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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเร่ือง การสรางความสัมพันธ ระหวางโรงเรียน
กับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยสาระท่ีนําเสนอครอบคลุม
ประเด็นสําคัญดังนี้ 
 1. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  1.1  ความหมายการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  1.2  จุดมุงหมายการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  1.3  กระบวนการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  1.4  การประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  1.5  ปญหาดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  1.6  ขอบขายการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 2. หลักการมนุษยสัมพันธ 
 3. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.1  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  3.2  บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. การบริหารโรงเรียนกลุมกรุงธนใต 
  4.1  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 
 1. ความหมายการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  ความหมายของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดมีผูให
ความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ 
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  รัตนา กาญจนพันธุ และ สมพิศ โหงาม (2543 อางถึงใน บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ, 2554, 
หนา 9) ไดเสนอแนะวาในการประชาสัมพันธโรงเรียนนั้น ผูบริหารควรจะตองคํานึงถึงหลักการ
ตอไปนี้เสมอ คือ 
   (1) ความตอเนื่อง คือ ดําเนินการตอเนื่องกันไปตลอดเวลา 
   (2) ความท่ัวถึง คือ พยายามสรางความเขาใจอันดีใหเกิดข้ึนโดยท่ัวถึงทุกกลุมชน 
เชนชุมชน วัด สวนราชการ ผูปกครอง 
   (3) ความบริสุทธ์ิใจ คือ ดําเนินงานดวยความบริสุทธ์ิใจและอยางตรงไปตรงมา 
   (4) ความพรอมรับ คือ มีความต่ืนตัวพรอมอยูเสมอท่ีจะรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของกลุมชนตางๆ 
   (5) ความเหมาะสม คือ ใชวิธีการงายๆ และหลายๆ วิธีตามความเหมาะสมของ
สถานการณ 
  กมล  กําลังหาญ (2546, หนา 10) ไดสรุปวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน หมายถึง บรรดากิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการรวมกับชุมชน หรือส่ือสารกับชุมชน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีดท่ีีถูกตอง ประสานประโยชนรวมกัน กอใหเกิดความรวมมือกัน สนับสนุน
ซ่ึงกันและกันอันนําไปสูการพัฒนาท้ังโรงเรียนและชุมชน 
  บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ (2554, หนา 9) สรุปไดวา ในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนนั้น ตองใชหลักการที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการสรางความสัมพันธอยาง
บริสุทธ์ิใจ ตอเนื่อง เรียบงาย รูจักยืดหยุนและปรับตัวเขากัน พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของกลุม
ชนตางๆ และพยายามสรางความเขาใจอันดีใหเกิดข้ึนอยางท่ัวถึง 
  สรุปไดวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การบริหาร
โรงเรียนในสวนท่ีเกี่ยวของกับชุมชน เพื่อเอ้ือประโยชนรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน 
  ความจําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  สืบเนื่องจากการที่โรงเรียนและชุมชนมีความเกี่ยวของใกลชิดกันดังจะพิจารณาได
จากสถานท่ีตั้งของโรงเรียนสวนใหญมักจะต้ังอยูในแหลงชุมชนท่ีมีความหนาแนน ผูปกครองใน
ชุมชนจะสงบุตรหลานเขารับการศึกษาภายในโรงเรียนท่ีอยูในแหลงชุมชนนั้นๆ ดังนั้น โรงเรียนจึง
กลายเปนสวนหนึ่งของสังคมภายในชุมชน มีหนาท่ีรับใชสังคมในดานความรู คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรม ท้ังนี้เพื่อใหคนท่ีผานการเรียนรูในระบบโรงเรียนไดออกมาสูสังคมตามความ
ประสงคของสังคม ซ่ึงแนวปฏิบัติของโรงเรียนดงักลาวจะสัมฤทธ์ิผลหรือไมนั้น สวนหนึ่งโรงเรียน
จะตองสรางความเชื่อถือและความเขาใจกับชุมชนโดย บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ (2554,หนา 9-10) ได
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กลาวถึงการดําเนินงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนภายใตเหตุผลและความจําเปน
