาโรงเรียนและชุมชนมีปญ
 หาดังกลาว ความสําเร็จ
ตางๆ คงเกิดขึน้ ไดยาก (สนั่น รัตนวงศ, 2535 : 9) จึงเปนเรื่องที่นาศึกษา รูปแบบในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยอาศัยการมีสวนรวมของพหุภาคี
การจัดการศึกษาของไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน นับวาไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ อยางไร
ก็ตามปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นและยังประสบอยูในปจจุบันคือ การที่ระบบราชการจัดการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ กลาวคือตําราตางๆ ที่จัดทําสวนใหญจะจัดทําโดยสวนกลาง ครูผูสอนจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนเนื้อหาทีไ่ กลตัวผูเรียน แยกผูเรียนออกไปจากวิถีชีวิต
ที่เปนจริงของชุมชน ไมไดมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับชุมชน ไมสนใจในปญหาและความ
เปนไปของชุมชน ไมเกิดความรักความผูกพันในทองถิ่นของตนไมคิดสรางงานขึ้นในชุมชนของตน
ซึ่งมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณมากมาย (อุดม คําขาด, 2545 : บทนํา) ผลของการจัดการศึกษาดังกลาว
ขางตนทําใหคนมองออกไปจากหมูบาน แทนที่จะทําใหมองเขาไปในหมูบาน เปนการมองขามทุน
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มหาศาลที่มีอยูในทองถิ่น ทุนตาง ๆ ไมไดมีแตทุนทรัพยหรือทุนที่เปนโภคทรัพย เงินตราหรือ
ทรัพยากรตาง ๆ หากยังมีทุนทางสังคม ความเปนพี่นอง ความไวใจกัน ความรูและภูมิปญ
 ญา
(เสรี พงศพิศ, 2546 : 4) จึงกลาวไดวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนในปจจุบันเปนผลใหโรงเรียน
แยกตัวและแยกเด็กออกจากชุมชนไปมีความสัมพันธกับอํานาจในสวนกลาง การศึกษาจึงเปน
เครื่องมือที่พรากคนไทยออกจากฐานทางวัฒนธรรมของตน วัฒนธรรมซึ่งเปนฐานของสังคม สังคม
ที่ทิ้งฐานของตนยอมทรุด (ประเวศ วะสี, 2541 : 53) ซึ่งโดยทั่วไปแลวบทบาทหนาทีข่ องโรงเรียน
นั้น มีหนาที่หลักคือ ใหการศึกษาแกเยาวชน แตถาหากพิจารณาถึงบทบาทของโรงเรียนในฐานะที่
โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนแลว โรงเรียนจึงตองมีบทบาทและหนาที่ตอชุมชนทั้งในดานเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงสูชุมชนและเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เปนแหลงสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรม (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532 : 241) และงานสําคัญงานหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียนคือ
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
รัฐไดใหความสําคัญกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยหวังที่จะให
การศึกษาเขาถึงจิตใจของประชาชน และเห็นความสําคัญของการศึกษาและเขามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษารวมกับรัฐ (กิตมิ า ปรีดีดิลก, 2532 : 237) โดยอาศัยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและให
ชุมชนเขามามีสวนในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
(สังขทอง ศรัธเรศ, 2540 : 14) โรงเรียนซึ่งจะเปนทีย่ อมรับของชุมชนไดนั้น จําเปนจะตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และใหทุกฝายในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนและมีสว น
รวมบริหารจัดการศึกษาในรูป “ปวงชนเพือ่ การศึกษา” (All for Education) ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่กําหนดใหหนวยงานวางแผนการทํางานที่
สอดคลองเชื่อมโยงเปนระบบและเปดโอกาสใหองคกรชุมชน ประชาชน มีสวนรวมในรูปของ
“ภาคีเพื่อการพัฒนา” (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541 : 61) เพราะวาการ
จัดการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนการพัฒนาประเทศในดาน
เศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง แมแตนโยบายการพัฒนาประเทศก็ตองเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนสําคัญ เพื่อใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งทางดานสภาพแวดลอม
และประชารัฐ (รุง แกวแดง, 2541 : 37) ถาบานกับโรงเรียนไดรว มมือกันดีแลวทุกสิง่ ทุกอยางยอม
สามารถเกิดขึ้นโดยเปนไปในแนวทางที่ชมุ ชนและสังคมตองการ ทั้งในดานการใหการศึกษาที่
ถูกตองในดานสังคม วัฒนธรรม หนาที่พลเมืองดีมีศีลธรรม และในดานการพักผอนหยอนใจดวย
และควรแนะนําใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวม มีสว นแสดงความคิดเห็นรวมดวย ในการจัด
กิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามความตองการ
ทั้งโรงเรียนและชุมชน (ทวี ทิมขํา, 2533 : 13)
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ดังจะเห็นไดจากแผนการศึกษาชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งวัตถุประสงคของ
แผนการศึกษาฉบับนี้ ไดระบุเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2538 : 4) ไววา “เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพดี
สอดคลองกับความตองการของบุคคลในชุมชนและประเทศ ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
โดยสถาบันการศึกษาจะตองใหบริการที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน สําหรับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม จะตองมีสว นในการจัดการศึกษาและกระตุน ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต”
ดังนั้นการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงเปนงานที่มคี วามสําคัญเปน
อยางมาก เพราะชุมชนมีความเกี่ยวของผูกพันกับโรงเรียน นักเรียนเปนผลผลิตของโรงเรียนเทาๆ
กับชุมชน ความเจริญกาวหนาและคุณภาพของโรงเรียนจะเปนดัชนีชี้วดั คุณภาพของชุมชน
เนื่องจากชุมชนมีคุณคาตอโรงเรียนในฐานะที่เปนแหลงทรัพยากร และวิทยากรชุมชนก็นาจะไดรับ
ประโยชนจากโรงเรียนในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคมเชนกัน ดังนั้น งานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งอยูในฐานะทั้งที่เปน
ผูใหและผูรับ โดยโรงเรียนจะตองเปนศูนยกลางของชุมชนหรือสังคม เปดโอกาสใหชุมชนไดใช
สถานที่และอุปกรณของโรงเรียนได เพื่อใหชุมชนมีความรูสึกมีสวนรวมและความเปนเจาของ
รวมกันกับโรงเรียน ยินดีใหการสนับสนุนในกิจการของโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชนตองเกื้อกูล
ประโยชนรวมกันเพื่อจัดและพัฒนาการศึกษาใหเยาวชนของชาติมีคุณภาพ มีความงามทั้งรางกาย
จิตใจและสติปญ
 ญา (วันเพ็ญ วงษจนั ทร, 2546 : 2)
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนมีความเขาใจที่ดี
ตอโรงเรียน อันจะทําใหโรงเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ตลอดจนความรวมมือและการ
ชวยเหลือจากชุมชน ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหโรงเรียนสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดดวยดี (Sumption :
1966 : 104) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวยงาน 5 ลักษณะ คือ
การประชาสัมพันธโรงเรียน การใหบริการชุมชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชน การใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอืน่
ซึ่งในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีปญหาตางๆ มากมาย ดังจะเห็นได
จากผลการวิจยั ของ มนัส สุวรรณชาตรี (2541 : 5) ไดศึกษาถึงบทบาทดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส พบวา ในปจจุบนั
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับปานกลางอันเปนผลที่เกิดจากการขาดการ
ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน คณะกรรมการโรงเรียนไมทําหนาที่ตามบทบาทอยาง
จริงจัง โรงเรียนขาดบุคลากรและวัสดุอุปกรณ ชุมชนเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนอย และ
ทางโรงเรียนขาดการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐพงศ แกวตาป
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(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูใ นกลุมชาติพนั ธุไทยลาว,ไทยลาว-ไทย
เขมร,ไทยลาว-ไทยสวย,ไทยลาว-ไทยเยอ สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวาปญหา คือ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนเพราะการวางแผนขาดความชัดเจนและระบบ
สารสนเทศไมเปนปจจุบนั การบริการชุมชนมีกิจกรรมไมหลากหลาย การเปนผูนําและใหความ
รวมมือในการพัฒนาชุมชนมีการจัดกิจกรรมไมตอเนื่อง การไดรับการสนับสนุนจากชุมชนยังไดรับ
การชวยเหลือจํากัด และการประเมินผลการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมเปน
ระบบและไมนําผลการประเมินมาใชในการวางแผน ซึ่งสาเหตุของปญหาเนื่องจากครูมีภารกิจการ
สอนมาก ชุมชนมีฐานะยากจน ขาดการประสานงานที่ดกี ับชุมชนและหนวยงานราชการในพืน้ ที่
เพื่อจัดทําแผนรวมกัน นอกจากนี้ฉกาจ ขันชู (2544 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาพบวา ปญหา
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทีส่ ําคัญการขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณและบุคลากร
และบุคคลในชุมชนมีฐานะยากจนจึงไมสามารถใหเวลากับทางโรงเรียนได เนื่องจากตองประกอบ
อาชีพและมีปญ
 หาการสื่อสารที่ไมชัดเจนอีกดวย
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
182 คน เพศหญิง 149 คน มีครูในโรงเรียน จํานวน 16 คน และนักการ 1 คน (โรงเรียนวัดเขาพระ
นิ่ม , 2546 : 1)โรงเรียนไดประเมินตนเองและเขียนผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานหนวยงานตน
สังกัด เตรียมการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัด ในมาตรฐานดานผลผลิต มาตรฐานดาน
กระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัย 14 มาตรฐาน และผลการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคกรมหาชน), 2546 : 23-24) พบวา โรงเรียนควรใหผปู กครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษาการใหขอเสนอแนะ อีกทั้งควรเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหองคกร
เอกชน/องคกร/หนวยงานอืน่ ของรัฐไดทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อใหทุกฝายเห็น
ความสําคัญจําเปนในการสนับสนุนดานงบประมาณ เพื่อใชในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพิ่มเติม และควรวางแผนการจัดหลักสูตรที่ใหชุมชนเขารวมเปนวิทยากรจัดการเรียนรูใหนักเรียนที่
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น
ดวยเหตุผลและความจําเปนที่ไดกลาวมา ผูวิจัยและโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม จึงสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนโดยการนําความพรอมและความ
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สนใจที่โรงเรียนและชุมชนมีอยูมาประสานความรวมมือ รวมกันคิด รวมดําเนินการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยอาศัยการมีสวนรวมของพหุภาคี เพื่อประโยชนแก
นักเรียนและชุมชนตอไป
คําถามการวิจยั รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยอาศัย
การมีสวนรวมของพหุภาคี เพื่อที่จะพัฒนาและสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานีนั้นมี
รูปแบบเปนอยางไร