ดังนี้ 
   (1) เพื่อเสนอรายงานใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจการตางๆ ของโรงเรียน 
   (2) เพื่อสรางศรัทธาและสนับสนุนใหประชาชนเขามาชวยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ตางๆ ของโรงเรียน 
   (3) เพื่อสงเสริมใหครูกับผูปกครองมีความใกลชิดกันยิ่งข้ึน สรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน 
   (4) เพื่อใหโรงเรียนมีโอกาสสนองความตองการของทองถ่ินใหมากข้ึน 
   (5) เพื่อชวยปองกันและแกปญหาตางๆ อันเกิดจากความไมเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 
   (6) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันตางๆ  ของสังคมเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
  สรุปไดวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีความสําคัญและ
จําเปนตอการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ดังนั้น ผูบริหาร ครู อาจารย ตลอดจนบุคลากรใน
ทองถ่ินจําเปนตองรวมมือกัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ดีตอกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา
การศึกษา อันเปนเปาหมายสําคัญตอผูเรียนซ่ึงจะออกไปเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนตอไป 
 2. จุดมุงหมายในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  ในสวนของการประชาสัมพันธโรงเรียนนั้น  ก็เปนวิ ธีการหนึ่งในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดังท่ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 อางถึงใน
บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ, 2554, หนา 9) ไดกลาววา การประชาสัมพันธโรงเรียนมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ
ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับประชาชนหรือหนวยงานตางๆ อันจะเปนรากฐานใน 
การพัฒนาการศึกษาใหไดผลดียิ่งข้ึน ดังนั้นการประชาสัมพันธโรงเรียนจงึมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
   (1) เปาหมายของการประชาสัมพันธภายในโรงเรียน เปนการใหการดําเนินงาน
ของโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยความรูความเขาใจท่ีตรงกันเพื่อ
ประโยชนในความรวมมือรวมใจของผูรวมงานในโรงเรียนทุกคน และการสรางความเขาใจท่ี
ตรงกันในทุกกลุมภายในโรงเรียนอันนําไปสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงเรียน 
   (2) องคประกอบของการประชาสัมพันธในโรงเรียน 
    (2.1) สภาพการทํางานท่ีดี นับต้ังแตหองทํางาน เคร่ืองใช ฯลฯ ซ่ึงจะสงผล
ตอความรูสึกและจิตใจ 
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    (2.2) สภาพจิตใจดี การมุงสรางงานประชาสัมพันธควรมีระบบท่ีสราง
ทัศนคติและความรูสึกของบุคลากรอยางดีพอ เชน การจัดสรรงานอยางยุติธรรม ระบบความดี
ความชอบบริหารงานดวยความเห็นอกเห็นใจครู 
    (2.3) บริการตางๆ  อยางดีพอ  การบริการสรางความรู สึกและสภาพ 
การทํางานท่ีดี เชน การเจ็บไขไดปวย การชวยเหลือบุตร ครอบครัว การติดตอในกิจธุระของ
บุคลากรโดยไมเสียระเบียบ 
   (3) กิจกรรมประชาสัมพันธภายในโรงเรียน มีดังนี้ 
    (3.1) กิจกรรมโดยตรง เปนกิจกรรมการประชาสัมพันธท่ีจัดข้ึนเพื่อเปาหมาย 
การประชาสัมพันธเปนหลัก ไดแก 
     (3.1.1) การประชุมอาจารยและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อแจงเร่ืองราว
ตางๆ และฟงความคิดเหน็ของผูรวมงาน 
     (3.1.2) การจัดประชุมเฉพาะกลุม เพื่อแลกเปล่ียนและอภิปรายปญหา
ตางๆ ท่ีเปนปญหาเฉพาะกลุม 
     (3.1.3) การจัดต้ังคณะกรรมการ เพื่อใหอาจารยผูสอนไดมีสวนรวม
รับรูรับทราบและกําหนดแนวทางตางๆ รวมกัน 
     (3.1.4) การจัดทําเอกสารคูมือ ทําใหบุคลากรตางๆ รูเร่ืองตางๆ ตรงกัน 
เทากันสิทธิตางๆ ก็เทาเทียมกนั 
     (3.1.5) การจัดทําเอกสารเฉพาะเร่ือง เพื่อเสนอเร่ืองราวในรายละเอียด
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีตองการใหทุกคนรูเพื่อการรวมมือท่ีดีพอ 
     (3.1.6) การจัดทําเอกสารหรือวารสารประจํา เพื่อเสนอเร่ืองราวใน
รายละเอียดเฉพาะขาวและความเคล่ือนไหวใหมๆ ในวงวิชาการและอาชีพ นอกจากนั้นยังเปน 
การประมวลขอมูลไวดวยพรอมกัน 
    (3.2) กิจกรรมโดยออม เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยไมมีจุดมุงหมายเพื่อการ