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี” ครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของโดยจะนําเสนอเรียงตามลําดับดังตอไปนี้
1. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.1 ความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.2 ความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.3 วัตถุประสงคของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.4 วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.5 ขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.6 บทบาทของโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
1.7 ปญหาในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพของชุมชนและโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
3. แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่ วของ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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1. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.1 ความหมายของโรงเรียนและชุมชน
1.1.1 ความหมายของโรงเรียน
มีผูใหความหมายของโรงเรียนไวคลาย ๆ กันอยูหลายความหมาย ขอยกตัวอยางดังนี้
สุภรณ ศรีพหล และคณะ (2540 : 31) โรงเรียน คือ หนวยของสังคมที่ทําหนาทีแ่ รก
และหนาที่หลักในการใหการศึกษาอบรมอยางเปนระบบแกสมาชิกของสังคม แตขณะเดียวกันก็ทํา
หนาที่รองและหนาทีเ่ สริมในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี คานิยมอื่น ๆ ดวยพรอมกันไป
ปรีชา เศรษฐีธร (2527 : 2) โรงเรียน คือ สวนหนึ่งของชุมชน และอาจถือไดวา
โรงเรียนเปนหนวยงานของรัฐที่มีความเปนชุมชนมากทีส่ ุดโดยเฉพาะบุคลากรของโรงเรียน เชน
นักเรียนเปนคนของชุมชน และสามารถเขาถึงชุมชนไดทกุ โอกาสดวย รวมไปถึงคนงานภารโรง
เจาหนาที่อนื่ ๆ และครู และเนื่องจากโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนดังที่กลาวแลว ควรจะได
สัมพันธกัน มีความใกลชิดกัน
จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา โรงเรียน คือ หนวยของสังคมที่เปนแหลงให
การเรียนรูและหนาที่หลักในการใหการศึกษาอบรมอยางเปนระบบแกสมาชิกของสังคม
1.1.2 ความหมายของชุมชน
มีผูใหความหมายของชุมชนไวมากมาย ในทีน่ ี้จะขอยกตัวอยางดังตอไปนี้
Good (1959 : 113) ชุมชน หมายถึง กลุม คนที่มีพื้นฐานของความสนใจรวมกันอาจจะ
รวมกลุมกันอยูในพื้นที่เดียวกันหรืออยูก ระจัดกระจายกันคนละพื้นทีก่ ็ได เชน ชุมชนของ
นักวิทยาศาสตร ชุมชนของแพทย ฯลฯ และอีกความหมายหนึ่ง ชุมชนหมายถึง กลุมคนซึ่งอาศัย
รวมกันในพืน้ ที่อันเปนทองถิ่นเดียวกัน มีประวัติศาสตร ความเปนมา และวัฒนธรรมเดียวกัน มี
สภาพภูมิศาสตรที่ชวยเหลือเกื้อกูลใหประชาชนสามารถที่จะประกอบกิจกรรม ซึ่งประชาชนมีความ
สนใจรวมกันไดงาย เชน ประชาชนที่อาศัยอยูในชนบท มีความสนใจเกี่ยวกับการเกษตร ก็สามารถ
ที่จะมีกจิ กรรมทางการเกษตรรวมกันไดงาย เพราะอาศัยอยูใ นชนบท
หวน พินธุพนั ธ (2529 : 26) ชุมชน หมายถึง กลุมชนที่อาศัยอยูในทองที่เดียวกัน และ
มีผลประโยชนอาชีพคลายคลึงกันหรือสัญชาติ ศาสนา อยางเดียวกัน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 368) ชุมชน หมายถึง หมูชน, กลุมคนที่อยูรวมกันเปน
สังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูใ นบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรว มกัน
จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูใ นอาณา
บริเวณเดียวกัน และอาศัยอยูรวมกันเปนเวลาอันยาวนาน มีความผูกพันตอสถานที่นั้น มีจารีต
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ประเพณี มีความคิดเห็น และความเชื้อไปในทางเดียวกัน ใชสาธารณสถานและสถาบันตาง ๆ
รวมกัน สามารถรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมอันใดอันหนึ่งสําเร็จ
1.1.3 ความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ในภาระงานของโรงเรียนที่มีอยูหลายงานนั้นงานสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนก็จัดเปนงานสําคัญงานหนึ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญ ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ตั้งอยูในชุมชน มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด หากโรงเรียนและชุมชนขาดความรวมมือและ
ความสัมพันธอันดีตอกันแลว ความสําเร็จคงเกิดขึ้นไดยาก (สนั่น รัตนวงศ, 2535 : 9) และอาจจะทํา
ใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกโดยได มีผูใหความหมายของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ไวแตกตาง ดังนี้
Harris (1975 : 13) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน หมายถึง การสรางความสัมพันธกับชุมชนในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียน การสอน แจงขาว
คราวการเคลื่อนไหวทางการศึกษาใหชุมชนทราบเพื่อแสวงหาความชวยเหลือจากชุมชน ตลอดจน
การเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
Kindred and Others (1976 : 7) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนหมายถึง กระบวนการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือ ประสานงานที่ดีระหวางกันขึน้
กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 237) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนหมายถึง กระบวนการในการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การจัด
บุคลากร และเผยแพรความรูต อชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไป
พรอมกัน
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ และคณะ (2530 : 11) ไดใหความหมายของ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง ความพยายามของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพือ่ สงเสริมความเขาใจและความรวมมืออันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
พนิจดา วีระชาติ (2542 : 44) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การสรางสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให
โรงเรียนรูจักชุมชนดีขึ้นในแงที่สามารถคนหา และใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอ
การศึกษา ในเวลาเดียวกันก็ใหชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียน
จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน เปนกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหโรงเรียนรูจ กั ชุมชนดีขึ้นโดย
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การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรวมกันพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และมี
ความรูสึกที่ดตี อกัน
1.2 ความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
Stoop and Mark (อางถึงใน สุภรณ ศรีพหล และคณะ, 2536 : 326-327) เนนถึง
ความสําคัญของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา แตละโรงเรียนในชุมชนตางมี
จุดมุงหมายความตองการและมีรูปแบบเฉพาะของคนในแตละสังคม ศาสนา และอาชีพ ชุมชนมี
หนาที่เขามามีสวนรวมในโรงเรียนของตน โรงเรียนเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็น
จุดมุงหมายในการฝกอบรมเด็กแตละคน ความสัมพันธอนั ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะทําใหเกิด
ความเขาใจ และการใหความรวมมือในกิจการทั้งปวงของโรงเรียน ผูบริหารและครูเปนผูสงเสริมให
เกิดความสัมพันธตอกัน เชน การแจงขาวสารขอมูลที่เปนจริงใหชุมชนทราบ ชุมชนก็อาจใหความ
รวมมือชวยเหลือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางดี ไดแก การสงเคราะหชวยเหลือ
สวัสดิการนักเรียน การใหบริการแนะแนวอาชีพ การใหบริการดานสุขภาพอนามัย รวมทั้งการให
ความชวยเหลือดูแลควบคุมดานระเบียบวินัยนักเรียนตลอดจนสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 237-238) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไวดังนี้
1) โรงเรียนเปนแหลงเลือกสรรคนใหชุมชน เนื่องจากโรงเรียนตั้งขึ้นตามความ
ตองการของชุมชน โรงเรียนจึงมีหนาที่พฒ
ั นาคนใหมีความรูความสามารถที่จะออกไปสูชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาคนใหชุมชน โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่มี
ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงคนที่มาจากครอบครัวตาง ๆ หลอหลอมพฤติกรรมเด็กใหเปนไป
ตามความตองการของชุมชน
3) โรงเรียนเปนแหลงรวมศาสตรสาขาตาง ๆ โรงเรียนเตรียมพรอมที่จะจัด
สิ่งแวดลอมทีม่ ีคุณคาใหแกนักเรียนที่จะไปเปนสมาชิกของชุมชน โรงเรียนเปนที่รวมครูหรือผูที่มี
ความรูความสามารถ เพื่ออํานวยประโยชนแกชุมชน
4) โรงเรียนเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
ชุมชน ทั้งชุมชนและโรงเรียนมีหนาที่ฟนฟูแกเยาวชนของชุมชน เพื่อใหเยาวชนเหลานั้นเขาใจความ
เปนมาของวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ดวย
5) โรงเรียนเปนศูนยรวมของชุมชน โรงเรียนนับเปนสมบัติสวนรวมในชุมชน มี
อาคารและบริเวณพอทีจ่ ะเปนที่ประชุมหรือประกอบพิธตี าง ๆ ได บางชุมชนใชโรงเรียนเปน
สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับศาสนาดวย
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6) โรงเรียนและชุมชนมีจดุ มุง หมายเดียวกัน คือมีจุดมุงหมายพัฒนาคนที่สมบูรณ
และสามารถจัดชุมชนและดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางเปนปกติสุข
พนิจดา วีระชาติ (2542 : 49-50) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1) การศึกษาในโรงเรียนสัมพันธกับบุคคลในชุมชน เพราะโรงเรียนใหการศึกษา
แกนกั เรียน ซึ่งมาจากชุมชน นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในการดํารงชีวิต บุคคลในชุมชนก็จะ
ดํารงชีวิตตามนักเรียนไปดวย จึงถือวาโรงเรียนใหการศึกษาทางออมแกบุคคลในชุมชนนั้นเอง
2) เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม คือ ใหประชาชนยอมรับวาสถานศึกษา
หรือโรงเรียนเปนสถาบันสําคัญของชุมชน เปนสิ่งมีคาของทุกคน ชวยทําใหการเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชนดีขึ้น ดังนั้น ประชาชนในชุมชนยอมมีความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของ
โรงเรียน ยินดีที่จะใหความรวมมือในการชวยเหลือโรงเรียน อาจจะเปนเงิน วัสดุสิ่งของ แรงงาน
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงโรงเรียน
3) ทําใหครูกับผูปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความเขาใจซึง่ กันและ
กัน เพราะโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันดี แตถาโรงเรียนกับชุมชนไมมีความสัมพันธกันจะ
ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน โรงเรียนและครูถูกกลาวหาบาง ถูกตําหนิบาง
4) เพื่อแกปญหาเกีย่ วกับกลุม คนที่เปนปญหาตอการศึกษา ในชุมชนแตละแหง
มักจะมีผูที่มีปญ
 หาไมเขาใจการศึกษา ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ไมใหความรวมมือกับ
โรงเรียน ดังนัน้ การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะชวยแกไขปญหาได
5) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน
เพราะการเรียนการสอนของโรงเรียนตองสัมพันธเกี่ยวของกับชุมชน ตองอาศัยความรวมมือ
สนับสนุนจากชุมชน จะตองใชทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน จะตองใหผูเรียนนําสิ่งที่ไดรับจากการ
เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได และนําไปเผยแพรแกชุมชนได และนอกจากโรงเรียนใหการศึกษา
พัฒนาบุคคลแลว ยังมุงพัฒนาชุมชนไปดวย ดังนัน้ หลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียน
จะตองไดรับการปรับปรุงตามความตองการของชุมชนดวย
6) เพื่อใชทรัพยากรของชุมชนใหเปนประโยชน เพราะในชุมชนมีทรัพยากรทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล สถาบัน และวัฒนธรรมพื้นบานมากมาย ทรัพยากรเหลานี้ยอมนํามาใช
ใหเปนประโยชนตอการศึกษาในโรงเรียนได
7) เพื่อทําใหโรงเรียนมีความรูความเขาใจชุมชน ทั้งในดานปญหาของชุมชน ความ
ตองการของชุมชน ทรัพยากรในชุมชน เพือ่ โรงเรียนจะไดชวยแกปญหาของชุมชน และปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมกับชุมชน
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สนอง เครือมาก (2537 : 174) กลาววา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมี
ความสําคัญ ดังนี้
1) เปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของโรงเรียนเปนไปไดโดย
ความสะดวก
2) เปนสิ่งที่ชวยใหโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชนใหเปน
3) เปนสิ่งที่ชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของโรงเรียนได
4) เปนสิ่งที่ชวยใหเขาใจสภาพความตองการและปญหาของชุมชนเพื่อประกอบใน
การพิจารณากําหนดนโยบายของโรงเรียน
5) เปนสิ่งที่มสี วนใหความชวยเหลือแกชมุ ชน อันจะเปนการชวยพัฒนาสังคมอีก
ทางหนึ่ง
6) เปนสิ่งที่สงเสริมในเรื่องการอยูรวมกัน และการชวยเหลือเกื้อกูลในสังคม
7) เปนสิ่งที่มสี วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยราชการอื่น เชน กรมการ
ปกครอง กรมพัฒนาชุมชน เปนตน อันจะเปนผลดีตอทางราชการ
จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา ความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน คือ การสื่อสารสองทางระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ ใหสอดคลอง
ตามความตองการของชุมชน เพื่อความเขาใจอันดีตอกัน เกิดความรวมมือกันและชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
1.3 วัตถุประสงคของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
Sumption (1966 : 104) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนพอสรุปไดวา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน สงเสริมให
ประชาชนเขาใจในความสําคัญของการศึกษา และเกิดความรูสึกเปนหนาที่ของตนทีจ่ ะเขารวมดูแล
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสรางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันระหวางบาน โรงเรียน และ
ชุมชน โดยมีโรงเรียนเปนศูนยประชาชน ศูนยการศึกษาและวัฒนธรรม และเปนตัวนําในการนํา
ความเจริญกาวหนามาสูชุมชน เปนแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจาก
ชุมชน และเปนการสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
สนอง เครือมาก (2537 : 173) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
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1) เพื่อใหชุมชนมีความเขาใจอันดีตอโรงเรียน อันจะชวยใหโรงเรียนไดรับความ
รวมมือ และความสะดวกในการดําเนินงาน
2) เพื่อใหโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชน หรือบุคคล วัสดุ
และสิ่งแวดลอม เพื่อการดําเนินงานของโรงเรียนได
3) เพื่อใหโรงเรียนไดรับความสนับสนุนและชวยเหลือจากชุมชน ทั้ง
ดานการเงิน แรงงาน วัสดุอปุ กรณ และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
4) เพื่อเปนการใหความชวยเหลือชุมชนทางดานวิชาการและอื่น ๆ อันจะเปนการมี
สวนรวมในการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง
5) เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการบรรลุ
เปาหมายไดสะดวก
6) เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในสิ่งแวดลอมของหนวยงาน อันจะทําใหบคุ ลากรมี
ขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
7) เพื่อปองกัน หรือแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนที่อาจเกิดขึน้
โดยเปนผลกระทบจากชุมชน
สุรพันธ ยันตทอง (2533 : 315) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
1) เพื่อรายงานใหชุมชนทราบเกี่ยวกับขาวสารของโรงเรียน
2) เพื่อรับทราบขาวสารจากภายนอกเพื่อประโยชนของโรงเรียน
3) เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสว นรวมในการดูแลการจัดการศึกษา
4) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการศึกษา
5) เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีบทบาทในการวางเปาหมายทางการศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอน
6) เพื่อสรางความสัมพันธอนั ดี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง
7) เพื่อเสนอความรูทางดานความกาวหนาและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
สถาบันอื่น
8) เพื่อเปนหนทางในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน
9) เพื่อแกไขขอของใจที่ประชาชนเขาใจโรงเรียนผิด ๆ ชวยใหประชาชนมอง
โรงเรียนในแงดี ดวยความเชือ่ ถือและยกยอง
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พนิจดา วีระชาติ (2542 : 51) Elsbree and McNally (1963 : 348) กลาวไวสอดคลองกัน
สรุปไดวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความมุงหมาย ดังนี้
1) การนําโรงเรียนเขาสูชุมชน เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เพราะสัมพันธภาพจะเปนเครื่องมือเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการ
ตาง ๆ ที่มีอยูใหบรรลุจุดหมายอันเดียวกันตามที่กําหนด
2) การใชโรงเรียนเปนแหลงการศึกษาของชุมชน เพื่อสรางเสริมความรูสึกเปน
เจาของใหแกชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสาธารณสมบัติที่ชุมชนเปนเจาของอยูแลว หากแต
มอบหมายใหคณะครูเปนผูร ับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งมีครูใหญเปนหัวหนา
3) การใชชุมชนเปนแหลงการศึกษา เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในกิจการของ
โรงเรียน กิจการตาง ๆ ของโรงเรียนอาจแบงเปนหลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมาย และ
นโยบาย กิจการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนการ
พัฒนาดานวิชาการ เชน หลักสูตร เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง ในอันที่จะพัฒนาบุตรหลานของเขา
4) ชุมชนในฐานะเปนหุนสวนในการประกอบการทางการศึกษา เพื่อฟนฟู และ
รักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนที่มวี ฒ
ั นธรรมประจําอยูมากมายทั้งที่เปนขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศาสนา วัฒนธรรมเหลานี้เปนเครื่องมือสรางสรรคความดีของชุมชน เปนเครื่องยึด
เหนีย่ ว เปนศูนยรวมทางจิตใจ และเปนสัญลักษณของชุมชน ชุมชนจะรักษาและหวงแหนอยางยิ่ง
หากโรงเรียนทําการฟนฟู และถายทอดใหแกเยาวชน ชุมชนจะใหความรวมมือทุกประการ เพราะ
ชุมชนมองเห็นวาโรงเรียนกระทําเพื่อชุมชนอยางแทจริง
5) โรงเรียนและชุมชนในฐานะเปนหุนสวนการปรับปรุงชีวิตและความเปนอยูใน
ชุมชน เพื่อสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับวาโรงเรียนเปนหนวยงาน
ของชุมชน ดําเนินการสําหรับพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกกรณี การดํารงชีพในชุมชนควรจะเปนหลักสูตรของโรงเรียน ปฏิบัติการตาง ๆ
ควรเปนของชุมชน โรงเรียนเปนเพียงสถานที่ฝกหัดใหเทานั้น
จากคํากลาวขางตนสรุปไดวา วัตถุประสงคของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน คือ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการให
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และโรงเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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1.4 วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
Harrison and Gowin (1962 : 72-73) ไดใหขอเสนอแนะวิธีการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไวดังนี้
1) ศึกษาสภาพของชุมชน ความเปนอยูของสังคมแตละบานเพื่อทราบความ
ตองการ
2) สํารวจขอมูลปจจุบันของชุมชน
3) ศึกษาขาวความเคลื่อนไหวของทองถิ่นดวยความระมัดระวัง
4) อภิปรายกับสมาชิกจากคณะอื่น ๆ ในชุมชน
5) ศึกษา สังเกตเงื่อนงําพฤติกรรมที่นักเรียนกระทําที่บาน
6) ไปเยีย่ มบานของนักเรียน เพื่อรวมกันชวยเหลือพัฒนาขีดความสามารถ นักเรียน
จะเปนสื่อประสานความเขาใจอันดี
7) สงนักเรียนกลับบานใหเขามีความสุขเชนเดียวกับทีเ่ ขามาโรงเรียน ครูตองสราง
โอกาสอันดีใหเกิดขึน้ ในโรงเรียนไมเฉพาะแตที่บานเทานั้นชวยเหลือผูป กครองในการแกปญหาเด็ก
ยนต ชุมจิต (2528 : 133-136) และพิสิฐ พิษณานนท (2530 : 101) มีความเห็น
สอดคลองกันในวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พอสรุปได ดังนี้
1) การสรางความสัมพันธโดยทางตรง มีวธิ ีที่สําคัญ ๆ อยู 2 วิธี ดังตอไปนี้
1.1) การนําโรงเรียนออกสูชุมชน ซึ่งหมายถึง การนําเรื่องราวตาง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนไดดาํ เนินไปแลวหรือมีแผนที่จะดําเนินการตอไป ไปใหประชาชนในทองถิน่ ไดทราบ
วิธีการที่ควรนํามาใชมีดังนี้
1.1.1) กําหนดแผนงาน ตั้งความมุงหมาย และวางแนวทางปฏิบัติรวมกัน
ระหวางคณะครูอาจารยในโรงเรียน
1.1.2) ชวยกันศึกษาลักษณะของชุมชนโดยละเอียด เชน โครงสรางของ
ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี อาชีพ ความตองการของประชาชน เปนตน
1.1.3) ออกเยีย่ มเยียนชุมชน เพื่อใหเกิดความรูสึกและความเขาใจอันดีตอ
กันยิ่งขึน้
1.1.4) ประชาสัมพันธใหชุมชนทราบในนโยบาย เปาหมาย และกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียนทุกระยะ โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน ออกกระจายเสียงตามสาย ออกวารสารหรือ
สิ่งตีพิมพตาง ๆ เปนตน
1.1.5) ใหครู อาจารย และนักเรียนมีสวนเขารวมกิจกรรมบางอยางของ
ชุมชน เชน การพัฒนาชุมชน การเขารวมกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม เปนตน
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1.1.6) การใหบริการแกชุมชน เชน ใหใชอาคารสถานที่ บริการหองสมุดของ
โรงเรียน เปนตน
1.1.7) สรางความเขาใจและเจตคติที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน รายงานผล
การดําเนินงานของโรงเรียน เปนตน
1.1.8) ใหชุมชนเปนแหลงวิชาการ เชน นํานักเรียนออกไปศึกษาหรือฝกงานใน
ชุมชน มีการจัดประชุม การอบรม สัมมนา เปนตน
1.2) การนําชุมชนมาสูโรงเรียน กิจกรรมที่ควรกระทํามีดังตอไปนี้
1.2.1) เชิญผูปกครองมาพบปะสังสรรคในบางโอกาส หรือเชิญมาพบปะในวันปด
ภาคเรียน ทั้งนีเ้ พื่อชี้แนะ สรางความเขาใจบางสิ่งบางอยาง
1.2.2) ขอความรวมมือจากชุมชนในงานบางสิ่งบางอยาง เชน ชวยจัดหาวัสดุ
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน ขอทุนการศึกษาใหแกนักเรียนทีย่ ากจน เปนตน
1.2.3) จัดการศึกษาผูใหญทงั้ ในรูปการศึกษาสามัญและอาชีพ รวมทั้งการจัดกลุม
สนใจ
1.2.4) จัดงานประจําปของโรงเรียน งานกีฬา โดยเชิญผูปกครองมาชมกิจกรรมและ
ผลงานของนักเรียน
1.2.5) จัดนิทรรศการสัปดาหแหงการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อเปนการแสดงผล
งานของโรงเรียนและของนักเรียน
1.2.6) เชิญผูปกครองหรือผูเชี่ยวชาญในวิชาการมาเปนวิทยากรแกนักเรียน
1.2.7) เชิญผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมาใหความรูหรือใหการ
แนะนํานักเรียนในบางโอกาส
1.2.8) เชิญเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น ๆ เชน แพทย พยาบาล หรือตํารวจ มาให
ความรูแกนักเรียนที่เกีย่ วกับหนวยงานนั้น ๆ
1.2.9) จัดการแขงขันกีฬาระหวางศิษยเกากับศิษยปจ จุบนั หรือระหวางครูอาจารย
กับผูปกครอง