ประชาสัมพันธโดยตรง แตมีผลพลอยไดเพื่อการประชาสัมพันธไปดวย ไดแก 
     (3.2.1) การจัดสังสรรคในสมาชิกองคกร เพื่อใหทุกคนมาพบปะพูดคุย
กันอยางเปนกันเอง เปนการสรางความรูสึกท่ีดี 
     (3.2.2) การจัดดูงานหรือทัศนาจร รวมกันเปนกลุมเพ่ือใหสมาชิกของ
โรงเรียนไดมีโอกาสรวมกลุมเดินทางไปดวยกันซ่ึงจะชวยสรางความสัมพันธและความเขาใจท่ีดีข้ึน 
     (3.2.3) การจัดนิทรรศการภายในโรงเรียนก็ชวยใหรูขอมูลตรงกันได
ระหวางบุคลากรในโรงเรียน 
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     (3.2.4) การเยี่ยมเยียนหองพักครู ของผูบริหารหรือคณาจารยอ่ืนๆ ก็จะ
ชวยเพิ่มความเขาใจอันดีระหวางกันไดมากข้ึน 
     (3.2.5) การรับประทานอาหารรวมกันเปนคร้ังคราว การไปรวมใน
กิจกรรมสวนตัวของบุคลากรเปนคร้ังคราว ก็เปนการชวยสรางการประชาสัมพันธในโรงเรียนท่ีดี
ท้ังส้ิน 
  จากท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นไดวา จุดมุงหมายในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีจุดมุงหมายเพ่ือ 
   (1) สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
   (2) เพื่อใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน รวมท้ัง
การพัฒนาชุมชนตามลําดับ 
   (3) เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
 3. กระบวนการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ (2554, หนา 11-14) การประชาสัมพันธกับชุมชนเปนส่ิงสําคัญ
อยางยิ่ง เพราะโรงเรียนต้ังข้ึนโดยชุมชนและเพ่ือประโยชนของชุมชน แตโรงเรียนไมคอยใหความ
สนใจ เนื่องจากไดงบจากรัฐบาลแตปจจุบันชุมชนคอยดูการดําเนินงานของโรงเรียนและ 
การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตองอาศัยชุมชนดวยโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
   (1) จุดมุงหมายในการประชาสัมพันธชุมชนมีเปาหมายเพื่อใหชุมชนไดรูจัก 
เขาใจ มีทัศนคติท่ีดีตอกิจกรรมและกิจการของโรงเรียน นํามาซ่ึงการรวมมือและใหความชวยเหลือ
แกโรงเรียนในดานตางๆ อยางดีพอ 
   (2) องคประกอบในการดําเนินงานประชาสัมพันธกับชุมชน  เพื่อใหการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธกับชุมชนมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบดังนี้ 
    (2.1) ทัศนคติของผูบริหารโรงเรียนท่ีดีตอชุมชน และการประชาสัมพันธตอ
ชุมชนถาไมใหความสําคัญก็จะประสบความลมเหลว 
    (2.2) ความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียน  เ ม่ือผูบริหารให
ความสําคัญแลวตอไปก็เปนบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนตองรวมมือรวมใจพูดเปนเสียง
เดียวกัน จึงจะทําใหการประชาสัมพันธมีความหมายและคุณคา 
    (2.3) ระบบงานท่ีเอ้ือตอการประชาสัมพันธ เพราะการประชาสัมพันธจะตอง
มีระบบขาวสารและขอมูลตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถนํามาบริการไดทันที ขอมูล
แตละปควรมีการจัดเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ 
    (2.4) ไดรับความสนับสนุนดานงบประมาณเพียงพอตอการดําเนินงาน 
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    (2.5) มีคนหรือกลุมคนรับผิดชอบเฉพาะ เพราะงานประชาสัมพันธเปนงานท่ี
มีความตอเนื่องและคนท่ีมีใจรักและสมัครใจทํางานโดยเฉพาะ มีการทํางานอยางรวดเร็วคลองตัว
รอบรูตอขาวสาร และติดตอประชาสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ไดดี 
   (3) กิจกรรมการประชาสัมพันธกับชุมชน มี 2 ลักษณะ คือ 
    (3.1) กิจกรรมโดยตรง คือ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อการประชาสัมพันธ
โดยเฉพาะท้ังในแงของจุดมุงหมายและการดําเนินงานเร่ืองราวตางๆ เปนทางการ สามารถซักถาม
โตตอบกันทันทีเม่ือมีขอสงสัย แตไมควรประชุมบอยเพราะบุคคลในชุมชนไมมีเวลา แจงเฉพาะ
เร่ืองสําคัญในสวนรายละเอียดใหแจงเปนเอกสาร โรงเรียนตองเตรียมความพรอมในการประชุม 
     (3.1.1) การจัดทําเอกสารเปนกิจกรรมหลักดวยมีความซับซอนมากกวา
การประชุมแตมีความคงทนและถาวร โดยจัดทําในลักษณะขาวสาร วารสารวิชาการหรือรายงาน
ประจําป 
     (3.1.2) การจัดต้ังคณะกรรมการรวมระหวางบุคคลในโรงเรียนกับ
บุคคลในชุมชนเพ่ือใหมีการประสานงานและการติดตอ เชน กรรมการท่ีปรึกษาของโรงเรียน 
กรรมการพัฒนาโรงเรียน กรรมการพัฒนาชุมชน โดยบุคคลท่ีเปนกรรมการควรมาจากหลากหลาย
อาชีพ 
     (3.1.3) การจัดนิทรรศการและงานประจําป โดยใหนักเรียนหรือชุมชน
มีสวนรวม 