1.2.10) จัดใหมีกรรมการศึกษาของโรงเรียน โดยเชิญประชาชนที่มีความรู ความ
เขาใจในการจัดการศึกษาพอสมควรมาเปนกรรมการ
1.2.11) การจัดตั้งสมาคมศิษยเกาหรือสมาคมผูปกครองและครู
2) การสรางความสัมพันธโดยทางออม เปนการปรับปรุงบุคลากรและอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียน เปนการสรางความสัมพันธโดยทางออมที่ควรกอใหเกิดขึ้น เพราะการปรับปรุง
บุคลากรและสถานที่เปนสัญลักษณของการพัฒนาอยางหนึ่งที่จะสรางความศรัทธาใหแกผูปกครอง
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ไดเปนอยางดี เพราะการเขามาดูมาเห็นสิ่งดี ๆ ของโรงเรียน ยอมเปนทีต่ ิดตาประทับใจ และจะไดรบั
การกลาวขวัญจากปากหนึ่งไปสูปากหนึ่งไดเปนอยางดี
คํานวณ บุญเพชรแกว (2530 : 40) ไดเสนอวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไวดังนี้
1) ติดตอเยี่ยมเยียนชุมชนอยางใกลชิดอยูเ สมอ ทั้งในยามปกติและยามเดือดรอน
2) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใชประโยชนจากอาคารสถานที่ และครุภณ
ั ฑ
ของโรงเรียนไดตามความเหมาะสม
3) ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอธุรกิจของโรงเรียน
และชวยเหลืองานสวนตัวตามโอกาสอันสมควร
4) ชักชวนและใหโอกาสแกประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงโรงเรียน
5) ชักชวนและแตงตั้งผูสนใจการศึกษา หรือผูที่ประชาชนรักใครนับถือมาเปน
กรรมการศึกษาของโรงเรียน
6) ติดตอสัมพันธกับผูนําทางศาสนา ผูนําทองถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอ โรงเรียน
7) สงเสริมครูและนักเรียนใหเห็นความสําคัญของการสรางความเชื่อถือความ
ไววางใจจากชุมชนที่มองโรงเรียนในดานความประพฤติ ความรู ความสามารถ และการเปน
แบบอยางที่ดี
8) ใหความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน
9) รวมมือในพิธีกรรมตาง ๆ ตามประเพณีของชุมชน
สุนทร จันทรตรี (2530 : 136-137) กลาววา วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ควรจะสรางความสัมพันธดังนี้
1) ครูใหญตองมีความรูและปฏิบัติตามหลักของการสรางความสัมพันธ คือ
1.1) ตองทราบความเปนไปตาง ๆ ของชุมชน เพื่อที่จะไดปฏิบัติตนไดถูกตอง
1.2) มีการประชุมผูปกครองกอนโรงเรียนเปด เพื่อชีแ้ จงนโยบาย แผนงาน และ
สิ่งที่ผูปกครองจะมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน
1.3) ออกเยีย่ มเยียนผูปกครอง เพื่อทําความคุนเคย ทราบถึงความตองการของ
ผูปกครองและบอกใหทราบถึงความตองการของโรงเรียนแลกเปลี่ยนกัน เพื่อหาจุดยืนที่เหมาะสม
1.4) เขารวมในกิจกรรมประเพณีของชุมชน เชน งานประเพณีของวัด งาน
ประจําหมูบาน งานแตงงาน บวชนาค และงานศพ เปนตน
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1.5) เสนอรายงานใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน
1.6) สรางความเชื่อถือ ความมั่นใจ และความนิยมของประชาชนใหมีตอ
โรงเรียน
1.7) สนับสนุนใหประชาชนเห็นคุณคาของการศึกษา และรูสึกวาเปนหนาที่ของ
ทุกคนที่จะตองเขามามีสวนรวมดูแลจัดการศึกษาของโรงเรียน ชวยเหลือเกื้อกูลกิจการตาง ๆ ทั้งใน
ดานการเงิน แรงงาน และกําลังใจ
1.8) สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบานโรงเรียนและชุมชน หรือ
ทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยูใ หเกิดขึ้น มีโรงเรียนเปนศูนยประชาคม ศูนยการศึกษาและวัฒนธรรม
2) การสรางความสัมพันธกับชุมชนจะตองทําโดยสม่ําเสมอตลอดไป จึงจะไดผล
เกิดเปนความสนิทสนมคุนเคยกันขึ้น
พนิจดา วีระชาติ (2542 : 55-56) กลาววา วิธีการที่โรงเรียนจะสรางความสัมพันธกับชุมชน
นั้น มีอยูห ลายขั้นตอนโดยอาจเริ่มจากการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบานหรือ
ผูปกครอง แลวจึงขยายความรวมมือไปสูหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน การสราง
ความสัมพันธกับผูปกครองนั้น โรงเรียนสามารถดําเนินการไดดังนี้
1) จัดใหมีการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนในวันเปดภาคเรียนโดยชีแ้ จงถึง
วัตถุประสงคของการศึกษา และการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดานการสอน การอบรมบมนิสัย
และการพัฒนาดานตาง ๆ
2) เชิญผูปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียน เชน มาชมการเรียนการสอน ชมการแสดง
ของนักเรียน ชมนิทรรศการที่โรงเรียนจัดขึ้น เปนตน
3) เชิญผูปกครองมารวมแกไขปญหาบางอยางเกีย่ วกับตัวเด็ก เชน เด็กกาวราว เด็ก
ติดยาเสพติด เปนตน
4) ใหครูไปเยีย่ มผูปกครองและนักเรียนที่บา น เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
และมีความสนิทสนมซึ่งกันและกัน
5) ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน เชิญมาเปนวิทยากรเรื่องที่
เขามีความถนัดและความชํานาญสูง เชิญมาเปนกรรมการในงานที่โรงเรียนจัดขึน้ ไมวาจะเปนการ
แขงขันกีฬา การจัดงานประเพณีหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่สนใจรวมกัน ถาเปนไปไดอาจเชิญผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการวางแผนงานของโรงเรียน ทั้งในดานหลักสูตร อาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณของโรงเรียน
6) จัดตั้งสมาคมครูและผูปกครองขึ้น เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางบาน และ
โรงเรียนใหใกลชิดยิ่งขึ้น
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปน
วิธีการสรางความเขาใจและทัศนะคติที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน เชน ประชาสัมพันธ การเยีย่ ม
เยียนผูปกครอง การจัดตั้งสมาคมศิษยเกา การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน เพื่อสรางความคุนเคย
และทราบถึงความตองการของผูปกครองและไดแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน ในการหาแนวทาง
การพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่เหมาะสมตอไป
1.5 ขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนงานสําคัญงานหนึง่ ในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 46) ได
กําหนดขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไว 5 งาน ดังนี้
1) การประชาสัมพันธโรงเรียน
2) การใหบริการแกชุมชน
3) การรวมกิจกรรมของชุมชน
4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจรรมของโรงเรียน
5) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
1.5.1 การประชาสัมพันธโรงเรียน
สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542 : 441) ไดใหความหมาย การประชาสัมพันธ
หมายถึง กระบวนการสรางเสริมความผูกพันทางใจทีด่ ตี อกันระหวางหนวยงานหรือสถาบัน กับ
กลุมประชาชนเปาหมาย โดยคํานึงถึงประชามติเปนสําคัญ
ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2542 : 46) ไดใหความหมาย การประชาสัมพันธหมายถึง
กระบวนการตาง ๆ ที่จะสรางความสัมพันธที่ดใี นการทํางานแบบถาวรระหวางชุมชนและโรงเรียน
เปนการเสนอขอเท็จจริงใหประชาชนทราบเรื่องราว และโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 47) ไดใหความหมาย
การประชาสัมพันธหมายถึง กระบวนการทีจ่ ะกอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน เพราะเปนการเสนอใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน
หรือไดทราบขาวสารของโรงเรียน เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีกับประชาชน
อาจกลาวสรุปไดวา การประชาสัมพันธ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่เสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อใหโรงเรียนกับกลุมประชาชนมีความรูความเขาใจ และสนับสนุน
รวมมือซึ่งกันและกัน
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การประชาสัมพันธโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนสําหรับโรงเรียน หลักการประชาสัมพันธทดี่ ี มี
หลักดังนี้ (กิตมิ า ปรีดีดิลก, 2532 : 253)
1) ผูรวมงานจะตองเขาใจเปาหมาย หนาทีข่ องโรงเรียนในการใหการศึกษาอยาง
แจมแจง
2) ผูทํางานประชาสัมพันธจะตองทราบกฎหมายระเบียบตาง ๆ และอํานาจหนาที่
ทางการศึกษาที่ตนมีอยู
3) โครงการประชาสัมพันธตองครอบคลุมชุมชนทั้งหมด
4) ตองมีแผนทั้งระยะสัน้ และระยะยาว และรับฟงขอเสนอจากทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ
มาปรับปรุงแผนงาน
5) ผลสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน ขึ้นอยูกับความเชื่อถือของประชาชนที่
มีตอโรงเรียน
6) ความสนใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษา จะทราบไดโดยการ
อาศัยขาวสารที่ถูกตองเทานัน้
7) โครงการประชาสัมพันธ จะไดผลเพียงใดขึ้นอยูก ับขวัญของคณะครูเปนสําคัญ
8) โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน ควรควบคุมกิจกรรมทุกอยางของโรงเรียน
ตามอัตราสวนที่เหมาะสม
Kindred (1976 : 219-220) กลาววาสิ่งที่ผปู กครองสนใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ คือ
ผูปกครองสนใจในความกาวหนาของนักเรียนและความสําเร็จวิธีของการสอน และสิ่งที่นักเรียน
ศึกษา พวกเขายังตองการที่จะรูเกีย่ วกับการดําเนินงานของโรงเรียน เกีย่ วกับวินยั การศึกษา เกีย่ วกับ
หลักสูตรการศึกษา กําลังทีส่ อนและวิธีทที่ ําใหนกั เรียนเรียนดีสําเร็จการศึกษา
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธโรงเรียนสามารถดําเนินการไดหลายวิธีซึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 47-48) กลาวไวดังนี้
1) จัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของโรงเรียน
2) จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธประจําโรงเรียน เพื่อใหบริการแกผมู าติดตอกับ
โรงเรียน
3) จัดเผยแพรขาวสารของโรงเรียนทางสื่อมวลชนในลักษณะตาง ๆ เชน ออก
รายการทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือลงขาวหนังสือพิมพ วารสาร จุลสาร เปนตน
4) จัดประชุมผูป กครองและผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจและ
รับฟงขอเสนอแนะ
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5) จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู หรือสมาคมศิษยเกา และเชิญผูปกครองนักเรียน
ศิษยเกามาเปนสมาชิก เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมของสมาคมและประชาสัมพันธโรงเรียน
6) การประชาสัมพันธผานบุคลากรของโรงเรียนโดยดําเนินการใหครู อาจารย
เจาหนาทีแ่ ละนักเรียนไดทราบขาวสารของโรงเรียน ที่ถูกตองเปนการชวยประชาสัมพันธโรงเรียน
7) การเยีย่ มเยียนผูปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เชน การ
แขงขันกีฬา การแสดงดนตรี กิจกรรมอาสาพัฒนา ฯลฯ
ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2542 : 47-48) ไดกลาวถึงวิธีการประชาสัมพันธไวดังตอไปนี้
1) จัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของโรงเรียน อาจจะทําดวยการอัดสําเนา
เปนกระดาษแผนเดียว แผนพับ หรือเปนเลมก็ได และอาจจะออกเปนรายสัปดาห รายเดือน หรือภาค
เรียนละเลมก็ได แลวแตทางโรงเรียนจะมีคาใชจายมากหรือนอย สําหรับขาวสารในสิ่งพิมพนี้ ก็ควร
มีขาวเกีย่ วกับกิจกรรมของโรงเรียน การเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมที่เนนใหเด็กคิดเปนทําเปน
แกปญหาเปน บุคลากรในโรงเรียนและขาวอื่น ๆ ที่ชุมชนควรทราบ
2) จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธประจําโรงเรียน เพื่อตอบคําถามและใหความ
สะดวกแกประชาชนและผูปกครองนักเรียนที่มาติดตอกับโรงเรียน อาจเขียนวา “ประชาสัมพันธ”
หรือ “ติดตอสอบถาม” ก็ได
3) จัดเผยแพรขาวสารของโรงเรียนทางสื่อสารมวลชน เชน เผยแพรขาวเกีย่ วกับ
การจัดงานของโรงเรียน การจัดนิทรรศการ การชุมนุมศิษยเกา การประชุมผูปกครองนักเรียน โดย
เขียนขาวดังกลาวไปออกวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพหรือลงวารสารตาง ๆ จะทําให
ประชาชนทราบขาวสารของโรงเรียนมากยิง่ ขึ้น
4) ใหนักเรียนทราบขาวสารของโรงเรียนที่ถูกตอง เพื่อที่จะไดชวยเผยแพรขาวสาร
ใหผูปกครองและประชาชนทราบตอไป
5) ครูอาจารย เจาหนาที่ คนงานภารโรง และยามของโรงเรียนไดรับทราบขาวสาร
ของโรงเรียนที่ถูกตองดวย
6) ครูใหญและผูบริหาร คณะครูออกประชาสัมพันธดวยตนเอง เชนออกเยีย่ มเยียน
ผูปกครองหรือประชาชนตามบาน การไปรวมกิจกรรม เปนตน ยิ่งไปกวานั้นอาจออกไปเยีย่ มเยียน
ผูนําในชุมชนหรือบุคคลสําคัญในชุมชน เชน เจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน นายอําเภอ เปนตน
7) รับฟงความคิดเห็นของผูป กครองนักเรียนหรือประชาชน ซึ่งอาจเปนขอของใจ
ขอเสนอแนะ ขอบกพรองของการดําเนินงานภายในโรงเรียน แลวนํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโรงเรียน หรือทําความเขาใจอันถูกตอง เพื่อจะไดสรางความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน
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8) เชิญผูปกครองนักเรียนและประชาชนมาชมนิทรรศการ หรือกิจการของ
โรงเรียน หรือเชิญมาฟงการบรรยายเรื่องทีน่ าสนใจ
9) จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา แลวเชิญผูปกครองนักเรียนและ
ศิษยเกาเปนสมาชิก มีการประชุม จัดกิจกรรมรวมกัน เปนตน
อรัญ กั่วพานิช (2535 : 33-34) ไดสรุปวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธโรงเรียน เพือ่ ให
เกิดความเขาใจอันดี และนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังตอไปนี้
1) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ อาจจะตั้งเปนแผนกหรือฝายประชาสัมพันธ
โรงเรียน
2) กําหนดแผนงานประชาสัมพันธโรงเรียน
3) จัดใหมีการเผยแพรขาวสารของโรงเรียนโดยวิธีการตาง ๆ เชน ผลิตเอกสาร
สิ่งพิมพ หรือขอความรวมมือจากสื่อมวลชน จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน จัดประชุมผูปกครอง
เปนตน
4) การออกพบปะเยีย่ มเยียนผูปกครองและประชาชนในวาระที่เหมาะสม
5) จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาหรือทีป่ รึกษาโรงเรียน
6) จัดตั้งชมรมหรือสมาคมครูผูปกครอง สนับสนุนใหมสี มาคมศิษยเกา
7) รวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูปกครองและประชาชน เรื่องที่
เกี่ยวกับที่โรงเรียนเผยแพรใหทราบ
8) ควรใหนักเรียน ครูอาจารย เจาหนาที่ คนงานภารโรง ไดรับรูขาวสารที่ถูกตอง
เพื่อจะสนับสนุนการประชาสัมพันธ
9) โรงเรียนควรจัดกิจกรรม เชน การแขงขันกีฬาและกรีฑา การแสดงของนักเรียน
จัดงานพิธีรบั ประกาศนียบัตร จัดงานวันสําคัญ เปนตน แลวเชิญผูปกครองและประชาชนเขารวม
กิจกรรม หรือมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา งานประชาสัมพันธเปนงานที่ผูบริหารตองให
ความสําคัญ เพราะเปนงานที่จะเผยแพรขา วสารการดําเนินงานของโรงเรียนใหชุมชนทราบ เพื่อ
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจะชวยใหโรงเรียนสามารถดําเนินงานได
สะดวกยิ่งขึ้น
1.5.2 การใหบริการแกชมุ ชน
กอบเกียรติ เจริญพานิช (2540 : 26) กลาววา การใหบริการชุมชนของโรงเรียน
คือ ใหบริการอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ความรู คําแนะนํา และแรงงานของบุคลากร โดยมี
หลักวา บริการใหทั่วถึง ไมเลือกบุคคลที่บริการ
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 ข : 21) กลาววา งานการ
ใหบริการชุมชน หมายถึง การบริการที่โรงเรียนใหกับชุมชนตามความสามารถที่โรงเรียนจะ
ดําเนินการได ไดแก การใหบริการดานขาวสารขอมูล วิชาการ อาชีพ การใหคําแนะนํา
คําปรึกษาหารือ การใหบริการอาคารสถานที่ หรือวัสดุครุภัณฑ การใหบริการดานสวัสดิการเพื่อ
การแกปญหาเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 48) ไดใหความหมายของ
การบริการชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ใหชมุ ชนไดเขามาใชบริการดานตาง ๆ เพื่อให
ชุมชนเห็นวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนแหลงทรัพยากรที่สาํ คัญ สามารถใหการบริการ
แกชุมชนไดทาํ ใหเกิดความรูส ึกเปนเจาของรวมกัน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2538 ข : 102) ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานการใหบริการชุมชนของโรงเรียน ไวดงั นี้
1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ที่โรงเรียนสามารถ
ใหบริการแกชมุ ชนได และขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ทุนทรัพย และสถาน
ฝกงานอาชีพที่อยูในชุมชน
2) ประชุมรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนกับคณะกรรมการการศึกษา หรือ
ผูนําในชุมชน เพื่อปรึกษาหาแนวทางการใหและรับบริการดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงความตองการ
ของชุมชน
3) ใหบริการดานตาง ๆ แกชมุ ชน โดยมีการสํารวจผลของการใหบริการเปน
ระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดี
การใหบริการชุมชน สามารถดําเนินการในรูปแบตาง ๆ เชน (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2543 : 48-49)
1) จัดบริการดานอาคารสถานที่ โดยใหชุมชนใชสถานทีข่ องโรงเรียนในกิจกรรม
ตาง ๆ เชน ใชหอประชุมเพือ่ จัดงานประเพณี ใชสนามกีฬาในชุมชน
2) จัดบริการความรูและขาวสารใหแกชุมชน เชน จัดทําเอกสารเผยแพรความรู
จัดการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชน
3) จัดบริการวัสดุ อุปกรณใหแกชุมชน เชน จัดอุปกรณกีฬาใหเยาวชนไดออกกําลัง
กาย ใหชุมชนไดยืมเครื่องขยายเสียง และอุปกรณไฟฟาในการจัดงานประเพณี
4) จัดกิจกรรมนันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรม ใหแกประชาชนตามโอกาสอัน
เหมาะสม และตรงตามความตองการ เชน จัดแขงขันกีฬา จัดงานศิษยเกา จัดงานประเพณีทองถิ่น
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5) จัดบริการชวยเหลือใหแกนักเรียนที่ขาดแคลนในดานตาง ๆ เชน บริการอาหาร
กลางวัน เครื่องเขียน แบบเรียน ทุนการศึกษา
6) จัดโรงเรียนใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาเพื่อแกปญหาชุมชนในเรื่องตาง ๆ
เชน ความยากจน โรคภัยไขเจ็บ การขาดแคลนน้ํา การรณรงคตอตานยาเสพติด
สิ่งที่โรงเรียนจะใหบริการแกชุมชน นอกเหนือจากการสอนในโรงเรียน มีดังนี้
(กิติมา ปรีดีดลิ ก, 2532 : 250)
1) ชวยพัฒนาชุมชน เชน พานักเรียนไปชวยทําความสะอาดวัด ถนนหนทาง สราง
ถนนหรือซอมถนนเขาหมูบาน ขุดบอน้ํา ขุดคูระบายน้ําเขาไปใชในการเกษตร และปลูกตนไม
เปนตน
2) จัดใหมีการสอนหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนรูจักชวยตนเอง พึ่งตนเองได โรงเรียนอาจจัดไดตามกําลังที่มีอยู เชน การเพาะเห็ดฟาง การตอ
กิ่งตนไม การแกเครื่องยนต การตัดเย็บเสื้อผา และการเลีย้ งปลา เปนตน โดยคํานึงถึงความสนใจ
ของประชาชน ความตองการของประชาชน และอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับทองถิ่นนั้น ๆ
3) เผยแพรความรูใหม ๆ แกชุมชน อาจจะทําได เชน เผยแพรความรูเกีย่ วกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย การปองกันโรคภัยไขเจ็บ โทษของยาฆาแมลง อันตรายจากการใชผงชูรส หรือ
การใชสียอมผา สีผสมอาหาร และผลเสียจากการตัดตนไมทําลายปา เปนตน
4) จัดบริการขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ จัดใหมีการประชาสัมพันธตาง ๆ ของ
หมูบานและชุมชนอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีการบริการขาวสารจากหนังสือพิมพ เปนตน การ
จัดบริการขาวสารเหลานี้ จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอยางมาก
5) รวมมือกับหนวยราชการอื่น อาจประสานงานกับหนวยราชการอื่น เพื่อสํารวจ
อนามัยของชุมชนและใหความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เชน สํารวจ
โรคภัยไขเจ็บของประชาชน การหุงตมอาหารรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะหรือไม ความ
สะอาดของบานเรือนเปนบอเกิดของเชื้อโรคหรือไม ลักษณะของสวมของประชาชนในชุมชน
สะอาดหรือถูกสุขลักษณะหรือไม เพราะอาจจะแพรเชื้อโรคไดงาย จากการสํารวจอนามัยของชุมชน
จะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับอนามัยของชุมชนเพื่อทางโรงเรียนจะไดรว มมือกับหนวยราชการอื่น
ในการบริการทางดานสุขภาพและปรับปรุงอนามัยของประชาชนในชุมชนตอไป
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การใหบริการแกชุมชน เปนหนาที่อยางหนึ่งที่
โรงเรียนตองใหความชวยเหลือแกชุมชน โดยโรงเรียนสามารถใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชน เชน
อาคารสานที่ วัสดุอุปกรณ บุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งในการ
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ใหบริการชุมชนนอกจากจะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอ กันแลว ยังสามารถชวยลดปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชนได
1.5.3 การรวมกิจกรรมของชุมชน
สนอง เครือมาก (2537 : 173) กลาววา การรวมกิจกรรมของชุมชน หมายถึง การ
เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนของชุมชนเทาที่โรงเรียนมีความสามารถ และอยูในวิสัยที่เปนไปได
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 55) กลาววา การเขา
รวมกิจกรรมของชุมชน ถือเปนงานหลักทีม่ ีผลตอการสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียน
กับชุมชน โรงเรียนควรจะใหความสําคัญและถือปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะถาโรงเรียนกับชุมชนมี
การรวมกิจกรรมตาง ๆ กันแลว ความรูสึกผูกพัน ความรักใครหวงแหนก็ยอมเกิดขึ้น
สุพล วังสินธุ (2531 : 29) ไดกลาวถึง การเปดโอกาสใหบุคคลในชุมชนเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ
1) การมีสวนรวมอยางเปนทางการ ซึ่งแบงออกเปนสองแบบ คือ สวนที่
เกี่ยวของกับองคการและบุคคล เชน สมาคมครูผูปกครอง คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน สมาคม
นักเรียนเกา การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร ขาวสาร วารสาร หรือจดหมายขาว
2) การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ เปนสวนสําคัญที่จะนําโรงเรียน
ไปสูเปาหมาย เชน ผูบริหารจะตองทําความคุนเคย และสนิทสนมกับผูป กครอง ใชจติ วิทยาในการ
ทักทายและพูดคุย คือจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปเขาชวย เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หวน พินธุพนั ธ (2529 : 90) กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 252-253) และ
อรัญ กั่วพานิช (2535 : 38) มีความเห็นสอดคลองกันในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน กลาววา ใน
ชุมชนมีกิจกรรมหลายประเภทการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเปนสวนหนึ่งของการ
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมสรางประสบการณใหแกนกั เรียน ฉะนั้นโรงเรียนทั้งครูและ
นักเรียนควรจะหาโอกาสมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน กิจกรรมที่โรงเรียนควรมีสวนรวม
ในชุมชน ไดแก
1) กิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน
โรงเรียนอาจไมมีบทบาทมากมายนัก เพียงแตใหความรวมมือสนับสนุน เชน การแตงงาน การบวช
นาค ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีลอยกระทง เปนตน
2) กิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนอาจนําครูและนักเรียนไปรวมกิจกรรมกับ
ประชาชนในวันสําคัญทางศาสนา เชน การเวียนเทียนวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เปนตน
3) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญของชาติ เชน อาจจะรวมกับประชาชนจัด
กิจกรรมกับประชาชนในวันดนตรีสากล วันแรงงานแหงชาติ เปนตน
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4) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย ไดแก วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันฉัตรมงคล กิจกรรมที่ควรจัด เชน การบําเพ็ญประโยชนในชุมชน เปนตน
5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญประโยชน นับวาเปนกิจกรรมตอเนื่องและใช
เวลายาว ผูบริหารและครูอาจมีบทบาทเปนที่ปรึกษา และนําบุคลากรในโรงเรียนลงมือปฏิบัติในบาง
โอกาส เชน การพัฒนาถนนเขาสูหมูบาน ทําคูระบายน้ํา เปนตน เพื่อใหมีโอกาสในการทํานุ
บํารุงรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน
6) กิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนของนักเรียนเปนสื่อ คือ การ
ใหนกั เรียนไปฝกปฏิบัติจริงที่บาน เชน การปลูกผัก เลี้ยงสัตว วิชาการงานอาชีพ ซึ่งจะชวยสงเสริม
พัฒนาชุมชนในดานอาชีพและที่อยูอาศัย
7) จัดกิจกรรมประเภทสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับศิษยเกา และ
ผูปกครองกับนักเรียน หรือเขารวมกิจกรรมกลุมสนใจในชุมชนตามโอกาส
ปรีชา คัมภีรปกรณ (2528 : 772-773) ไดจดั ลักษณะกิจกรรมที่นําโรงเรียนออกสูชุมชน ได
ดังตอไปนี้
1) การจัดนิทรรศการภายในชุมชน จุดประสงคเพื่อใหนกั เรียนไดรับประสบการณ
ตรงจากชุมชนที่ตนอาศัยอยู ไดคุนเคยกับทองถิ่นของตน จะทําใหเกิดสํานึกในเบื้องตนวาชุมชน
ของตนนั้นมีสงิ่ ที่ควรสนใจและนาศึกษาอยูไ มนอย ในโอกาสเชนนี้โรงเรียนอาจจัดใหนักเรียนและ
ประชาชนทํากิจกรรมบางอยางรวมกันดวยก็ได
2) การจัดสัปดาหแหงการทําความสะอาด เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
มาก เพราะเปนการชวยพัฒนาความเปนอยูของชุมชนเปนอยางดี โรงเรียนควรจะทําการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบความมุงหมายและวิธีการดําเนินการกอน ความรวมมือของ
ประชาชนก็จะตามมา
3) งานเกษตรชุมชน กิจกรรมนี้สงเสริมใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวที่บานของ
นักเรียนทุกคนและทุกครอบครัว โดยทางโรงเรียนอาจจะแจกพันธพชื ผักสวนครัว เชน ตะไคร
โหระพา พริก หรือมะเขือใหเด็ก ตอจากนัน้ โรงเรียนจัดแบงครูใหรับผิดชอบแตละหมูบานไปตรวจ
ใหคะแนนตามบานนักเรียน และถือโอกาสเยี่ยมเยียนประชาชนไปในตัวดวย โดยใหครูออกไป
เดือนละครั้ง ใชเวลาในวันสุดสัปดาหแทนการประชุมสวดมนต นอกจากนี้โรงเรียนอาจแจกพันธุไม
ชนิดอื่นที่นกั เรียนเพาะชําไวกับประชาชนอีกก็ได กิจกรรมนี้จะสามารถสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนไดเปนอยางดียิ่ง
4) การพัฒนาที่อยูอาศัยในชุมชน ในการสอนกลุมการงานและพืน้ ฐานอาชีพ
งานบานในสวนที่เกีย่ วกับการจัดบาน ที่รับแขก หองนอน หองครัว เครือ่ งใชภายในบาน และ
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การสุขาภิบาล แทนที่ครูจะทําการสอนที่โรงเรียนโดยใหเด็กอานจากตํารา การสาธิต หรือการแสดง
บทบาทสมมุติ โรงเรียนควรติดตอกับประชาชนที่บานอยูใกลโรงเรียน ขอนํานักเรียนไปฝกงานที่
บาน ซึ่งจะเปนการรูจากประสบการณตรงเปนอยางดี นอกจากนีย้ ังสามารถเปนแบบอยางที่ดีแก
ประชาชนในการพัฒนาที่อยูอาศัยและชีวติ ความเปนอยูใ นครอบครัว ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่โรงเรียนมี
สวนรวมในการพัฒนาหมูบานไปในตัว ทั้งยังสามารถสรางความประทับใจ และความสัมพันธอันดี
ตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
5) การเลี้ยงสัตว โรงเรียนที่มคี วามพรอมพอที่จะฝกหัดใหนักเรียนรูจกั การเลี้ยง
สัตวเล็ก ๆ ที่โรงเรียน เชน เปด ไก หาน กระตาย ไดแลว โรงเรียนควรจะไดแจกพันธสัตวดังกลาว
ใหนกั เรียนนําไปเลี้ยงที่บานบาง โดยการวางเงื่อนไขที่เหมาะสม กิจกรรมนี้จะทําใหประชาชนมี
สวนรวมโดยมีนักเรียนเปนสื่อนําไป และอาจจะกลายเปนสิ่งที่เพิ่มพูนรายไดใหแกประชาชนอีกทาง
หนึ่ง นอกจากแจกพันธสัตวไปแลวโรงเรียนควรติดตามผลโดยแบงเขตความรับผิดชอบใหครูไป
ตรวจเยี่ยมผลงานของนักเรียนที่บาน กิจกรรมนี้คงจะกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนอยางนาชืน่ ชม
6) การเขารวมกิจกรรมของชุมชน ในชุมชนมีกิจกรรมหลายประเภท เชน กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนอยูของชุมชน ดังนั้นทัง้ ครู อาจารย
นักเรียน ควรหาโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนมองเห็นวา
โรงเรียนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมของชุมชน มีวัสดุอุปกรณจากโรงเรียนสนับสนุนเพื่อให
รวมกิจกรรม
บีเบาะ หะยีสาเมาะ (2540 : 28-29) กลาวา การเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนสามารถจัด
กิจกรรมไดหลายรูปแบบ ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารและวิสัยทัศนที่เปนไปไดของ
โรงเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนยอมเปนการเสริมสรางความเขาใจอันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนมากขึ้น โรงเรียนควรมีการรวมกิจกรรมกับชุมชน ดังนี้
1) การเขารวมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน เชน ไปวัดหรือมัสยิด
2) การเขารวมงานในชุมชนตามโอกาสตาง ๆ เชน งานบวช งานศพ และ
งานแตงงาน เปนตน
3) การเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนพฒ
ั นาทองถิ่นรวมกับชุมชน
4) มีสวนรวมกับชุมชนในการใชและบํารุงรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน
5) การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
6) สงเสริมใหครูในโรงเรียนไดไปรวมกิจกรรมของชุมชน
7) จัดใหมวี ัสดุอุปกรณสนับสนุนเมื่อเขารวมกิจกรรมชุมชน
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การรวมกิจกรรมกับชุมชน โรงเรียนสามารถเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นไดในหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณี
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และกิจกรรมของบุคคลในชุมชน เปนตน
1.5.4 การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ปรีชา นิพนธพิทยา และสุทิน เนียมพลับ (2528 : 58) ไดใหความหมายวา
การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนคือการเปดโอกาสเชิญชวนหรือหาทางใหบุคคลใน
ชุมชนไดเขารวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน การเชิญประชาชนรวมในกิจกรรมงานวันเด็ก วันแม
หรือวันสําคัญอื่น ๆ ของโรงเรียน การเชิญบุคคลในทองถิ่นที่มีความรู ความสามารถเปนวิทยากรใน
โรงเรียน และใหบุคคลในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน โดยการชวยเหลือดาน
แรงงาน หรือวัสดุอุปกรณ เปนตน
ฉกาจ ขันชู (2544 : 44) กลาววาการใหชมุ ชนมีสว นรวมในกิจกรรม คือ การเปด
โอกาสเชิญชวนใหบุคคลในชุมชนไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน เชน การเชิญประชาชนมารวม
ในกิจกรรม งานวันแม หรือวันสําคัญอื่น ๆ ของโรงเรียน การเชิญบุคคลในทองถิ่น ที่มคี วามรู
ความสามารถเปนวิทยากรในโรงเรียน และใหบุคคลในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียน โดยการชวยเหลือดานแรงงาน หรือวัสดุอุปกรณ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 50) กลาววา โรงเรียนมี
ภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อสมาชิกของชุมชน การเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสวนรับรูปญหา
รวมคิด รวมทํา และรวมรับทราบผลกาดําเนินงานจะชวยใหโรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธที่ดีตอกัน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2538 ข : 103) ไดกําหนด
แนวทางการรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้
1) ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ระหวางผูปกครอง
ผูนําชุมชน หรือคณะกรรมการศึกษา กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
รวมกัน ซึ่งอาจจัดทําเปนแผนหรือปฏิทินระยะยาว
2) โรงเรียนจัดกิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมตามที่ไดตกลงกันไวกับ
ชุมชน โดยประสานงานกับผูนําชุมชนกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
3) มีการประเมินการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมให
เกิดความรวมมือ และความเขาใจที่ดีตอกันอยูเสมอ
4) เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ใหบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและ
ประชาชนในทองถิ่นทราบอยางทั่วถึง
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การใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน อาจกระทําไดดังตอไปนี้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 51)
1) เขารวมหรือชมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน การแขงกีฬา กิจกรรมวัน
เด็ก กิจกรรมวันขึ้นปใหม กิจกรรมการจัดวันเมาลิด กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันสงกรานต กิจกรรม
อื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
2) การปฐมนิเทศนักเรียนใหมโรงเรียนควรเชิญผูปกครองของนักเรียนเขาใหม
มารวมประชุมในการปฐมนิเทศ เพื่อจะไดทราบระเบียบขอบังคับของโรงเรียน และจะไดชวยกัน
กวดขันบุตรหลานของตนเองใหปฏิบัติตนไดถูกตอง
3) การใหชมุ ชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนในรูปของคณะทํางาน
ตามควรแกกรณี
4) การรวมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ชุมชนอาจเขามีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียนได ทั้งทางดานแรงงาน ความคิด และสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ เพื่อใหโรงเรียน
พัฒนาขึ้นทุกดาน สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดดียิ่งขึน้
5) กิจกรรมอื่นๆ โรงเรียนสามารถใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
โรงเรียนไดอยางหลากหลาย แลวแตลักษณะของพื้นที่ กฎ ระเบียบทีก่ ําหนด
ปรีชา คัมภีรปกรณ และคณะ (2540 : 770-772) ไดเสนอกิจกรรมนําชุมชนเขาสูโรงเรียนไว
หลายลักษณะดังตอไปนี้
1) การจัดการศึกษาผูใหญ โรงเรียนสามารถจัดไดทั้งรูปของการศึกษาผูใหญสาย
สามัญ สายอาชีพ และกลุมสนใจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยขึ้นอยูก ับความพรอมของ
โรงเรียน ความรวมมือของผูบริหารและความตองการของประชาชน
2) การจัดนิทรรศการ เปนการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนใหประชาชน
ทราบ ทั้งยังเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาชมกิจกรรมเกีย่ วกับการเรียนการสอน และอาคารสถานที่
ของโรงเรียนโดยทัว่ ไป กิจกรรมนี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเห็นผลงานและความสามารถ
ของครูอันจะกอใหเกิดความศรัทธาตอโรงเรียนดวย
3) การจัดงานประจําปของโรงเรียน เปนการดึงประชาชนใหเขาชมกิจการและ
ผลงานของโรงเรียน รวมทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ เชน การละคร
ฟอนรํา ดนตรี และการศึกษา
4) การจัดฝกอบรมประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรมเยาวชน ลูกเสือ
ชาวบาน ไทยอาสาปองกันชาติ หรือยุวเกษตรกร โดยโรงเรียนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัด
ฝกอบรมขึ้นที่โรงเรียนเปนการนําชุมชนเขาสูโรงเรียน และไดรับบริการที่โรงเรียนมีอยู เกิดความ
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สนิทสนมคุนเคยและมองเปนคุณคาของโรงเรียนจนกลายเปนความผูกพันตอกัน ตอจากนั้น
โรงเรียนก็จะมีพลังประชาชนคอยใหการสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
5) การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งโรงเรียนสามารถจัดได เชน
5.1) การจัดงานวันขึน้ ปใหม โรงเรียนเปนฝายใหบริการดานสถานที่
แสงเสียง เครือ่ งใชตาง ๆ และเชิญชวนใหประชาชนมารวมกิจกรรมโดยนําอาหารมารับประทาน
รวมกันมีรายการสนุกสนานรื่นเริงตามที่เห็นสมควร และพยายามฟนฟูการละเลนของทองถิ่นดวย
5.2) การจัดงานวันสงกรานต นอกจากจัดสรงน้ําพระแลว ควรจัดสรงน้ําใหคนชรา
ภายในหมูบาน มีการละเลนพื้นบานและการแขงขันกีฬาตาง ๆ
5.3) การจัดงานหลอเทียนพรรษา นอกจากโรงเรียนจะเปนศูนยกลางในการจัดงาน
รื่นเริงแลว ยังเปนศูนยกลางในการจัดงานบุญงานกุศลดวย โดยริเริ่มชักชวนประชาชนใหรว มทําบุญ
หลอเทียนพรรษา จัดตกแตงเทียนและกระบวนการแหไปตามวัดตาง ๆ
5.4) การจัดงานเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนาโรงเรียนสามารถเปนผูนําและ
ชักชวนใหประชาชนมารวมกันเวียนเทียนในตอนกลางคืน ตอจากนัน้ อาจจะจัดใหมีการบรรยาย
ธรรมะ ฉายสไลด และภาพยนตรเกีย่ วกับธรรมะ
5.5) การจัดงานวันลอยกระทง เปนการฟน ฟูประเพณีไทย โดยโรงเรียนอาจจะเปน
ผูริเริ่มพรอมทั้งใหบริการดานสถานที่และความสะดวกดานตาง ๆ แกประชาชน
6) การจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมแกนักเรียนโดยการเชิญชวนประชาชนเขามา
มีสวนรวม พรอมทั้งใหเกียรติยกยองเพื่อใหเกิดความประทับใจกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น จน
กลายเปนความรูสึกผูกพันระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางแนนแฟน ไดแก
6.1) กิจกรรมวันไหวครู โรงเรียนควรนิมนตพระสงฆ หรือเชิญผูนําทางศาสนาและ
พอแมผูปกครองนักเรียนทุกคนมารวมพิธดี วย
6.2) การจัดวันพอและวันแม เปนกิจกรรมที่ใหเกียรติและความสําคัญแกประชาชน
ผูปกครองนักเรียนเปนอยางมาก โดยการเชิญพอแมนักเรียนมาในวันดังกลาวกิจกรรมนี้จะ
เสริมสรางความรักความอบอุนใหเกิดขึ้นในครอบครัว และการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมใหเกียรติยก
ยองแกประชาชนเปนผลใหประชาชนเกิดความประทับใจและพรอมทีจ่ ะใหความรวมมือกับ
โรงเรียนในดานตาง ๆ เปนอยางดี
7) การจัดงานแจกประกาศนียบัตรแกนักเรียน โดยการเชิญผูปกครองนักเรียนมารวมดวย
8) เชิญประชาชนมาเปนวิทยากรในโรงเรียน ประชาชนบางคนมีความรูค วามสามารถใน
สาขาวิชาตาง ๆ โรงเรียนควรพิจารณาเชิญมาสอนนักเรียนเปนการใหความสําคัญและเกียรติแก
ประชาชน
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เปนการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายในชุมชนไดเขามามีสวนในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้ และในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนอาจขอความรวมมือจากชุมชนในดานตาง ๆเชน แรงงาน ดานการเงิน วัสดุ
อุปกรณ และทรัพยากรอื่น ๆ ในชุมชนมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.5.5 การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอืน่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 56) กลาวา งานการ
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมของ
โรงเรียน ที่เอือ้ อํานวยใหเกิดความสัมพันธอันดี เชน การจัดนิทรรศการ การจัดงานประจําป การจัด
งานวันปใหมและเทศกาลตาง ๆ การพัฒนาชุมชน การแขงขันกีฬา เปนตน
ปรีชา คัมภีรปกรณ และคณะ (2540 : 736-768) ไดกลาวไววา โรงเรียนประถมศึกษา
ตองตั้งอยูในชุมชนจึงจะตองมีความสัมพันธกับสมาชิกของชุมชน ซึ่งสามารถจําแนกกลุมของ
บุคคลที่มีความสัมพันธกับโรงเรียนได คือ
1) กลุมผูปกครองนักเรียน เปนกลุมที่จะตองมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับ
โรงเรียนมากที่สุด ในฐานะที่เปนผูรับ “บริการ” จากโรงเรียนกลุมนี้ จะมีจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับกลุมอื่น และเปนกลุมทีม่ ีผลไดผลเสีย จากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยตรง ความสัมพันธกับ
โรงเรียนสวนใหญจะเปนไปโดยผานทางนักเรียน และสมาคมผูปกครองและครู
2) กลุมผูนําของชุมชน กลุมนี้สามารถแยกออกไดเปนหลายกลุมยอย และแตละ
กลุมยอยตางมีความสัมพันธกับโรงเรียนแตกตางกันออกไป จึงทําใหกลุมนี้โดยสวนรวมมี
ความสัมพันธกับโรงเรียนแทบทุกดาน
3) กลุมศิษยเกา เปนกลุมที่เกิดจากผลิตผลของโรงเรียน รูปแบบของความสัมพันธ
อาจจะเปนรูปแบบของสมาคมศิษยเกา หรือกลุมผูนํากลุมหนึ่งกลุมใดก็ได
4) กลุมหนวยงานที่เกีย่ วของ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับโรงเรียนประถมศึกษา ใน
ระดับชุมชนมีหลายหนวยงาน เชน สภาตําบล เกษตรตําบล
สําหรับกลุมผูนําชุมชนสามารถจําแนกออกเปนกลุมยอยไดหลายกลุม ซึ่งแตละกลุมมี
ระดับและรูปแบบของความสัมพันธกับโรงเรียนที่แตกตางกันออกไป เชน
1) วัด หรือกลุม ทางศาสนา
2) กลุมนักธุรกิจ กลุมนักธุรกิจจะเกีย่ วของกับโรงเรียนในหลายบทบาท ทั้งในดาน
ผูรับและผูให กลาวคือ โรงเรียนอาจเปนลูกคาของนักธุรกิจในดานการจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ บริการ
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ของธนาคาร ในขณะเดียวกัน โรงเรียนอาจจะตองขอความชวยเหลือดานการเงิน วัสดุอุปกรณ หรือ
วิทยากรจากกลุมนี้ก็ได
3) กลุมผูมีอิทธิพล ซึ่งหมายรวมถึงผูมีอิทธิพลดานความคิดและการดําเนินงานของ
สมาชิกในชุมชน ไดแกผูมีความรูสูง ผูอาวุโสหรือผูมีฐานะดี กลุมนี้จะเกี่ยวของในกิจกรรมตาง ๆ
ทั้งของโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีของชุมชน
นอกจากกลุมผูนําที่กลาวมาแลว ยังมีกลุมยอยอื่น ๆ อีก เชน กลุมอาชีพ ไดแก กลุม
เกษตรกร พอคา ขาราชการ และกลุมนักการเมือง การดําเนินงานของโรงเรียนใหกาวหนานัน้ จะตอง
มีการประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ซึ่งการรวมเปนไปไดหลายรูปแบบ
และหลายระดับ สําหรับกลุมผูนําอาจจะมีรปู แบบในกรณีมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนไดหลาย
ประการ เชน
1) การใหขอ มูล ในบทบาทประการนี้ กลุม ผูนําจะเปนแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ทาง
โรงเรียนตองการ เชน ปญหาและความตองการของชุมชน แหลงทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชน เจตคติของชุมชนตอการศึกษา โรงเรียนไดมาโดยการสอบถาม
2) การใหคําปรึกษา ในการกําหนดแนวนโยบายหรือการดําเนินงานของโรงเรียน
ในบางครั้งจําเปนจะตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานของบุคคลที่อยูภายนอกโรงเรียน โดย
การไปขอความเห็นจากกลุมผูนําเพื่อใหไดขอมูลครบถวน
3) เปนแหลงทรัพยากร ในการดําเนินงานของโรงเรียนนัน้ ถาหากโรงเรียนจะ
ยึดถือเอางบประมาณของทางราชการแตเพียงอยางเดียวก็สามารถทําได แตยังมีกิจกรรมบางอยางที่
หากสามารถทําไดแลว โรงเรียนจะพัฒนาไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไวเร็วขึน้ กวาอาศัย
งบประมาณของทางราชการแตเพียงอยางเดียว ดังนัน้ จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ผูบริหารตองอาศัยกลุม
ผูนําของชุมชนเปนแหลงทรัพยากรทางการบริการโรงเรียน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอืน่ ในชุมชนนั้นนอกจากจะมี
โรงเรียน วัด ศาสนสถานตั้งอยูแลวยังมีหนวยงานอื่น เชน เกษตร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน
ไปรษณีย ไฟฟา ประปา ธนาคาร สภาตําบล และสมาคมตาง ๆ ไดเขามาใหบริการแกประชาชน บาง
หนวยงานก็จัดตั้งเปนสํานักงานถาวรมีเจาหนาที่ประจํา บางหนวยงานก็สงเจาหนาที่เขามาใหบริการ
เปนครั้งคราว จํานวนหนวยงานจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูก ับขนาดและจํานวนประชากรของชุมชน
การสรางความสัมพันธเปนสิ่งที่ควรกระทําเปนอยางยิ่งทั้งนี้เพื่อเปนการประสานประโยชนซึ่งกัน
และกัน เพื่อเปนการดึงหนวยงานอื่นใหเขามามีบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ
โรงเรียน อันจะกอใหเกิดประโยชนแกนกั เรียนและประชาชน การสรางความสัมพันธดังกลาวอาจ
ทําไดในลักษณะตอไปนี้
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1) การสรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ของหนวยงานอืน่
2) การใหบริการดานอาคารสถานที่ เมื่อมีหนวยงานมีความจําเปนที่จะตองอาศัย
อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมบางอยาง เชน สาธารณสุข เกษตร พัฒนาชุมชน หรือ
ฝายปกครอง โรงเรียนก็ควรอํานวยความสะดวกและบริการในเรื่องตาง ๆ ในฐานะเจาของสถานที่
เปนอยางดีดวย
3) การดึงหนวยงานอื่นเขาสูโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนมีหองเรียนวางอยูอาจจะ
ใหหนวยงานยืมใชเปนสํานักงานชั่วคราว เชน จัดตั้งเปนหนวยบริการอนามัย ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนยเยาวชน ทีท่ ําการเกษตรตําบล ยุวเกษตร หรือสภาตําบล นอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีตอกันแลวโรงเรียนจะไดรับประโยชนเปนอยางมากจากบริการดานตาง ๆ ของหนวยงาน
ดังกลาว รวมทั้งความรวมมือในดานบุคลกรและสิ่งที่สําคัญยิ่งคือ ประชาชนไดรับความสะดวกทีจ่ ะ
ใชบริการของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนไดเขามาใกลชดิ โรงเรียนมากยิ่งขึ้น
4) การประสานงานใหหนวยงานอื่นมาจัดกิจกรรมหรือใหบริการในโรงเรียนแก
นักเรียนและประชาชน เชน สาธารณสุข มาใหบริการตรวจสุขภาพ ปลูกฝ ฉีดวัคซีน การบริบาล
ทารก หรือสาธิตในโรงเรียน ใหความรูเกีย่ วกับการเลี้ยงสัตว ขยายพันธุพืชหรือทําปุยหมัก
พัฒนาการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมออมทรัพยหรือกลุมแมบาน ธนาคารสงเจาหนาที่มารับฝาก
เงินจากนักเรียนและประชาชนเปนประจําทุกเดือน
5) รวมกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้นและขอเชิญมา เชน รวมแสดงนิทรรศการ
จัดการแสดงละคร ฟอนรํา ดนตรี กีฬาไปรวมดวย เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นบาง หนวยงานอื่นก็
จะมารวมกิจกรรมกับโรงเรียนเชนกัน
6) ชวยสนับสนุนการทํางานของหนวยงานอื่นโดยอาศัยนักเรียน เชน ชวยสง
จดหมายใหกบั ประชาชนในชุมชนซึ่งอยูน อกเขตการจายของไปรษณีย ชวยสงขาวสาร หนังสือของ
หนวยงานอืน่ ใหกับประชาชน ใหนักเรียนชวยชักชวนผูปกครองมารวมกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ
จัดขึ้น แมกระทั่งการเลือกตัง้ สมาชิกผูแทนราษฎร สภาจังหวัดหรือสภาเทศบาลก็ตาม หากโรงเรียน
จะชวยรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใหมากขึ้นก็ยอมจะทําใหไดโดยใหนกั เรียน
ชักชวนผูปกครอง ญาติ คนที่รูจักไปลงคะแนนใหมากทีส่ ุดเทาที่จะทําได การชวยสนับสนุนให
หนวยงานอืน่ สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกนั้น จะทําใหหนวยงานตางๆ มองเห็นคุณคาของโรงเรียน
มากขึ้น
พิสิฐ พิษณานนท (2530 : 108) ไดกลาวถึงหลักสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่น ดังตอไปนี้
1) จัดกิจกรรมตามความตองการของทองถิ่น
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2) ผูบริหารและคณะครูควรมีคุณธรรม ออนนอมถอมตน มารยาทดี ไมดูหมิ่น
ประชาชน
3) ผูบริหารและครูควรเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
4) ผูบริหารและคณะครูควรระวังการกระทําใด ๆ ที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู
ตัวเองและโรงเรียน
5) ผูบริหารไมกระทําทาทียกตนขมทาน
6) ผูบริหารและคณะครูตองรูกาลเทศะ
โสภณ เพ็ชรพวง (2533 : 45-46) ไดเสนอแนวทางในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่น ในลักษณะตอไปนี้
1) การใหบริการดานอาคารสถานที่ เมื่อหนวยงานอื่นมีความจําเปนทีจ่ ะตองอาศัย
อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมบางอยาง เชน สาธารณสุข เกษตร พัฒนาชุมชน เปนตน
โรงเรียนก็ควรอํานวยความสะดวกและบริการในเรื่องตาง ๆ ในฐานะเจาของสถานที่เปนอยางดีดวย
2) การสรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ของหนวยงานอืน่
3) การดึงหนวยงานอื่นเขาสูโ รงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนมีหองเรียนวางอยูอาจจะ
ใหหนวยงานอื่นยืมใชเปนสํานักงานชั่วคราว เชน จัดตั้งเปนหนวยงานบริการอนามัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนยเยาวชน สภาตําบล เปนตน นอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกันแลว โรงเรียน
จะไดรับประโยชนเปนอยางมากจากบริการตาง ๆ ของหนวยงานดังกลาว รวมทั้งความรวมมือใน
ดานบุคลากรและสิ่งสําคัญยิ่ง คือ ประชาชนไดรับความสะดวกทีจ่ ะใชบริการของหนวยงานตางๆ
ตลอดจนไดเขามาใกลชิดกับโรงเรียนมากยิง่ ขึ้น
4) การประสานงานใหหนวยงานอื่นมาจัดกิจกรรมหรือใหบริการในโรงเรียนแก
เด็กนักเรียนและประชาชน เชน สาธารณสุขมาใหบริการตรวจสุขภาพ ปลูกฝ ฉีดวัคซีน เกษตร
ตําบลมาทําแปลงสาธิตในโรงเรียนใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ขยายพันธุพืช พัฒนากรมาตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ธนาคารสงเจาหนาที่มารับฝากเงินจากนักเรียนและประชาชนประจําทุกเดือน
เปนตน
5) รวมกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้นและขอเชิญมา เชนรวมแสดงนิทรรศการ
จัดการแสดงละคร ฟอนรํา ดนตรี กีฬา เปนตน เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นบาง หนวยงานอื่นก็จะ
มารวมกิจกรรมกับโรงเรียนเชนกัน
6) ชวยสนับสนุนการทํางานของหนวยงานอื่นโดยอาศัยนักเรียน เชน ชวยสง
จดหมายใหกบั ประชาชนในชุมชน ชวยสงขาวสาร หนังสือของหนวยงานใหกับประชาชน ให
นักเรียนชักชวนผูปกครองมารวมกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น เปนตน การชวยสนับสนุนให
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หนวยงานอืน่ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยอมทําใหหนวยงานนั้นๆ มองเห็นคุณคาของ
โรงเรียนและพรอมที่จะใหความรวมมือกับโรงเรียนในดานตาง ๆ เปนอยางดี
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนและหนวยงานอื่น เปนการประสานความรวมมือระหวางกัน เพื่อกอประโยชนตอนักเรียน
และประชาชนในชุมชน เพราะการทํางานที่หลายฝายมีความสามัคคีกนั ยอมทําใหงานนั้นสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
1.6 บทบาทของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
พิสิฐ พิษณานนท (2530 : 110-121) กลาวา บทบาทและหนาที่ทสี่ ําคัญในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน มีดังนี้
1) มีหนาทีใ่ นการวางแผน การวางแผนเปนการวางแนวทางในการปฏิบัติงานชวง
ระยะเวลาหนึง่ ไปยังระยะเวลาหนึ่งที่ตองการและใหผลนั้นออกมาไดตามวัตถุประสงคในอนาคต
รวมทั้งมีการกําหนดไวดว ยวาจะทําดวยวิธใี ด ใหใครเปนผูกระทํา จะทําเมื่อเมื่อไหรและที่ไหน
2) มีหนาทีใ่ นการจัดองคการ เปนการจัดระเบียบงานโดยการกําหนดภารกิจ อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3) มีหนาทีใ่ นการควบคุมและสั่งการ เปนการใชบทบาทหนาที่ในสถานะผูบริหาร
ดูแลหรือสั่งงานใหผูใตบงั คับบัญชาใหทํางานตามที่ไดรบั มอบหมายใหเพื่อใหงานนัน้ สําเร็จลุลวง
ไปไดตามเปาหมาย
4) มีหนาทีใ่ นการตัดสินใจ การตัดสินใจในการดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไวนนั้
เปนอํานาจประการหนึ่งของผูบริหารที่ควรมี และการตัดสินใจดําเนินงานนั้นถาไมมหี ลักการและ
เหตุผลเขามาชวยในการตัดสินใจแลว ผลงานที่ออกมานั้นอาจลมเหลวก็ได
5) มีหนาทีใ่ นการติดตอประสานงาน การติดตอประสานงานเปนหนาทีป่ ระการ
หนึ่งของผูบริหารที่ตองกระทํา ทั้งนี้ก็เพื่อจัดประเภทของงานตาง ๆ ใหมีความสัมพันธกัน ทั้งใน
ดานหนวยงานตอหนวยงาน บุคคล วัสดุอุปกรณ เปนตน
6) มีหนาที่ควบคุมงาน การควบคุมเปนงานหนึ่งของผูบริหาร ถาผูบริหารขาดการ
ควบคุมแลว งานอาจจะไมเกิดผลสําเร็จหรือเกิดการลาชาได การควบคุมนั้นผูบริหารจะตอง
ดําเนินการควบคุมตามแผนที่วางไว โดยทําเปนปฏิทินการดําเนินงานในแตละป และควรจะมีการ
ควบคุมเปนระยะ ๆ
7) มีหนาที่ทางดานการเงิน เงินเปนสิ่งสําคัญประการหนึง่ ในการบริหาร เพราะเงิน
สามารถทําใหการดําเนินงานคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ถาโรงเรียนใดมีเงินใชจา ยมากอํานาจใน
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การซื้ออุปกรณและอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนก็ยอมมีมาก ผลการเรียนก็จะดีกวา
โรงเรียนที่มีวสั ดุอุปกรณการสอนนอย
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2530 : 82-83) ไดเสนอวิธีการที่โรงเรียนมีบทบาทรวมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ไวดงั นี้
1) จัดใหมีกรรมการของโรงเรียนเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวม
2) เปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียน เชน เปน
ที่ประชุมจัดงานตามโอกาสตาง ๆ เปนที่สอนหนังสือเผยแพรขาวสารการศึกษา เปนตน
3) จัดการเรียนการสอนใหสมั พันธกับความตองการของชุมชน เพื่อเด็กจะได
นําไปใชในชีวติ ประจําวัน
4) ใชทรัพยากรในทองถิ่นสรางความสัมพันธ เชน
4.1) ใชแหลงวิทยาการในทองถิ่นตามธรรมชาติ
4.2) ใชแหลงวัฒนธรรม เชน วัด โบราณสถาน ศิลปพื้นบาน
4.3) ใชแหลงบุคลากรในทองถิ่น เชน ผูชํานาญในอาชีพ พระสงฆ แพทย
พยาบาล ฯลฯ
4.4) ใชอุปกรณที่หยิบยืมกันไดจากชุมชน ในทํานองเดียวกันชุมชนก็หยิบยืม
อุปกรณที่โรงเรียนมีอยูไปใชได
4.5) ใชสื่อมวลชนเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
5) จัดกิจกรรมตางๆ โดยใหชุมชนเขามามีบทบาทในโรงเรียน เชน จัดกีฬา
นิทรรศการ กิจกรรมของนักเรียน เปนตน
6) จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลาง เชน
เทศกาลตาง ๆ การทําบุญตักบาตร การจัดงานเยาวชน สมาคม และกลุมสนใจตาง ๆ ผูบริหารเปน
บุคลากรที่ชุมชนใหความเชือ่ ถือ ดังนั้นผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการนําการเปลีย่ นแปลงเขาสู
ชุมชน และในบางครั้งผูบริหารจะเปนผูริเริม่ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี มีประโยชนแก
ชุมชนได
กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 241-242)ไดเสนอวิธีการที่โรงเรียนมีบทบาทรวมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ไวดงั นี้
1) นําการเปลีย่ นแปลงเขาสูช ุมชน โรงเรียนในฐานะเปนสถาบันทางการศึกษา ควร
จะเปนผูน ําความรูที่แปลกใหม และสามารถทําใหสภาพความเปนอยูข องชุมชนดีขึ้นเขาสูชุมชน
โดยอาจจะทําไดโดยผานสื่อตาง ๆ เชน นักเรียน สมาคมผูปกครอง สมาคมศิษยเกา เปนตน
การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงสภาพความเปนอยูทดี่ ีขึ้น เชน
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การปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพใหดีขนึ้ การศึกษาอาชีพใหม ๆ ของชุมชนขึ้น
2) เปนแหลงวิทยาการของชุมชน โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชนไดใชเปน
แหลงสําหรับการศึกษาคนควาวิชาการและวิชาชีพ และถาหากจําเปนโรงเรียนควรจัดเครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเปนสําหรับใหความรูแกชุมชนไวดวย
3) เปนศูนยพฒ
ั นาชุมชนในการพัฒนาชุมชน รัฐไมสามารถจะจัดหนวยงานพัฒนา
ชุมชนใหครบทุกตําบล หมูบ าน โรงเรียนซึ่งมีความพรอมอยูแลวทั้งในดานสถานที่และบุคลากร
ควรทําหนาที่เปนศูนยหรือประสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ของชุมชน เชน ดานอาชีพ อนามัย การสหกรณ เปนตน
4) เปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม หนาที่ของโรงเรียน คือ การสงเสริม
และถายทอดวัฒนธรรม ดังนั้น โรงเรียนจึงควรจะไดดําเนินงานตามบทบาทหนาที่นี้ อาจจะโดยการ
อํานวยความสะดวก หรือเปนตัวกลางในการรวบรวม ประกวดหรือจัดงานเกีย่ วกับประเพณีหรือ
วัฒนธรรมของชุมชน
5) เปนศูนยกลางการดําเนินงานของราชการ โรงเรียนที่กระจายอยูในทองถิ่นตาง ๆ
เปนจํานวนมากในระยะที่ผานมานี้ประสบกับปญหาเรื่องจํานวนนักเรียนลดลง ทําใหอาคารวางลง
หากปลอยไวจะทําใหเกิดการสูญเปลา ดังนั้น เพื่อใหการใชอาคารเหลานี้เปนประโยชนแกชุมชน
ควรจะไดใชใหเปนที่ทํางานของหนวยราชการที่เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง เชน เปนที่ทําการ
ของอนามัยตําบล เกษตรตําบล เปนตน ดังนั้นโรงเรียนในอนาคตจึงอาจจะมีหนวยงานอื่นที่ตั้งอยูใ น
บริเวณเดียวกันหลายหนวยงานก็ได
6) เปนสถานฝกอาชีพ บทบาทนี้มีลักษณะคลายคลึงกับเปนแหลงวิทยาการแต
เนนหนักเฉพาะงานอาชีพที่เห็นวาเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นแตเพียงอยางเดียว โดยการฝก
อาชีพนั้นควรเปนการฝกที่มรี ะยะไมนานนัก
จากขางตนสรุปไดวา บทบาทของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนตองตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนใหมาก และคอยกระตุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และ
สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนออกไปมีสว นรวมกับกิจกรรมของชุมชน เพื่อความรวมมือที่ดีตอกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.7 ปญหาในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
พิสิฐ พิษณานนท (2530 : 152)กลาววา ปญหาและอุปสรรคของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี้
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1) ฐานะของผูปกครอง สวนมากประชาชนในชุมชนมีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และสวนมากมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา การที่จะใหความสนใจและใหความ
ชวยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนยอมมีไมเต็มที่
2) สถานที่พักอาศัยของชนบทนอกเมืองจะอยูหางกันมาก การเดินทางไปมาจึง
เปนไปดวยความยากลําบาก
3) ผูปกครองมักจะมีคานิยมที่วาการศึกษาเลาเรียนของบุตรนั้นโรงเรียนมีหนาที่
ตองรับผิดชอบดูแลแตเพียงฝายเดียว
4) ความเคารพในอาชีพครูของประชาชนมีสูง จึงทําใหเกิดความเกรงใจ ไมกลา
แสดงความคิดเห็นที่ตรงขามกับความคิดเห็นของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนขาดขอมูลของทองถิ่นที่
สมบูรณ
5) ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องราวของโรงเรียน ขาดความรู ความเขาใจ จึง
ทําใหไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็น ดังนั้นความรวมมือจึงนอยลง
บีเบาะ หะยีสาเมาะ (2540 : 42-43) กลาวา ปญหาในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน สามารถแยกปญหาออกเปนงานดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ปญหาดานการประชาสัมพันธ
1.1) ปญหาเกิดจากผูบริหารไมพยายามปรับตัวเขาหาชุมชน ซึ่งทําใหชุมชนเขา
มารวมกิจกรรมในโรงเรียนนอยมาก
1.2) ปญหาเกิดจากงบประมาณ โรงเรียนสวนใหญมีงบประมาณไมเพียง
พอที่จะซื้อวัสดุอุปกรณในการประชาสัมพันธ
1.3) วิธีการประชาสัมพันธโรงเรียนยังทําไมไดหลากหลาย ผูบริหารมองขาม
วิธีการที่งาย ๆ เชน การรายงานเกีย่ วกับตัวนักเรียนใหผูปกครองทราบ ไมเคยจัดกิจกรรมแสดงผล
งานของนักเรียนหรือจัดกิจกรรมประกวด
1.4) การสื่อสารระหวางผูบริหารกับชุมชนไมสามารถทําใหชุมชนเขาใจได
2) ปญหาดานการใหบริการแกชุมชน
2.1) โรงเรียนไมไดแจงแผนการใหบริการแกชุมชน ทําใหชุมชนไมทราบวา
โรงเรียนมีบริการดานใดบาง
2.2) โรงเรียนไมพรอมที่จะใหบริการ เนือ่ งจากอาคารสถานที่หรือบริเวณ
โรงเรียนไมอํานวย สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวย ไมมีวัสดุอุปกรณทใี่ หชุมชนเขามาใชบริการ
2.3) การจัดบริการยังทําไดไมหลากหลาย บริการไมเปนที่สนใจหรือตรงตาม
ความตองการของชุมชน
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3) ปญหาการรวมกิจกรรมของชุมชน
3.1) ภารกิจของผูบริหารมีมาก จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนไมมีเวลาใหกับชุมชน
3.2) ผูบริหารมุงเนนใหครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนมาก โดยไมเปดโอกาสให
ครูและนักเรียนไปรวมกิจกรรมของชุมชน เชน การบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน
3.3) การวางตัวของผูบริหารโรงเรียนไมเปนที่ศรัทธาของชุมชน เชน เมาสุรา
ชูสาว เปนตน
3.4) ผูบริหารโรงเรียนขาดมนุษยสัมพันธที่ดีในการเขารวมกิจกรรมกับชุมชน
และทําตัวไมเปนที่ประทับใจของชุมชน
3.5) โรงเรียนไมมีวัสดุอุปกรณหรืองบประมาณเพื่อสนับสนุนในการเขารวม
กิจกรรมของชุมชน
4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
4.1) คนในชุมชนไมใหความสําคัญตอโรงเรียน เนื่องจากคนในชุมชนสวนใหญ
ยากจนชวยเหลือตัวเองไมได สวนใหญตอ งไปประกอบอาชีพไมมีเวลามารวมกิจกรรมในโรงเรียน
4.2) ผูบริหารโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของชุมชน และไมเปดโอกาสใหชุมนเขา
มามีสวนรวม จึงทําใหการประสานงานเพือ่ ขอความรวมมือยังไมดีเทาที่ควร
4.3) โรงเรียนตั้งอยูหางไกลชุมชน คนในชุมชนไมสะดวกตอการมารวมกิจกรรม
5) งานเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
5.1) ภาพพจนของโรงเรียนยังไมเปนที่ศรัทธาของชุมชนและหนวยงานอื่น
5.2) ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของชุมชนและหนวยงานอื่น ไมไดมอบหมาย
หรือกระจายงานใหกับคณะครูในโรงเรียนปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉพาะและไมอุทิศเวลาใหกับชุมชน
อีกทั้งยังขาดทักษะดานมนุษยสัมพันธกับบุคคลในชุมชนและหนวยงานอื่น
5.3) การดํารงตําแหนงของผูบ ริหารตองโยกยายอยูเปนประจํา ผูบริหารคนใหมมา
ตองใชเวลาในการศึกษาสภาพชุมชน จึงจะเขาใจสภาพชุมชนได
อัษฎาวุธ สุวัตถี (2546 : 71) ไดกลาวา ปญหาในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน แยกเปน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรกเปนปญหาที่เกิดจากทางโรงเรียน เชน เกิดจาก
ระเบียบขอบังคับของทางโรงเรียน โรงเรียนขาดแคลนทรัพยากร โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวม และประชาชนขาดความศรัทธาในตัวครู สวนประเด็นที่สอง เปนปญหาที่เกิดจาก
ทางชุมชน คือ ความแตกตางกันทางภาษา ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สิ่งแวดลอมรอบ ๆ
ชุมชนไมดี และผูบริหารระดับทองถิ่นไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร ซึ่งปญหาที่เกิดขึน้ นั้นผูบริหาร
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โรงเรียนจะตองรีบแกไขโดยดวน เพื่อใหการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนมีประสิทธิภาพ
เต็มที่
หวน พินธุพนั ธ (2528 : 130-131) ไดสรุปปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ไวดงั นี้
1) ปญหาเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางผูบริหาร บุคลากร ผูปกครองนักเรียน และ
ประชาชนในชุมชน สวนใหญมีสาเหตุมาจากผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนขาดมนุษยสัมพันธ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับการเปนปูชนียบุคคล จึงทําใหผูปกครองและประชาชนไมมีความ
ศรัทธา สวนปญหาที่มาจากผูปกครองและประชาชนนั้นสวนใหญมีสาเหตุมาจากความยากจน ตอง
ใชเวลาในการประกอบอาชีพ
2) ปญหาเกีย่ วกับการเชิญผูปกครองหรือประชาชนมาโรงเรียน พบวาโรงเรียนได
จัดทําใหเปนกิจลักษณะ ไมคอ ยไดจดั กิจกรรมที่จะใหผูปกครองและประชาชนไดมีสวนรวมมากนัก
3) ปญหาโรงเรียนใหความชวยเหลือแกชุมชนไดไมเต็มที่ มีสาเหตุมาจากการขาด
ครูและเครื่องมือในการสอนวิชาชีพแกประชาชน ครูมีชั่วโมงสอนมากและมีบานพักอยูหางจาก
โรงเรียน ขาดแหลงทุนที่จะสนับสนุนคาใชจายในการทํากิจกรรมใหความชวยเหลือชุมชน
4) ปญหาเกีย่ วกับโรงเรียนขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากชุมชนไดไม
เต็มที่เพราะสภาพของประชาชนยากจนและตองใชเวลาประกอบอาชีพ และประชาชนในชุมชนไมมี
ความมั่นใจที่จะมาเปนวิทยากรใหแกโรงเรียนได
5) ปญหาเกีย่ วกับการบริหารดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนแกชุมชน มักจะอยูที่
โรงเรียนไมไดเปดโอกาสใหประชาชนใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเพือ่ ประกอบกิจกรรมตาม
ความจําเปน
6) ปญหาใชทรัพยากรในชุมชน มักจะเปนปญหาที่ขาดแหลงทรัพยากร หรือถามีก็
จะนิยมใชกันนอย ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมและสํารวจทรัพยากรทีม่ ีอยูในชุมชน แลวนําไปใชให
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนใหมากที่สุด
7) ปญหาเกีย่ วกับการออกเยีย่ มเยียนผูปกครองนักเรียนและการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน มักจะอยูทตี่ ัวครูไมสามารถออกไปเยี่ยมเยียนได เพราะตองทํางานหนัก บานพัก
อยูไกลจากโรงเรียน อุปนิสยั ครูไมชอบงานสังคม นอกจากนี้บานของผูป กครองอยูหางไกล เดินทาง
ไมสะดวก และออกไปเยี่ยมแลวอาจจะไมพบผูปกครองไดตามที่ตองการ
8) ปญหาเกีย่ วกับการประชาสัมพันธโรงเรียน มักเปนปญหาจากโรงเรียนไมมี
เงินทุนเพียงพอที่จะใหมีสิ่งพิมพ และขาดวิธีการประชาสัมพันธที่ดี เปนตน
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สําหรับ พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท (2528 : 131-132) กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 245) ได
กลาวถึงสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวสอดคลองกัน ดังนี้
1) ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของชุมชน
การแสดงออกในการยอมรับหรือไมยอมรับในการศึกษาถึงรายละเอียดตาง ๆ ตลอดจน
สภาพแวดลอมของชุมชน เพื่อประโยชนตอการศึกษาและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
2) ลักษณะของประชากรในชุมชน จะเห็นวาระดับการศึกษาในชุมชนหนึ่ง ๆ นั้น
ประชาชนแตละคนจะมีพื้นฐานการศึกษาแตกตางกัน โรงเรียนตองใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการศึกษาและบทบาทหนาที่ของโรงเรียนแกชมุ ชน เมื่อพอแมและผูปกครองเขาใจโรงเรียน
ไดถูกตอง เขาก็จะใหความรวมมือและสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งจะเปนผลดีตอเด็กนักเรียนและชุมชน
3) การสรางความสัมพันธในชุมชน โรงเรียนตองคํานึงถึงกลุมตาง ๆ ในชุมชนดวย
เพราะชุมชนหนึ่งจะมีบุคคลตางกลุมกัน โรงเรียนตองใชวิธีการในการสรางความสัมพันธกับบุคคล
แตละกลุมแตกตางกันไปแลวแตความเหมาะสม
4) โรงเรียนตองศึกษารายละเอียด เกีย่ วกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ที่ผานมาวาประสบความสําเร็จเพียงใด มีปญ
 หาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานหรือไมประชาชนให
ความรวมมือสนับสนุนโรงเรียน หรือมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนหรือไม โรงเรียนตองเรียนรูถึง
ความสัมพันธในอดีตและปจจุบันในเรื่องดังกลาว เพื่อหาทางแกไขสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง
5) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนเรื่องคอนขางยากเพราะ
โรงเรียนตองใหความรู เปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของประชาชนในชุมชนใหมีความเห็น
คลอยตาม ซึ่งจําเปนตองใชเวลาและความอดทน ประกอบกับโรงเรียนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการกําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลเพื่อจะไดรูผลการ
ปฏิบัติงานวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาและอุปสรรคหรือไม มีวิธีการแกปญหาและ
อุปสรรคอยางไร ถาโรงเรียนปฏิบัติตามวิธีดังกลาว การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนก็ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุงหมายในที่สุด
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ปญหาในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน แยกได 2 ประเด็น ไดแกประเด็นแรกเปนปญหาที่เกิดจากทางโรงเรียน เชน เกิด
จากขอบังคับของทางโรงเรียน การขาดแคลนทรัพยากร ประชาชนขาดศรัทธาในตัวครู สวน
ประเด็นที่สองเปนปญหาที่เกิดจากชุมชน เชน ความแตกตางของภาษา สิ่งแวดลอมรอบ ๆ โรงเรียน
ไมดี ผูนําชุมชนไมใหการสนับสนุนเทาทีค่ วร ซึ่งเปนปญหาที่ทางโรงเรียนตองรีบแกไขอยาง
เรงดวน เพื่อใหการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ขอมูลพื้นฐานและสภาพของชุมชนและโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
2.1 ขอมูลพื้นฐานและสภาพของบานปากน้ําทาทอง
ประวัติความเปนมา
คําวา “ตําบลทาทอง” มาจากคําวา “เมืองทาทอง” ซึ่งในสมัยกอนเมืองทาทองมีความ
เจริญรุงเรืองมาก เพราะมีการคาขายกับเมืองคีรีรัฐนิคม เมืองไชยา และเมืองจีน ตอมาเมืองทาทองได
ยายมาตั้งที่บานสะทอนโดยมีแมน้ําทาทองไหลผาน ดังนั้นไดชื่อวาปากน้ําทาทอง เปนเพราะชุมชน
บริเวณนี้มีท่ตี งั้ อยูปลายปากน้ํา จึงไดชื่อปากน้ําทาทอง (ปรีชา อัยยะวรากุล (สัมภาษณ),
24 พฤศจิกายน 2548)
ที่ตั้ง
ชุมชนบานปากน้ําทาทองตั้งอยูที่ หมู 1 ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในอํานาจการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาทอง ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะหางจากตัวอําเภอ 14 กิโลเมตร
(วีระพงศ วตะภรณ (สัมภาษณ), 24 พฤศจิกายน 2548)
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)
เรื่องของการศึกษาผูปกครองสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ในทองถิ่นมีประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ 4 อยางคือ
1. ประเพณีทาํ บุญเดือน 3 (ตรุษจีน)
2. ประเพณีทาํ บุญเดือน 5 (สรงน้ําพระ)
3. ประเพณีทาํ บุญเดือน 9 (สารทจีน)
4. ประเพณีทาํ บุญเดือน 10 (รับ-สงตายาย) (โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม, 2548 : 5)
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2.2 ขอมูลพื้นฐานและสภาพโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จัดตั้งเมือ่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2483 จัดตั้งการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
ขอมูลนักเรียน
มีนักเรียนจํานวน 311 คน โดยแยกเปนเพศชาย 182 คน เพศหญิง 149 คน จัดหองเรียนเปน
11 หอง เปนหองเรียนระดับปฐมวัย 2 หองเรียน หองเรียนระดับประถมศึกษา 6 หองเรียน และ
หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3 หองเรียน เฉลี่ยนักเรียนตอหองเรียน หองละ 30 คน
ขอมูลครูและบุคลากร
มีบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 16 คน ประกอบดวยผูบริหาร 1 คน ครูประจําปฏิบัตกิ าร
สอน 15 คน ลูกจางประจํา 1 คนโดยจําแนกเปนเพศชาย 7 คน เพศหญิง 9 คน ครูมีวุฒทิ างการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี 1 คน ปริญญาตรี 15 คน อายุเฉลี่ยของครู 43 ป และประสบการณการทํางานของ
ครูเฉลี่ย 20 ป
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
พื้นที่ของโรงเรียนมีประมาณ 10 ไร 2 งาน 19 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารชั่วคราว
1 หลัง มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองดนตรี หองกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน หองพยาบาล หองแนะแนว อยางละ 1 หอง ทุกหองอยูในสภาพที่พอใชงานได มีสนาม
ฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม มีระบบประปาในโรงเรียนน้ําพอใช มีอปุ สรรคขาด
แคลนน้ําดื่มบางในหนาแลง (โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม, 2547)