     (3.1.4) การจัดตั้งสมาคมผูปกครอง 
    (3.2) กิจกรรมโดยออม เปนกิจกรรมที่ไมมุงจุดมุงหมายการประชาสัมพันธ
โดยตรงกิจกรรมท่ีจัดมีจุดมุงหมายเฉพาะอยูแลวแตมีผลพลอยไดในการประชาสัมพันธ เชน 
     (3.2.1) การจัดงานชุมนุมนักเรียนหรืองานสโมสรตางๆ เชน งาน
ชุมนุมวิชาการชุมนุมกิจกรรมบันเทิงท่ีนักเรียนเปนผูจัด 
     (3.2.2) การจัดงานสังคมโดยมีการบันเทิงประกอบ โดยเชิญผูปกครอง
มารวมดําเนินการโดยเฉพาะในวันนักขัตฤกษ 
     (3.2.3) การจัดงานมอบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร เปนการแสดง
ความยินดีใหกับผูสําเร็จการศึกษา ควรเชิญบุคคลสําคัญ ผูปกครองมารวมและมีการใหรางวัลกับ
นักเรียนท่ีเรียนดีหรือทําประโยชนใหกับโรงเรียน 
     (3.2.4) การจัดเยี่ยมผูปกครอง เพื่อจะไดรูจักขอมูลนักเรียนอยาง
แทจริงรวมท้ังประชาสัมพันธโรงเรียนไปในตัว 
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     (3.2.5) การจัดทัศนศึกษาตามท่ีตางๆ เพื่อใหนักเรียนเรียนรู และอาจ
เชิญผูปกครองเขารวมดวย 
     (3.2.6) การทําความรูจักชุมชน โดยโรงเรียนทําโครงการรูจักชุมชน
โดยพานักเรียนไปเยี่ยมชมสถานท่ีสําคัญๆ ในชุมชน ทําความรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ 
นักเรียนจะไดรูจักชุมชนยิ่งข้ึน เปนการประชาสัมพันธโรงเรียนไปดวยในตัว 
  สรุปไดวา  การบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จึงเปน
หนาท่ีท่ีผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองบริหารหรือกําหนดบทบาทของตนเอง 
เพื่อใหชุมชนไดเขามาหาโรงเรียนและใหโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของชุมชน กลาวคือ สามารถใช
ทรัพยากรของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 4. การประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  งานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน เปนการรับความชวยเหลือจากชุมชนทุก
อยาง ท้ังการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหาร เชน แรงงาน วัสดุอุปกรณ
และการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือดานวิชาการ เชน ความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน จัดหาแหลงวิชาความรูตางๆ สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนในการเรียน 
การสอน เปนตน ดังท่ี พนิจดา วีระชาติ (2542 อางถึงใน บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ, 2554, หนา 15-16) ได
สรุปไววาการสรางความรวมมือและความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนการสราง
สัมพันธภาพอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อโรงเรียนรูจักชุมชนดีข้ึนในแงท่ีสามารถ
คนหาและใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอการศึกษา ในเวลาเดียวกนัก็ใหชุมชนมี
ความรูสึกท่ีดีตอโรงเรียน ถาจะใหถึงจุดสูงสุดของการสรางความสัมพันธก็คือ ทําใหชุมชนรูสึกวา
โรงเรียนเปนสมบัติของเขา ผูคนในชุมชนก็ยอมจะไดชวยกันดูแลรักษาทรัพยสินของโรงเรียน
ตลอดจนเอ้ืออํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือโรงเรียนในดานตางๆ เชน ชวยสละทรัพยสิน
ซ้ืออุปกรณท่ีโรงเรียนขาดแคลนชวยซอมแซมวัสดุอุปกรณ อาคารเรียน โดยมิไดคิดคาตอบแทน 
ชวยออกเงินคาจางครูชวยสอนใหกับโรงเรียน รวมไปถึงชวยวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน 
  วิธีการและแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  ประจวบ  จงปตนา (อางถึงใน เกษมศักดิ์ สวนจันทร, 2548, หนา 34-35) ไดสรุปถึง
วิธีการและแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนไวดังนี้ 
   (1) การสรางความสัมพันธในทางตรง แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
    (1.1) การนําโรงเรียนออกสูชุมชน เชน 
     (1.1.1) การประชาสัมพันธใหชุมชน  ไดทราบเก่ียวกับนโยบาย
เปาหมายและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ การกระจายเสียงทาง 
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หอกระจายขาวการเผยแพรโดยครู นักเรียน คนงานภารโรง หรือโดยทางหนังสือ วารสาร เอกสาร
ส่ิงพิมพตางๆ 
     (1.1.2) การใหบุคลากรภายในโรงเรียน  ไดเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชน เชน การพัฒนาชุมชน กิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา การบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน เปนตน 