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนหนาที่ที่สําคัญยิ่ง ผูวิจัยจึงรวบรวม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยมาใชสนับสนุน ประกอบดวย การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ ทฤษฎีการกระทําทางสังคม ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การมีสวนรวม ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ ทฤษฎีแรงจูงใจ ในแตละทฤษฎีสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
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3.1 การวิจยั เชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ยาใจ พงศบริบูรณ (2537 : 9) กลาวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การวิจยั ประเภท
หนึ่งที่ใชกระบวนการปฏิบตั ิอยางมีระบบ โดยผูวิจยั และผูที่เกี่ยวของไดมีสวนในการปฏิบัติการ
รวมทั้งมีการวิเคราะหวิจารณ จากการใชวงจรใน 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน การลงมือปฏิบัติ
การสังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติ การดําเนินการอยางตอเนื่องจะเปนขอมูลทีจ่ ะนําไปสู
วงจรใหมจนกวาจะไดขอสรุปที่สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือพัฒนาสภาพการของ
สิ่งที่ไดศึกษาอยางมีคุณภาพซึ่งสอดคลองกับ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (2542 : 13) ที่กลาววา การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจะเนนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผน อันเนื่องมาจากความรวมมือกันของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการคิดรวมกัน การวางแผนรวมกัน ปฏิบัติงานรวมกัน รับผิดชอบ
รวมกัน และประเมินรวมกัน ในอันที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาสังคม
จากขอความขางตนสรุปไดวา การวิจยั เชิงปฏิบัติการ คือ การวิจยั ทีม่ ีกระบวนการ
ปฏิบัติอยางมีระบบ โดยมีผวู จิ ัยและผูเขารวมวิจยั มีสวนรวมในการปฏิบัติ เพื่อแสวงหาแนวทางที่
ถูกตองในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ยาใจ พงศบริบูรณ (2537 : 84-91) ไดเสนอแนะขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงปฏิบัติการ
ไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาสําคัญที่ตองการใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบาง
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) เปนการนําแนวคิดที่กําหนดเปนกิจกรรมในขั้น
วางแผนงานมาดําเนินการ เมือ่ ลงมือปฏิบัติตองใชการวิเคราะหวจิ ารณประกอบไปดวย โดยรับฟง
จากผูที่เกีย่ วของ ซึ่งจากการปฏิบัติจะเปนขอมูลยอนกลับวาแผนทีว่ างไวนนั้ สามารถปฏิบัติไดจริง
มากนอยเพียงใด มีอุปสรรคอะไรบาง ดังนัน้ แผนที่กําหนดไวอาจจะยืดหยุนได โดยผูวิจัยตองใช
วิจารณญาณและการตัดสินใจที่เหมาะสม และมุงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนที่
กําหนดไว
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ (Observe) ขณะที่ดาํ เนินกิจกรรมตามขั้นตอนทีว่ างไวตอง
มีการสังเกตการณควบคูไปดวย พรอมจดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งที่คาดหวังและไม
คาดหวัง โดยสิ่งที่สังเกตคือ กระบวนการของการปฏิบัติ (The Action Process) การสังเกตนี้จะ
รวมถึงการรวบรวมการปฏิบัติที่เห็นดวยตา การไดฟง การไดใชเครื่องมือ เชน แบบทดสอบ เปนตน
ซึ่งขณะที่การปฏิบัติการวิจัยกําลังดําเนินไปควบคูกับการสังเกตผลการปฏิบัติควรใชเทคนิคตาง ๆ ที่
เหมาะสมมาชวยในการรวบรวมขอมูล
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ขั้นที่ 4 ขั้นการสะทอนการปฏิบัติ (Reflect) เปนขั้นสุดทายของวงจรการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ คือการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปญหา หรืออุปสรรคตอการปฏิบัติการ ซึ่ง
ผูวิจัยและผูที่เกี่ยวของตองตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นในแงมุมตาง ๆ โดยผานการถกอภิปรายปญหา
ซึ่งจะแบงแนวทางของการพัฒนาขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม และเปนพื้นฐานขอมูลที่นําไปสูการ
ปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติตอไป โดยวงจรของ 4 ขั้นตอนดังกลาวจะมีลักษณะการดําเนินการ
เปนบันไดเวียน (Spiral) กระทําซ้ําตามวงจรจนกวาจะไดผลปฏิบัติตามจุดมุงหมาย ดังตาราง
ตอไปนี้

Reflect

Plan

Observe

Act
Reflect

Plan
Observe

Act

ภาพประกอบ 1 วงจรของขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการใชวิธีของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การแจกแจง
ขอคนพบที่สําคัญในเชิงอธิบายความ ซึ่งจะนํามาสูการสรุปเปนผลงานวิจัยและแสดงใหเห็น
แนวทางหรือรูปแบบปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาในสิ่งที่ศึกษานั้น

44

สรุปหลักของการวิจยั เชิงปฏิบัติการ
ยาใจ พงศบริบูรณ (2537 : 91-92) ไดสรุปหลักการสําคัญของการวิจยั เชิงปฏิบัติการซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. การวิจยั ปฏิบัติการเปนความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงการศึกษาโดยการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษา และการเรียนรูลําดับขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงนั้น
2. การวิจยั ปฏิบัติการ เปนการทํางานของกลุม และใชการปรึกษาหารือรวมมือกัน
ทํางาน (Collaboration) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการปฏิบัติตามแนวทางที่กลุมกําหนด
3. การวิจยั ปฏิบัติการ ใชการสะทอนการปฏิบัติ (Reflection) โดยประเมิน
ตรวจสอบในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงการฝก หรือการปฏิบัติใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
4. การวิจยั ปฏิบัติการ เปนกระบวนการเรียนรูอยางมีระบบ (System Learning
Process) โดยบุคคลที่เกี่ยวของนําความคิดเชิงนามธรรมมาสรางเปนขอสมมติฐาน ทดลองฝกปฏิบัติ
และประเมินผลการปฏิบัติซึ่งเปนการทดสอบ (Test) วาสมมติฐานของแนวคิดนั้นถูกหรือผิด
5. การวิจยั ปฏิบัติการเริ่มจากจุดเล็กๆ (Start Small) โดยอาจเริ่มจากครูหรือผูวิจัย
คนเดียวที่พยายามดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงบางอยางทางการศึกษาใหดี
ขึ้น ซึ่งขณะปฏิบัติการอยูนนั้ ตองปรึกษา รับฟงความคิดเห็นของผูที่เกีย่ วของ
6. การวิจยั ปฏิบัติการเปนการสรางความรูใหมที่ใหแนวทางการปฏิบัติเชิงรูปธรรม
จากการบันทึก การแกปญหา การปรับปรุง และไดผลสรุปที่สมเหตุ สมผล ในขณะเดียวกันสามารถ
นําปรากฏการณที่ศึกษามาประมวลเปนขอมูลเชิงทฤษฎีได
3.2 การวิเคราะห SWOT
การกําหนดกลยุทธเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินงานของหนวยงาน กลุม
หรือองคกรตาง ๆ เพราะจะตองใชกลยุทธในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร สําหรับ
การกําหนดกลยุทธขององคกรอาจจะถูกกําหนดตามธรรมชาติ และลักษณะขององคกรนั้น ๆ ซึ่งการ
ที่องคกรจะกําหนดกลยุทธไดจะตองรูสถานภาพ หรือสภาวะขององคกรของตนโดยใชวิธีการตาง ๆ
ในการวิเคราะหสถานภาพวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ กระบวนการวิเคราะห SWOT
ความหมายของ SWOT
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 139) ไดใหความหมายวา
Strengths (S) = จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่ง
องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือการดําเนินงานภายใน
องคกรทําไดดี
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Weaknesses (W) = จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอย
ความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อวัตถุประสงคหรือการ
ดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี
Opportunities (O) = โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานขององคกร
Threats (T) = อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร
สุนทร พูนเอียด (2545 : 134) ไดกลาวถึงประโยชนของ SWOT ดังนี้
1. เปนเครื่องมือที่ประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนชนบท
2. เปนเครื่องมือการวางแผนกลยุทธที่ใชไดกับธุรกิจขนาดเล็ก
3. เปนเครื่องมือการตรวจสอบงาน
4. เปนเครื่องมือการปรับปรุงงานเปนทีม
5. เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตในครอบครัว
กรอบวิเคราะห SWOT
ในการวิเคราะห SWOT จะวิเคราะหในกรอบความคิดดังนี้
1. เอกลักษณขององคกร
2. ของเขตปจจุบันขององคกร
3. แนวโนมสภาพแวดลอมที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค
4. โครงสรางขององคกร
5. รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง
นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค หุตานุวตั ร (2543 : 9) กลาวถึงคุณลักษณะ 7 ประการของ
กระบวนการวิเคราะห SWOT มีดังนี้
ความสําเร็จของกระบวนการวิเคราะห SWOT พบวา มีคุณลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
1. การมีสวนรวมทุกระดับ
กระบวนการ SWOT ตองเอื้ออํานวยใหเกิดการมีสวนรวมของผูนําและสมาชิก
ในการวางแผนกลยุทธนั้น คือ กระบวนการ SWOT จะเปดโอกาสใหบุคคลทุกระดับในองคกรเขา
มามีสวนรวม
2. กระบวนการเรียนรู เปนเวทีแหงการเรียนรูระหวางผูน ําระดับตาง ๆ 3 ระดับ
2.1 ผูนําหลักสามารถถายทอดขอมูลสูผูนําระดับกลาง
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2.2 ผูนําระดับกลางไดเรียนรูประสบการณจากผูนําหลัก
2.3 ผูนําทุกระดับไดเรียนรูซึ่งกันและกัน
3. การใชเหตุผล
กระบวนการวิเคราะห SWOT เปนกระบวนการที่เปนระบบ ซึ่งเอือ้ ใหเกิดการใชเหตุผล
ในการคิดและตัดสินใจกําหนดกลยุทธ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งผูรวมตองใชความคิด
และอภิปรายถึงเหตุผลตาง ๆ ในการตัดสินใจ ซึ่งทําใหเกิดความรอบคอบในการกําหนดกลยุทธ
4. การใชขอมูล
การใชขอมูลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการวิเคราะห SWOT หรืออาจกลาวไดวา
ผูเขารวมจะตองใชขอมูลในการวางแผนกลยุทธหากผูเขารวมมีขอมูลนอยหรือไมมี กลยุทธที่ไดจะ
ไมมีมาตรฐานของความจริงของกลุม โอกาสที่จะกําหนดกลยุทธผิดพลาดเปนไปไดมาก
แหลงขอมูลมาจาก 3 แหลง คือ
1) จากประสบการณทํางานของผูเขารวม
2) จากผลการศึกษาวิเคราะหองคกร
3) จากแหลงขอมูลภายนอก เชน วิทยากรที่เชิญมาใหความรูและเพิ่มเติมขอมูล
เปนตน
ขอมูลที่สําคัญและถูกตองนีท้ ําใหเกิดผลดีตอกระบวนการ SWOT 3 ประการ คือ
1) เอื้อใหเกิดการมองการณไกลไดดี
2) กําหนดภารกิจและวัตถุประสงคสอดคลองกับสถานการณ
3) ระบุ จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคไดใกลเคียงกับความเปนจริง
5. การกระตุนใหคิดและเปดเผยประเด็นทีซ่ อนเรน
กระบวนการวิเคราะห SWOT อํานวยใหเกิดวิเคราะหสูง เพราะผูเขารวมจะเปน
ศูนยกลางของกระบวนการ ผูเขารวมจะเปนผูกระทําการตาง ๆ ในแตละขั้นตอน หากผูเขารวมทํา
ไมไดในขั้นตอนใดก็ไมสามารถขามไปได ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงเปน
กระบวนการทีต่ องใชความคิด การวิเคราะห และการอภิปรายโตเถียง เพื่อบรรลุถึงการตัดสินใจ
รวมกัน
6. การเปนเจาของและพันธสัญญา
จากการที่ผเู ขารวมเปนผูคดิ วิเคราะห ใชเหตุผล อภิปรายแลกเปลีย่ น จนกระทั่งนําไปสู
การตัดสินใจของเขาเองในการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธของกลุม กระบวนการ
วิเคราะห SWOT จึงชวยสรางใหผูเขารวมเกิดความรูสึกเปนเจาของแผนงานและเกิดความผูกพันตอ
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การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ การเปนเจาของที่สังเกตเห็นไดชดั เจนประการหนึ่ง คือ การเอยถึง
แผนการโดยใชคําวา “แผนของเรา” ของผูเขารวม
7. การปฏิบัติทันที
จากการที่กระบวนการวิเคราะห SWOT เปดเผยใหเห็นจุดออนที่เปนปญหา ซึ่งผูเขารวม
พิจารณาวาเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไขเมื่อเสร็จสิ้นการวางแผน ผูเขารวมจะตองลงมือปฏิบัติ
แกไขปญหานัน้ ๆ ทันที หรือบางครั้งอาจจะไมรอใหสิ้นสุดกระบวนการ เขาตัดสินใจแกไขปญหา
นั้น ๆ เลย จึงอาจกลาวไดวา กระบวนการวิเคราะห SWOT ทําใหเกิดผลทางการปฏิบัติทันที
การวิเคราะหองคกร

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 : การวิเคราะหประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
1. การเตรียมตัวผูเขารวม
2. การวิเคราะหปจจัยภายใน-จุดออน และจุดแข็ง
3. การวิเคราะหปจจัยภายนอก-โอกาสและอุปสรรค

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 : การสรางกลยุทธทางเลือก
1. การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคของกลุม
2. การสรางกลยุทธทางเลือก

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 : การปรับปรุงและประเมินกลยุทธทางเลือก
1. การจัดกระบวนการเสริมขอมูล
2. การปรับปรุงกลยุทธทางเลือก
3. การประเมินกลยุทธทางเลือก
4. การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห SWOT
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3.3 การระดมความคิดเชิงสรางสรรค AIC
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 130-131) กลาวถึงเทคนิคการระดมความคิดเชิง
สรางสรรค สรุปไดดังนี้
1. ความหมาย
การระดมความคิดเชิงสรางสรรค AIC คือการประชุมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่
เปดโอกาสใหผูที่เขารวมประชุมไดมีโอกาสสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู และประสบการณขอมูล
ขาวสาร ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหา ขอจํากัด ความตองการและศักยภาพของ
ผูเกี่ยวของตาง ๆ เปนกระบวนการประชุมที่ระดมพลังสมองเพื่อแกไขปญหาและหาแนวทางใน
การพัฒนาในเชิงสรางสรรค เมื่อดําเนินการถูกตองตามขั้นตอน ผลที่ไดจากการประชุมจึงมาจาก
ความคิดของผูเขารวมประชุมทุกคน
2. ความเปนมา
วิธีการที่ใชในการจัดประชุมชนิดนี้พัฒนาและดัดแปลงมาจากกระบวนการ
เอ-ไอ-ซี (A-Appreciation/I-Influence/C-Control) Mrs.Turid Sato และ Mr.William E. Smith
รวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และสถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศ (TDRI)
ไดนํามาทดลองและเผยแพรในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2533 ตอมาในชวงป พ.ศ. 2536 สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยรวมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และกองฝกอบรมพัฒนา
ชุมชน ไดนําเอาแนวคิดนี้ไปดัดแปลงและฝกปฏิบัติในระดับหมูบานและตําบล
3. ประโยชน
วิธีการและขั้นตอนทีใ่ ชในการระดมความคิดของเทคนิคการระดม
ความคิดเชิงสรางสรรค (AIC) เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาองคกรหรือชุมชน กระบวนการนี้จะชวยสงเสริมปรัชญาและหลักการพัฒนาแบบมีสวน
รวม กระบวนการประชุมดวยวิธีการนี้มีประโยชนคือ
1. กระบวนการนี้จะชวยกระตุนใหต่นื ตัวในการพัฒนา
2. เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมมีสวนในการคิด กําหนดทิศทางใน
การพัฒนา แกไขปญหาและสรางความเขาใจถึงความจําเปนในการพัฒนา
3. กระบวนการนี้เนนการวางเปาหมายการพัฒนาที่พึงประสงคในอนาคต
4. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูส ึกวา เปนเจาของโครงการ และมีพลัง เกิด
ความรวมมือในการทํางาน
5. เปนกระบวนการที่สงเสริมการทํางานเปนกลุม และพัฒนาแบบองค
รวมไมแยกสวน

49

4. ขั้นตอนการจัดประชุม
1. ขั้นเตรียมการ หมายถึง กิจกรรมที่ควรดําเนินการกอนที่จะจัดประชุม มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การศึกษาสภาพทัว่ ไปของงาน องคกร หรือชุมชน
1.2 วิเคราะหกลุมเปาหมาย
1.3 ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ เขาใจวัตถุประสงคเบื้องตน
และทราบรายละเอียดของงาน
1.4 การเตรียมความพรอมของผูดําเนินการเพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ตามขั้นตอน
1.5 การเตรียมเอกสาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณใหพรอม
2. ขั้นการสรางความรู (Appreciation-A) คือขั้นการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ขั้นตอนนี้เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟง และหาขอสรุปรวมกัน
อยางเปนประชาธิปไตย ซึ่งอาจใชเทคนิคการวาดภาพเปนสื่อแสดงขอคิดเห็น แบงเปน 2 ชวงไดแก
2.1 การวิเคราะหสถานการณขององคกรหรือชุมชนในปจจุบัน (A1) โดยเชื่อมโยง
ภาพจากอดีตที่องคกรหรือชุมชนเคยเปนมา
2.2 การกําหนดอนาคตขององคกร หรือ ชุมชนวาตองการใหเกิดการพัฒนาเปนไปใน
ทิศทางใด (A2)
3. ขั้นการสรางแนวทางในการพัฒนา (Influence-I) คือ ขั้นการหาวิธีการที่จะทําให
สามารถพัฒนาองคกรหรือชุมชนใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวในชวง A2 และเปนชวงการหา
มาตรการหรือวิธีการในการพัฒนา และการคนหาเหตุผลเพื่อจัดลําดับความสําคัญตามความเห็นของ
กลุมผูรวมประชุม แบงเปน 2 ชวงไดแก
3.1 การคิดโครงการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค (I)
3.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ (I2) โดยแบงเปน 3 ประเภทคือ
3.2.1 กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินเองทั้งหมด
3.2.2 กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการเองบางสวน และขอการ
สนับสนุนบางสวนจากภายนอก
3.2.3 กิจกรรมหรือโครงการที่สามารถขอการสนับสนุนจาก
ภายนอกทั้งหมด
4. ขั้นการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control-C) คือการนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มา
สูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูดําเนินงาน ซึ่งจะรับผิดชอบตอโครงการหรือกิจกรรม แบงเปน 2 ชวง
ไดแก
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4.1 การแบงกลุมรับผิดชอบ (C1)
4.2 การตกลงรายละเอียดในการดําเนินการ (C2)
3.4 ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ (Structural-functional Theory)
บุญเติม พันรอบ (2528 : 56-60) ไดกลาวถึงทฤษฎีโครงสรางหนาที่
(Structural-functional Theory) สรุปไดดังนี้ “สังคมเปนสถาบันระบบหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยระบบ
ยอยตาง ๆ จํานวนหลายระบบที่ยึดเหนีย่ วกัน และมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้
ไดกับทุกสวนตั้งแตเริ่มตนจนถึงการสิ้นสุดของกิจกรรมทางสังคม แลวแตละสวนจะสงผลไปยัง
สวนอื่น ๆ ไดดวยจะถูกกระทบกระเทือนมากนอยเพียงใดเปนเรื่องที่สามารถศึกษาไดและทํานายได
3.5 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation)
พรรณราย ทรัพยะประภา (2529 : 48-52) สถิต วงศสวรรค (2529 : 472-480) ได
กลาวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Human Motivation) สรุปไดวามนุษยทกุ คนลวนแตมีความ
ตองการ และพรอมที่จะสนองตอบใหกับตนเองทั้งสิ้น ความตองการของมนุษยนี้มมี ากมายหลาย
ประการดวยกันเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ Maslow ไดตั้งสมมติฐานไววา
1. คนเปนสัตวอยางหนึ่งที่มคี วามตองการ และความตองการของคนนัน้ ไมสิ้นสุด
2. ความตองการอยางหนึ่งอยางใดทีไ่ ดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ
ของพฤติกรรมตอไปอีก
3. ความตองการของคนเราจะเรียงลําดับตามความสําคัญ เมื่อความตองการอยาง
หนึ่งไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นจะเกิดขึ้นมาทันที
Maslow ไดลําดับความตองการของมนุษยไว 5 ขั้น โดยเรียงลําดับความตองการขั้น
พื้นฐานเบื้องตน ไปถึงความตองการขั้นสูงสุด มีดังตอไปนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐาน
เบื้องตน เพื่อความอยูรอดของชีวิตมนุษย เชน ความตองการในเรื่องปจจัยสี่จําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน ก็ตอเมื่อความ
ตองการทั้งหมดของคนยังมิไดรับการตอบสนองเลย บุคคลก็ไมสามารถแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
ออกมาไดใหเปนไปตามความตองการของสังคม
2. ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เปน
ความตองการความปลอดภัยจากความกลัวเกีย่ วกับอันตรายตาง ๆ ที่มีตอรางกายและทรัพยสินจึงทํา
ใหเกิดการปองกันในรูปตาง ๆ เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในดานชีวิตและทรัพยสิน
3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม
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(Human is Social Animal) มีความตองการอยูรวมกลุมกันและการไดรบั การยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ
ตลอดจนความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ ของสังคม มีความสําคัญตอสังคมที่ตนอาศัยอยู
4. ความตองการที่จะมีชื่อเสียงไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) เปน
ความตองการที่จะใหผูอื่นยกยองสรรเสริญ มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี มีชื่อเสียงเปนที่รูจกั ของคนทั่วไป จัด
อยูในความตองการขั้นสูง
5. ความตองการดานการสรางความประจักษแหงตน หรือความสมหวังในชีวิต
(Self-actualization Needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยตามแนวความคิดของ Maslow
เมื่อบุคคลใดก็ตามไดมีการพิจารณาบทบาทของตนเองแลว ในชีวิตควรจะเปนอยางไรแลว เขาก็จะ
พยายามผลักดันชีวิตของเขาไปตามทิศทางที่คาดหมายไว และขึ้นอยูก ับความสามารถแหงตนเอง
3.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสว นรวม (Participation Theory)
Kasperson & Breitbat (1969 : 3-1) พฤติกรรมที่แสดงออกตอกิจกรรมตาง ๆ โดยตรง
ของแตละบุคคล โดยเขารวมในกิจกรรมนั้นบอยครั้ง ตลอดระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม ซึ่ง
แสดงออกในรูปของความรับผิดชอบ รวมตัดสินใจ รวมแสดงความคิดเห็น และรวมประเมินผล
และ สมปราชญ จอมเทศ (อางถึงใน กนานุช เล็กวิจิตร, 2531 : 14) ศึกษาและวิเคราะหกลุมตาม
ทฤษฎีของ George Homans ที่ไดอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดการรวมกลุมไวในหนังสือ The
Human Group วามีอยูดว ยกัน 3 ประการคือ
1. มีกิจกรรม หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่บุคคลกระทํา เชน เขียนบันทึก การลงนามในนิติ
กรรมสัญญา การตัดสินใจ เปนตน
2. การปฏิบัติโตตอบซึ่งกันและกัน หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกอัน
เปนผลใหผลการปฏิบัติโตตอบซึ่งกันและกัน จึงเปนการตอบสนองของบุคคลที่มีสวนรวมใน
กิจกรรม การสังเกต การปฏิบัติตอกันอาจพิจารณาได 3 ทางคือ ในแงความบอย คือ มีการติดตอกัน
เปนประจําหรือไม ในแงความนาน คือ มีการติดตอเปนระยะเวลานานเทาใด และในแงลําดับ คือ
ใครเปนผูริเริ่มการติดตอ
3. ความรูสึกทางอารมณ หมายถึง ความรูส ึกตาง ๆ อันไดแก ความคิด ความเชื่อ
และความคาดหวังของสมาชิกทั้งหลาย เปนตน อันเปนลักษณะภายในของแตละบุคคลที่เปนผลตอ
เนื่องมาจากการปฏิบัติซึ่งกันและกัน เชน ความชอบ ความรัก ความเคารพยกยอง และความเปน
เพื่อนสนิทกัน
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ปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคในการมีสวนรวม
เมตต เมตตการุณจิต (2547 : 245-248) กลาวถึงปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคในการมี
สวนรวม มีดังนี้
ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมบริหารและจัดการศึกษา
1. ปจจัยดานกรรมการสถานศึกษา
1) การมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู
2) การเปนศิษยเกา
3) การมีบุตรเรียนอยูใ นสถานศึกษา
4) การมีเวลาวาง
5) ความหวงใยในปญหายาเสพติดและสวัสดิภาพของเด็ก
6) ตองมีเกียรติและไดรับความยกยองจากสังคม
7) การแขงขัน
2. ปจจัยดานสถานศึกษา
1) ผูบริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธสูง มีความเปนกันเอง มีความโปรงใส ฯลฯ
2) ครู อาจารยมีความสามารถ เปนแบบอยางที่ดี
3) ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูเอาใจใสนกั เรียน
มีผลงานทางวิชาการ เปนตน
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมบริหารและจัดการศึกษา
1. ปจจัยดานกรรมการสถานศึกษา
1) กรรมการไมมีเวลาพอในการรวมกิจกรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะการกระทําตาม
บทบาทหนาที่
2) กรรมการไมมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่นทีส่ ถานศึกษาตั้งอยู
3) กรรมการมีบานพักอาศัยอยูนอกทองถิ่นหรือนอกบริเวณที่สถานศึกษาตั้งอยู
4) กรรมการที่มีอาชีพคาขาย มักไมคอยมีเวลาไปรวมกิจกรรมกับสถานศึกษา
2. ปจจัยดานสถานศึกษา
1) ผูบริหารสถานศึกษาบางคนไมคอยมีมนุษยสัมพันธ
2) ครู อาจารยมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
3) ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพ
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3.7 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)
Biddle and Thomas (1966 : 96) กลาววา ระบบสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบขึ้นดวยขายของ
ตําแหนงตาง ๆ ที่สัมพันธกัน โดยบุคคลผูอยูในตําแหนงเหลานั้นจะมีบทบาทที่แตกตางกัน ขาย
สังคม สวนบุคคลประกอบดวยบทบาทตาง ๆ ที่กระทําซึ่งขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของ
แตละบุคคล รวมทั้งกฎระเบียบสังคมและวัฒนธรรมที่แตละสังคมไดกําหนดไว โดยที่แตละบทบาท
เผชิญกับความคาดหวังตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะตองแสดงออกความคาดหวังเหลานั้น อาจจะ
กําหนดจากปทัสถานทางสังคมบุคคลหรือชนชั้นทางสังคม ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจึงมิได
ขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวหากยังขึน้ อยูกับความคาดหวังของบุคคลอื่น ๆ ที่อยู
ในขายสังคมของเขาอีกดวย อยางไรก็ตามบุคคลไมเพียงแตจะพยายามแกปญหาและปรับตัวใหเขา
กับความคาดหวังทางสังคมตาง ๆ เทานั้น หากยังริเริ่มสรางสรรคปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ความสัมพันธที่เขามีตอบุคคลอื่นดวย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลกระทําใด ๆ ไมเพียงแตตอบสนอง
ความคาดหวังทางสังคมในแตสถานการณเทานั้น แตยังทําเพื่อผลประโยชนสวนตัวอีกดวย