     (1.1.3) การใหความชวยเหลือแกชุมชน เชน การจัดอบรมทางวิชาชีพ 
การเปนวิทยากรใหความรูทางวิชาการ การจัดกลุมสนใจ เปนตน ซ่ึงการใหความชวยเหลือดังกลาว 
จําเปนตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
     (1.1.4) การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือใชบริการจาก
ทางโรงเรียน อาทิ กิจกรรมนันทนาการ บริการหองสมุด บริการอาคารสถานท่ี บริการดานส่ือและ
เทคโนโลยี เปนตน 
     (1.1.5) การสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
เชน จัดใหมีการประชุมพบปะผูปกครอง โครงการสนทนาศิษยลูก เปนตน 
     (1.1.6) การใชชุมชนเปนแหลงวิทยากร เชน การนํานักเรียนออกไป
เรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน การนํานักเรียนไปทัศนศึกษาและฝกงานในแหลงเรียนรูตางๆ เปนตน 
    (1.2) การนําชุมชนมาสูโรงเรียนสามารถกระทําไดดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ตัวอยางเชน 
     (1.2.1) การเชิญผูปกครองนักเรียนมาใหความรูในบางเร่ืองท่ีเหมาะสม
กับความสามารถ ประสบการณ และสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน 
     (1.2.2) การเชิญผูปกครอง ท่ีประสบความสําเร็จ ในการประกอบอาชีพ
มาเสริมสรางประสบการณใหกับผูเรียน 
     (1.2.3) การเชิญผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขารวมงานวันสําคัญ
ของโรงเรียน เชน งานวันเด็ก งานปดภาคเรียน เปนตน 
     (1.2.4) การเชิญผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขาชมนิทรรศการ
หรือผลงานของนักเรียนในโรงเรียน ตามโอกาสอันเหมาะสม 
     (1.2.5) การจัดตั้งสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครอง 
     (1.2.6) การเชิญประชาชนท่ีสนใจดานการศึกษา เขารวมเปนกรรมการ
ท่ีปรึกษาของโรงเรียน 
     (1.2.7) การเชิญผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
ชุมชน มาใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
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   (2) การสรางความสัมพันธโดยทางออม 
    การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยทางออม ไดแก  
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี ท้ังนี้เพ่ือสราง
ความศรัทธาใหกับผูปกครองชุมชนทองถ่ิน เพราะการท่ีผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินไดเขามาพบเห็น
ส่ิงดีๆ ของโรงเรียนยอมเปนท่ีประทับใจและกลาวขวัญจากผูหนึ่งไปยังอีกผูหนึ่งไดเปนอยางดี 
   (3) วิธีการและแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงาน
อ่ืน 
    การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่น หมายถึง  
การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวาง
โรงเรียนกับหนวยงานอ่ืนในชุมชนทองถ่ิน 
  สรุปไดวา วิธีการและแนวทางในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 
จะตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการรับผิดชอบกับกิจกรรมของโรงเรียนใหมากยิ่งข้ึน เพื่อ
พัฒนาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโรงเรียน 
 5. ปญหาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนน้ันสวนใหญอยูในลักษณะท่ีนาพึงพอใจ 
กลาวคือ ท้ังโรงเรียนและชุมชนตางใหความรวมมือและชวยเหลือกันเปนอยางดี แตสถานศึกษาบาง
แหงท่ีความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนยังคงมีปญหาอยูบาง ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ ไพฑูรย  
สินลารัตน (2543, หนา 120) ไดสรุปไวดังนี้ 
   (1) ความขัดแยงระหวางบุคคล กอใหเกิดความขัดแยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
เชน ความขัดแยงสวนตัวระหวางผูบริหารโรงเรียนกับผูนําในชุมชน กอใหเกิดความไมรวมมือกัน
ระหวางสองสถาบัน เปนตน  
   (2) ความขัดแยงระหวางสถาบัน เปนความขัดแยงระหวางสถาบันภายในชุมชน 
เชน โรงเรียนกับวัด โรงเรียนกับหนวยงานอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดจากความคิดเห็นไมตรงกัน ผลทีต่ามมาคือ 
ประชาชนเกิดความไมแนใจในการใหความรวมมือหรือใหความใกลชิดกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง 
   (3) ความไมเขาใจในบทบาทของตน เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากโรงเรียนมักจะ
ไมคอยยอมรับขอเสนอแนะจากชุมชนหรือชุมชนเขามากาวกายการดําเนินงานของโรงเรียนมาก
เกินไป 
  สรุปไดวา ปญหาดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดังท่ียกตัวอยาง
ขางตน เปนปญหาท่ีพบไดเสมอและบอยคร้ัง แตนอกจากปญหาดังกลาวแลว ยังคงมีปญหาอ่ืนๆ อีก
หลายประกาย แตสวนใหญจะเปนปญหาเฉพาะท่ี เฉพาะคนและสามารถดําเนินการแกไขไดไมยาก 
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 6. ขอบขายการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 64–65) ไดบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจ 
การบริหารจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป โดยมี
บทบาทหลักในการประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและอํานวยการความสะดวกตางๆ  ใน 
การใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ตลอดจนการมีสวนรวมของบคุคล ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหโรงเรียนสามารถแสดงบทบาทของการใหและการรับความชวยเหลือไดอยางเต็มท่ี วิธีการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหสอดคลองกับการบริหารโรงเรียน ครอบคลุมงาน 
6 ดานดังนี้ 
   (1) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
   (2) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   (3) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
   (4) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
   (5) การสงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาบุคคล ชุมชน 
องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
   (6) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
  จํานัน  เมืองพระฝาง  และคณะ (2546, หนา 76) ไดกลาวถึงการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน วามีลักษณะเปนความสัมพันธ 2 ทาง คือ ท้ังโรงเรียนและชุมชนมี
บทบาทเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงเกี่ยวพัน
อยูกับการดําเนินการเพ่ือใหโรงเรียนสามารถทําหนาท่ีผูใหบริการและผูรับบริการ ใหความรวมมือ 
การสนับสนุน และความชวยเหลือไดอยางเต็มท่ี โดยท่ัวไปแลวงานสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน มีขอบขายครอบคลุมงานท้ัง 5 ดาน ดังตอไปนี้ 
   (1) การประชาสัมพันธโรงเรียน 
   (2) การใหบริการชุมชน 
   (3) การรวมกิจกรรมของชุมชน 
   (4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
   (5) การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน 
  จากขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูวิจัยและนักวิชาการ
หลายทาน สรุปไดวา ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นจะตองดําเนินการให
ครอบคลุม โดยโรงเรียนและชุมชนตองเปนท้ังผูใหและผูรับ ท้ังนี้ในการดําเนินงานจะตองต้ังอยูบน
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พื้นฐานของความเขาใจอันดี มีความจริงใจ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมรวมกันอยาง
หลากหลาย และท่ีสําคัญ สถานศึกษาและชุมชนจะตองมีการพัฒนาไปพรอมกันอยางมีคุณภาพและ
ตอเนื่อง ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูศึกษาไดใชแนวทางการดําเนินงานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน จากผูวิจัยและนักวิชาการหลายทาน ซ่ึงขอบขายท่ีตองการศึกษามี 5 ดาน 
คือ ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน ดานการใหบริการชุมชน ดานการสนับสนุนและใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ
หนวยงานอ่ืน และดานการขอรับการสนับสนุนจากชมรม สมาคม มูลนิธิ และหนวยงานภายนอก 
โดยดานการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน ไดดําเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 17 วาดวย
เร่ือง สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมี
ความเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ดังนั้นสภาพการดําเนินงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีขอบขายท่ีตองดําเนินงาน 5 ดาน ดังหัวขอตอไปนี้ 
  การประชาสมัพันธโรงเรียน 
  สมคิด  บางโม  (2546, หนา 12-18) ไดกลาววา การประชาสัมพันธสถานศึกษา เปน
กระบวนการที่มีแผนและกระทําตอเนื่องท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
โดยใชกระบวนการสองทาง คือสถานศึกษาเปนท้ังผูใหและผูรับเกี่ยวกับขอมูลขาวสารความ