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและที่เกี่ยวของไดมีผูศึกษาไว
มากมายซึ่งในที่นี้จะไดนําเสนอเพียงบางสวนของงานวิจยั ดังนี้
1. งานวิจยั ในประเทศ
วิชาการ บัวหอม (2531 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาสภาพในการบริหารงานโรงเรียนของ
ผูบริหารโรงเรียนเทศบาล ตามทัศนะของผูบ ริหารโรงเรียนและครูอาจารย สังกัดเทศบาล ใน 14
จังหวัดใต พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณตางกันมีตอสมรรถภาพการบริหารงานโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน
โสภณ เพ็ชรพวง (2533 : 134) ไดวิจัยเรื่องปญหาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา พบวา
ปญหาการบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยภาพรวมทั้งหาดานอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน และรายขอของแตละดานพบวามีปญหาอยูใ นระดับปาน
กลางทุกดานและทุกขอ เนื่องจาก ปญหาทางดานภาษาของบุคลากร ที่ไมสามารถใชภาษายาวี
สื่อสารได อีกทั้งวัสดุอุปกรณมีอยูจํากัด ครูและผูบริหารไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของชุมชน
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สวาท หาญกลับ (2534 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาการปฏิบตั ิงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
พบวา ระดับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนโดย
สวนรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง
สุนิตย สุวรรณมณี (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัยพบวา ระดับปญหาการบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
ผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย และกรรมการศึกษาเปนรายดาน และ
รายขออยูในระดับปานกลางทุกดานและทุกขอ สําหรับระดับปญหาตามทัศนะของผูบ ริหารโรงเรียน
ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน และขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน
ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ และในสวนระดับปญหาตามทัศนะของครูอาจารยที่ขนาด
โรงเรียนตางกัน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
บรรจง สระทอง (2536 : 83) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจังหวัดปตตานี ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียน ครู
อาจารย และผูป กครองนักเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันโดยภาพรวม ปรากฏวา
โรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นวา โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนตางไปจากโรงเรียนขนาดใหญ
และโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางเห็นวา โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากกวา
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก
กัมภณฑ จุนโท (2536 : 121) ไดศึกษา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพืน้ ที่เสี่ยงภัย เขตการศึกษา 2 พบวา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ศิลปชัย ผลกลา (2540 : 61) ไดศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในหาอําเภอชายแดนจังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบวา การปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากผูบริหารใชวิธีการประชาสัมพันธแบบเกาๆ ซึ่งไมเหมาะสมกับเวลา ผูบริหาร
ควรหาวิธีใหม ๆ ที่ทนั สมัยมาใชในการประชาสัมพันธและควรกําหนดบทบาทของบุคลากรในการ
รวมกิจกรรมกับหนวยงานอืน่ ๆ อีกทั้งตองศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ของชุมชนใหเขาใจ
และตองใหความสําคัญดวย
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ปญญา พงศเพ็ชร (2540 : 58) ไดศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา โดยภาพรวมและงานการใหบริการชุมชนดานตาง ๆ งานการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอืน่ และการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ อยูในระดับปาน
กลาง เพราะผูบ ริหารไมคอยใหชุมชนใชบริการอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณตางๆ และไมคอยไดวาง
แผนการรวมกิจกรรมกับชุมชนและหนวยงานอื่น อีกทั้งโรงเรียนไมมีโครงการจัดตั้งสมาคมตาง ๆ
สําหรับการปฏิบัติงานในองคประกอบงานเกี่ยวกับกรรมการศึกษา งานการประชาสัมพันธโรงเรียน
อยูในระดับมาก เพราะโรงเรียนเปดโอกาสใหกรรมการศึกษาเขามามีบทบาทในการวางแผนการ
พัฒนาโรงเรียนอีกทั้งมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบ
นพพงศ เหมทานนท (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา
1) โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง
2) โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ทีม่ ีความแตกตางกันในดานประสบการณของ
ผูบริหาร ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียนมีระดับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยภาพรวมไมแตกตางกันยกเวนระดับการปฏิบัติงานดานการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มปี ระสบการณตางกัน พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
3) ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนและครูในการปรับปรุงงานดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่ มีประเด็นที่
สําคัญ คือ ความขาดแคลนอาคารสถานที่บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
บุคลากรขาดความรู โรงเรียนมีงานในหนาที่มาก จึงไมมีเวลาที่จะชวยเหลือชุมชน สําหรับ
ขอเสนอแนะ มีดังนี้ ควรจัดสรรบุคลากรและงบประมาณใหเพียงพอ ใหความรูแ ละมีการติดตามผล
อยางตอเนื่อง และควรใหมหี นวยงานของรัฐสงเสริมความรูดานอาชีพ และรายไดแกชุมชนอยาง
จริงจัง
ไพฑูรย ยาไทย (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความรับรูของผูนําชุมชนและผูปกครองนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชศรีมา
ผลการวิจัยพบวา การรับรูของผูนําชุมชน อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการรับรูระหวาง
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ผูนําชุมชนกับผูปกครองนักเรียนที่มีตอบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนสี่ดาน คือ
การใหบริการชุมชน การรวมกิจกรรมของชุมชน การใหชุมชนรวมกิจกรรมของโรงเรียน และการ
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น สวนดานการประชาสัมพันธ การรับรูของผูนํา
ชุมชนและผูปกครองนักเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การวิเคราะหเนื้อหาขอเสนอแนะในคําถามปลายเปดจากกลุมตัวอยาง มีขอเสนอแนะเรียง
ตามลําดับดังนี้ ควรใหบริการดานการแนะนําวิชาชีพแกชมุ ชน ควรจัดบริการดานวิชาการ ผูบริหาร
ควรใหความสําคัญกับชุมชนใหมาก ผูบริการควรนําครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชนอยาง
สม่ําเสมอและดวยความจริงใจ ผูบริหารควรจัดใหมีการประชาสัมพันธอยางทั่งถึงและตอเนื่อง การ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนไมควรมุงแสวงหาแตเงินเพียงอยางเดียว ควรคํานึงถึงผลที่เกิดกับนักเรียน
เปนสําคัญ และควรริเริ่มสงเสริมการจัดตั้งกองทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาขึน้ ในโรงเรียน
กฤษณา ไตรศิริ (2538 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาการจัดกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ผลการวิจัยพบวา
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดมาก คือ การจัดประชุมผูปกครองนักเรียนและผูน ําชุมชนกอนเปดภาคเรียน
ทุกตนปทุกป การใหยืมอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ การเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณี
งานวันเด็กและการจัดกิจกรรมของนักเรียนและเชิญประชาชนมารวมงาน
ปญหาในการดําเนินกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ
ผูบริหารโรงเรียนมีงานในหนาที่มากเกินไปจึงไมมีเวลาออกไปเยีย่ มชุมชน ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานอาชีพที่จะใหคําแนะนําประชาชน ครูมีงานในหนาที่มากอยูแลวไมมีเวลาเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนเพราะฐานะยากจนและประชาชนเขาใจวาการดําเนินงานภายในโรงเรียนเปน
หนาที่ของครูและทางราชการฝายเดียว
ณัฐพงศ แกวตาป (2543 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาเรื่องปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหา
การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูในกลุมชาติพันธุไทย
ลาว,ไทยลาว-ไทยเขมร,ไทยลาว-ไทยสวย,ไทยลาว-ไทยเยอ สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ผลการวิจัยพบวา มีปญหาคลายคลึงกัน คือ ดานการวางแผนงานขาดความชัดเจนและระบบ
สารสนเทศไมเปนปจจุบนั ดานการสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงาน
นอยและนักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ดานการใหบริการชุมชน กิจกรรมไม
หลากหลาย ดานการเปนผูนาํ และใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่ไมตอเนื่อง
ดานการไดรับการสนับสนุนจากชุมชนยังไดรับการชวยเหลือจํากัด และดานการประเมินผลการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมเปนระบบและไมนําผลการประเมินมาใชในการ
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วางแผน สาเหตุของปญหาเนื่องจากโรงเรียนขาดบุคลากร ขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ ครูมี
ภารกิจสอนมาก ชุมชนมีฐานะยากจน ขาดการประสานงานที่ดีกับหนวยราชการในพืน้ ที่เพื่อจัดการ
วางแผน
แนวทางแกไขปญหาคือ รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล เพื่อจัดระบบขอมูลชุมชนใน
การประสานงานแบบไมเปนทางการกับผูเ กี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนจัดสรรงบประมาณใหสมดุล ใช
นักเรียนเพื่อเปนสื่อกลางประชาสัมพันธผลงานโรงเรียนสูช ุมชน สงเสริมใหมกี ารสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นและพัฒนาระบบการประเมินผลในรูปคณะกรรมการ สามารถนําผลการประเมินเสนอตอที่
ประชุม เพื่อกําหนดแนวทางแกปญหาและพัฒนาระบบการวางแผนใหตอเนื่องในป ตอไป
สุรพล อินทรประเสริฐ (2542 : 79-80) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบวา โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูร ะดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีการปฏิบัติงานอยูระดับมากทั้ง 6
ดาน โดยมีการประสานงานและการสรางความสัมพันธกบั ชุมชนเปนลําดับสูงสุด ซึ่งมีคน
ปฏิบัติงานเปนรายขอที่สําคัญคือ การเขารวมกิจกรรมประเพณีของชุมชน เชน กิจกรรมศาสนา
บําเพ็ญประโยชน สรางความสัมพันธเพื่อใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชน ประสานความ
รวมมือในการแกไขความขาดแคลนตาง ๆ ในโรงเรียนขนาดกลาง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูระดับมากทั้ง 6 ดาน โรงเรียนขนาดเล็กเมื่อพิจารณารายดานมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากทัง้ 6 ดาน เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบวาโดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไมแตกตางกัน และในรายดานปรากฏวาโรงเรียนขนาดตางกันมีการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไมแตกตางกัน และในรายดานปรากฏวาโรงเรียนมีขนาดตางกันมีการ
ปฏิบัติหนาที่ไมแตกตางกัน
อภิศักดิ์ วรรณไกรศรี (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการสรางความรูความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนชุมชน
บานพานสวางดอนโมง และโรงเรียนบานหัวบึง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของตนเอง ขาดเอกสารและขาดโอกาสที่เอื้ออํานวยในการศึกษา
ซึ่งสงผลใหไมกลาและไมมนั่ ใจในการแสดงความคิดเห็น และใหขอมูลตาง ๆ ในระหวางที่รว ม
ประชุม สวนใหญจึงทําหนาที่เกี่ยวกับรับทราบ ผลการวิจัยครั้งนี้ไดชใี้ หเห็นวา การพัฒนาความรู
ความเขาใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใหแตละคนศึกษาดวยตนเองจาก
เอกสารและการประชุมสัมมนาเพื่อทําความเขาใจในประเด็นตาง ๆ โดยวิทยากร ทําใหกรรมการ
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สถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาทีข่ องตนเองดีขนึ้ และพรอมที่
จะใหความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองโรงเรียน
มนูญ จันทรซาย (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการดําเนินงานโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนกรมสามัญศึกษาที่มีชาติพันธุไทยสวย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานกระแซงวิทยา
อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา ปญหาสําคัญที่พบคือ การประสานงานกับ
ชุมชนยังไมทวั่ ถึง ไมเปนปจจุบัน การกําหนดระยะเวลากิจกรรมไมเหมาะสม นักเรียนมีความ
แตกตางดานภาษา และวัฒนธรรม การประชาสัมพันธและการติดตอประสานงานยังไมทั่วถึง การ
จัดการกิจกรรมมาสม่ําเสมอ ขาดอุปกรณกฬี า บุคลากรผูควบคุมนักเรียนไมเพียงพอ ขาดความ
รวมมือจากชุมชนบางสวนไมมีแบบประเมินและผลการประเมินไมชดั เจนและไมครอบคลุม
โรงเรียนไดแกไขปญหา โดยจัดประชาสัมพันธเชิงรุกตอเนื่อง จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรม
สรางความตระหนักใหกับนักเรียนโดยการยกยองชมเชยผูกระทําความดี จัดนิทรรศการตาง ๆ
เผยแพรผลงานอยางสม่ําเสมอ จัดหาอุปกรณตาง ๆ ที่ขาดแคลนเพิ่มขึน้ รณรงคใหชมุ ชนเขารวม
กิจกรรมใหมากขึ้น โรงเรียนใชวิธีประเมินโครงการสอบถามผูเกี่ยวของและดูจากผลที่ทําในรูปของ
กิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. งานวิจยั ตางประเทศ
Harris (1998 : 1437-A) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กรณีศึกษา
ของนามิเบีย จุดประสงคของการศึกษาเพื่อเสนอประเด็นและบรรยายธรรมชาติของสัมพันธภาพที่
เกิดขึ้นระหวางกรณีของโรงเรียนนามิเบียและชุมชนโดยรอบ การศึกษาดั้งเดิมของชุมชนแหงนี้มุงที่
จะฝกความชํานาญเพื่อมีอํานาจทางการศึกษาจึงถูกลดบทบาทลง โดยรัฐมนตรีการศึกษาและ
วัฒนธรรม (MBEC) มุงปรับเปลี่ยนใหผูรับประโยชนจากการศึกษาเปนคณะกรรมการและชุมชนเขา
มามีบทบาท การศึกษาควรปรับเปลี่ยนระหวางผูไดรับประโยชนจากการศึกษาคือกุญแจสูความ
สรางสรรคและชวยใหการจัดการศึกษาของชาติบรรลุวัตถุประสงค
Gold (2000 : 295-A) ไดศกึ ษาเรื่อง การใหชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ในฟลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนใน
เขตเมืองครอบคลุมไปถึงความตองการปรับปรุงความสัมพันธระหวางครอบครัว ชุมชน และ
โรงเรียน ซึ่งเปนความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน และเปนปฏิสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน และ
นักการศึกษา ชุมชนที่มีรายไดต่ําจะมีปญหาในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและระดับ
การศึกษาของผูปกครองมีผลตอการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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Sanders (2002 : 116-A) ไดศกึ ษาเรื่อง ความตองการรวมมือและการเพิม่ การสื่อสารระหวาง
บานกับโรงเรียน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของการเรียนของนักเรียนอัฟริกันอเมริกนั โดยจัดรายวิชา
เกี่ยวของกับการทดลองปฏิบัติการ เพื่อเพิม่ พูนความรวมมือและการสือ่ สารระหวางบานกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงหนึ่งในประเทศอเมริกา การวิจยั เปนแบบการมีสวนรวมระหวางผูป กครอง นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน โดยผูเขารวมโครงการของโครงการวิจัยปฏิบตั ิการตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ปญหา การสํารวจ การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล การศึกษาพบวา เมื่อ
ใหผูปกครอง มีสวนรวมในโรงเรียนมากยิง่ ขึ้นจะทําใหมกี ารเพิ่มการสือ่ สารและความรวมมือของ
โรงเรียนกับผูป กครองมากยิง่ ขึ้น นักเรียนมีผลการเรียนดีเพิ่มขึ้น
จากผลการศึกษาของงานวิจยั หลากหลายพอจะสรุปถึงการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนไดวา แนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่สําคัญที่สุด
คือ โรงเรียนควรศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนตลอดจน จัดทําแผนโครงการที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน และตองการมีสวนรวมในการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน การจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียน การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน และสอดสองดูแล
ความประพฤติของนักเรียน เปนตน ในสวนของปญหาทีพ่ บในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนสวนใหญจะเปนปญหาดานที่โรงเรียนไมนําผลการประเมินเผยแพรแกชุมชน
ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมและการรวมพัฒนาชุมชนมีนอย ความรวมมือดานวิชาการ ดาน
กิจกรรม การประชาสัมพันธและขาวสาร และความรวมมือดานอาคารสถานที่และครุภัณฑ
นอกจากนี้ผลสรุปยังบอกถึงการบริหารงานของโรงเรียนขนาดใหญจะสามารถเขาถึงชุมชนในดาน
ของการขอรับการสนับสนุนชวยเหลือไดมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึง่ มีปจจัยเหตุมาจากรายได
และฐานะของผูปกครองนักเรียน สวนความสามารถทางการบริหารดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ประสบการณของผูบริหารไมพบวามีความแตกตางกัน และการสรางระเบียบ
วินัยในโรงเรียนควรจะใหผปู กครองเขามามีสวนในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย

โรงเรียน
องคประกอบ
-ผูบริหาร
-บุคลากร
-คณะกรรมการ
-นักเรียน
-อาคาร สถานที่
-วัสดุอุปกรณ
-งบประมาณ
-ความรวมมือจากประชาชน
ในการบริหารและจัดการ
โรงเรียน

ชุมชน
องคประกอบ
-ผูนําชุมชน
-คณะกรรมการวัด
-ผูปกครองนักเรียน
-อบต.
-งบประมาณ
-แหลงเรียนรู
-ภูมิปญญาทองถิ่น
-ทรัพยากรชุมชน
-ความเขมแข็งขององคกรชุมชน

รูปแบบความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
1. ดานการประชาสัมพันธ
2. ดานการใหบริการแกชุมชน
3. การรวมกิจกรรมของชุมชน
4. การใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน

การ
ปฏิบัติ
การ

หนวยงานอื่น
-สถานีอนามัย

ผลการสราง
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
1. ผลตาม
วัตถุประสงคของแต
ละกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของ
3. ปญหาอุปสรรค
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กรณีศกึ ษา
โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อศึกษาผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและความพึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของ
3. เพื่อศึกษาเงือ่ นไขปจจัยทีม่ ีตอการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี

ความสําคัญและประโยชนของการวิจยั
1. ไดรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กรณีโรงเรียน
วัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ทราบผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและความพึงพอใจใน
การสรางเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
3. ทราบถึงเงื่อนไขปจจัยที่มตี อการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4. ทําใหโรงเรียนกับชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกัน เปนตัวอยางใหกับโรงเรียน
อื่น ๆ ที่จะนําไปใชในการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน

ขอบเขตการวิจัย
พื้นที่ คือ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา ประกอบดวยตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชน ไดแก
1. กลุมแกนนํา ซึ่งประกอบดวยพหุภาคีเปนผูรวมคนหารูปแบบในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ประกอบดวยตัวแทนจากโรงเรียนและชุมชน ไดแก
ผูบริหารของโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม จํานวน 10 คน คณะกรรมการของโรงเรียน
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จํานวน 9 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทาทอง ผูนําชุมชน และตัวแทนผูปกครองที่ยินดีเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
2. ประชาชน ไดแก ผูปกครองนักเรียน และประชาชนทัว่ ไปที่เขารวมกิจกรรมการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 200 คน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนวัดเขาพระนิม่ ตําบลทาทอง อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชุมชน หมายถึง ชาวบานปากน้ําทาทอง ผูปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปทีอ่ ยูใน
เขตบริการการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
3. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การดําเนินงานของครูและผูที่
เกี่ยวของ ที่เอือ้ อํานวยประโยชน และใหความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อ
เกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. รูปแบบ หมายถึง กรอบแนวคิดหรือแบบแผนที่กําหนดขึ้นที่สะทอนใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงเขาดวยกัน สามารถเขาใจไดโดยงายและสามารถเปนแนวทางไดในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
5. การเสริมสราง หมายถึง การทําใหดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่งขึ้นในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
6. รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง
กรอบแนวคิดหรือแบบแผนที่สะทอนใหเห็นถึงความเชือ่ มโยงของการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ที่ไดจากผูที่เกี่ยวของทีเ่ ห็นสอดคลองกันและสามารถเปนแนวทางการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
7. ผลการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของแตละกิจกรรม ตามวัตถุประสงคของแตละ
กิจกรรม และความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ
8. พหุภาคี หมายถึง ครูใหญ ครู คณะกรรมการโรงเรียน ผูปกครองนักเรียน ประชาชนที่
อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงโรงเรียน องคการบริหารสวนตําบลทาทอง วัด และหนวยงานที่เขารวม
กิจกรรมการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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9. การประชาสัมพันธ หมายถึง การแจงขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและความตองการ
ของโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ และใหความรวมมือสนับสนุน เพื่อพัฒนางานของโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จโดยใชวธิ ีการเชน เสียงตามสาย การจัดทําเอกสาร หนังสือพิมพ วารสาร เปนตน
10. การใหบริการแกชุมชน หมายถึง การบริการตาง ๆ ที่โรงเรียนใหแกชุมชนตามกําลัง
ความสามารถที่โรงเรียนมี ไดแก การใหคําแนะนํา ใหบริการอาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ การ
สงเสริมสุขภาพ การใหบริการทางวิชาการ ฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ เปนตน
11. การรวมกิจกรรมของชุมชน หมายถึง การใหบุคลากรของโรงเรียนเขารวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น ไดแก รวมกิจกรรมประเพณีตาง ๆ การพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน และกิจกรรมสวนบุคคลในชุมชนตามวาระอันสมควร เปนตน
12. การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง การใหชมุ ชนไดเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของโรงเรียน ไดแก กิจกรรมวันเด็ก วันแมและวันสําคัญตาง ๆ การเชิญบุคคลใน
ชุมชนมาเปนวิทยากรในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมกีฬาตาง ๆ เปนตน