เคล่ือนไหว ตลอดจนแนวความคิดตางๆ ดวย และเสนอแนะเคร่ืองมือท่ีใชในการประชาสัมพันธ
สถานศึกษาไวดังนี้ 
   (1) คําพูด หมายถึง การใชถอยคําเจรจาปราศรัยกับผูปกครองนักเรียนผู ท่ี
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป การใชคําพูดเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ
สถานศึกษา กระทําไดในเร่ืองของการกลาวตอนรับแกผูมาติดตอทุกระดับอยางประทับใจ มารยาท
ในการรับโทรศัพท การพูดคุยในลักษณะตัวตอตัว รวมถึงการพูดในโอกาสตางๆ เชน การบรรยาย  
การอบรม การปราศรัย การปาฐกถา การอวยพร เปนตน 
   (2) หอกระจายขาว หมายถึง การพูดทางเคร่ืองขยายเสียงเพื่อใหประชาชนไดยิน
ในบริเวณกวางออกไป ในเขตรัศมีการใหบริการของสถานศึกษาซ่ึงเปนลักษณะของการส่ือสารทาง
เดียว กระทําในลักษณะแจงเพื่อทราบหรือการประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
   (3) วิทยุกระจายเสียง หมายถึง การประชาสัมพันธสถานศึกษา โดยการสง
ขอความสั้นๆ ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขต ท้ังท่ีไดประกาศ ไดแจงเตือนการสงบทความให
ทางวิทยุหรืออาจใหจะมีการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานศึกษาเองก็ได 
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   (4) หนังสือพิมพ หมายถึง ลงขาวของสถานศึกษาทางหนังสือพิมพท่ัวไปที่มี
จําหนายอยูในทองตลาด เคร่ืองมือประเภทนี้กระทําไดในลักษณะของการใหความสัมพันธทาง
หนังสือพิมพของผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายการแจกขาว การใหขาว 
การเชิญนักขาวหนังสือพิมพมาทําขาวของสถานศึกษา การแถลงขาวอยางเปนทางการ ตลอดจน 
การใหความสะดวกแกผูส่ือขาว เม่ือบุคคลดังกลาวมาขอขอมูลจากสถานศึกษา เปนตน 
   (5) โทรทัศน หมายถึง การประชาสัมพันธสถานศึกษา โดยการเผยแพรกิจกรรม
ของสถานศึกษาดวยการออกอากาศ ซ่ึงแสดงใหเห็นท้ังรูปภาพและเสียงไปพรอมๆ กัน เปน 
การออกอากาศท่ีหองสงหรืออาจจะเปนสนามกลางแจงก็ได หรืออาจจะบันทึกเปนเทปโทรทัศน 
แลวนํามาออกอากาศทางสถานีอีกคร้ัง ตามลําดับของการจัดรายการ ซ่ึงอาจเรียกวาเปนการ
ถายทอดสดหรือการบันทึกเทปโทรทัศน เปนไปตามความเหมาะสม 
   (6) วีดีทัศน หมายถึง การจัดทําหรือการบันทึกเทปโดยใชกลองวีซีดีท่ีมีอยู
โดยท่ัวไป ซ่ึงทางสถานศึกษาสามารถมอบหมายใหครูเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําหรืออาจจะ
มอบหมายใหฝายประชาสัมพันธสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการบันทึก เก็บภาพกิจกรรม
ของสถานศึกษาไว  เ ม่ือมีโอกาสอันเหมาะสมจะไดขอความรวมมือไปยังสถานีโทรทัศน  
โรงภาพยนตร ใหชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตามโอกาสอันเหมาะสมตอไป 
   (7) เอกสารส่ิงพิมพ หมายถึง ส่ิงพิมพตางๆ  ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนโดยมี
ความหมายไปในดานการส่ือสารและการประชาสัมพันธ  บอกกลาวเร่ืองราวและขอมูลใหไดทราบ
โดยท่ัวกัน เปนลักษณะของการส่ือสารทางเดียว โดยท่ัวไป ไดแก จดหมายขาว แผนพับ โปสเตอร  
วารสาร และหมายความรวมถึงขอความท่ีทางสถานศึกษาไดเขียนไวบนกําแพง ซ่ึงเปนร้ัวของ
สถานศึกษา เปนตน 
   (8) การจัดนิทรรศการ หมายถึง การนําเสนอผลงานกิจกรรมของสถานศึกษาซ่ึง
เปนผลงานของนักเรียนในลักษณะตางๆ เพื่อเชิญชวนผูชมใหมาชมภาพกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ัง
ในลักษณะเปนของจริง ของจําลอง และรูปภาพ เปนตน 
   (9) การจัดงานพิเศษ หมายถึงการจัดงานพิเศษของสถานศึกษาเปนคร้ังคราว  
หรือเปนงานประเพณีก็ได  เพื่อเปนการถือโอกาสประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาไปดวย  
เชน งานครบรอบ 50 ป หรือครบรอบ 100 ป งานวันแจกประกาศนียบัตร งานวันเด็กหรืออาจจะ
เปนการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน  เชน เขารวมกิจกรรมการจัดงานวันครู การจัดงานของชุมชน
เปนตน 
  สัน  สุขมวง (2546, หนา 42) ไดสรุปวา การประชาสัมพันธโรงเรียนเปนวิธีการของ
โรงเรียนในอันท่ีจะสรางใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหประชาชนมี
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ความรู ความเขาใจและสนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน โรงเรียนควรจัดทําเอกสาร ส่ิงพิมพเผยแพร
ขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนจัดใหมีการออกเสียงตามสายในเร่ืองตางๆ จัดทํารายงาน
ผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนใหผูปกครองทราบเปนระยะ บริการตรวจสุขภาพของ
นักเรียน จัดใหมีการแสดงผลงานทางวิชาการ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน  
จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพันธและจัดต้ังศูนยบริการขาวสารขอมูลแกชุมชน 
  สมยศ  ยิ่งยศเมธี (2550, หนา 33) ไดกลาวถึงความหมายไววา การประชาสัมพันธ
โรงเรียน คือ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน อันจะชวยใหโรงเรียนปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งข้ึน ในขายงานนี้อาจ
พิจารณาจากกิจกรรมตอไปนี้ 
   (1) การประชุมผูปกครอง เพื่อช้ีแจงการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   (2) การจัดทําจุลสารหรือพิมพเผยแพร 
   (3) จัดทําปายประกาศเผยแพรขาวสารของทางโรงเรียน 
   (4) การพบปะเยี่ยมเยือนในวาระท่ีเหมาะสม 
  จากวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธสถานศึกษาดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผูท่ี
ทําหนาท่ีเปนหัวหนาประชาสัมพันธสถานศึกษาตองรับผิดชอบสูงสุดเนื่องดวยในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาไดมอบหมายใหครูในสถานศึกษาไปดําเนินการ 
อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบสูงสุดตองเปนผูบริหารสถานศึกษานั้นเอง งานประชาสัมพันธ
สถานศึกษา จะปรากฏออกมาใหภาพลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบ ประการสําคัญคือความสามารถใน
การวางแผนของผูบริหารสถานศึกษา โดยจะตองวางแผนการดําเนินงานดานประชาสัมพันธใหดี
และตองกระทําอยางตอเนื่องตามวาระท่ีไดทําการตกลงกับผูเกี่ยวของไวหรืออาจจะมีความถ่ีเพิ่มข้ึน
หากวากิจกรรมพิเศษเกิดข้ึนอาจจะเรียกเปนฉบับพิเศษก็ได การประชาสัมพันธสถานศึกษาเปนท้ัง
ศาสตรและศิลป ในการนําเสนอผลงานความสําเร็จของสถานศึกษาในลักษณะตางๆ ท้ังท่ีเปน
ผลงานของนักเรียนและคณะครูอาจารยใหทุกคนไดช่ืนชมยินดีกับความสําเร็จและสถานศึกษาตอง
มอบความสําเร็จดังกลาวคืนกลับไปเปนของชุมชนดวยเหตุผลท่ีวา หากชุมชนไมใหความรวมมือ 
รวมแรง รวมทุนทรัพย ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญแลว สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ครู อาจารย นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยูจํานวนนอยนิดจะไมสามารถทํางานใหประสพผลสําเร็จได 
  ธร  สุนทรายุทธ (2551, หนา 453-455) ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธโรงเรียนวา มี
เปาหมายที่สําคัญท่ีสุด คือ ความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับประชาชน หรือสถาบันตางๆอันจะ
เปนรากฐานในการพัฒนาการศึกษาใหไดผลดียิ่งๆ ข้ึน วัตถุประสงของการประชาสัมพันธโรงเรียน 
จึงดําเนนิการประชาสัมพันธเพื่อส่ิงตอไปนี้ 
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   (1) สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา  โดยโรงเรียนใช
วิธีการการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก  ความรู  ความเขาใจใหเกิดข้ึนในหมูครู  นักเรียน  
ผูปกครองและชุมชน  วาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ทุกคนเปนเจาของและเปนหนาท่ีของแต
ละคนท่ีตองใหความรวมมือในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดวย 
   (2) เพ่ือเปนการแถลงหรือแจงขาวสารตางๆ ใหประชาชนทราบการเคล่ือนไหว
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียน นักเรียน และการจัดการศึกษา 
   (3) สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวาง นักเรียน ครู ผูปกครองและ
ประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู โดยอาศัยโรงเรียนเปนท้ังศูนยประชาคม ศูนยการศึกษา และ
ศูนยวัฒนธรรมของชุมชน 
   (4) สรางความเช่ือถือ ศรัทธา ความนิยมและความม่ันใจในโรงเรียนใหเกิดข้ึนใน
หมูประชาชน 
   (5) สงเสริมใหครู นักเรียนและผูปกครอง มีความสัมพันธใกลชิดกันรวมมือกัน
ในการแกปญหาของเด็กท้ังทางโรงเรียนและทางบาน 
   (6) เพื่อใหครู นักเรียน ผูปกครอง เขาใจในระเบียบกฎเกณฑและเหตุผลความ
จําเปนท่ีตองมีกฎระเบียบใหเขาใจตรงกัน และใหความรวมมือในการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ
ของโรงเรียน 
   (7) ประเมินความตองการของผูปกครองและประชาชนมนทองถ่ินท่ีมีตอ
การศึกษาเพื่อโรงเรียนจะไดหาทางสนองตอความตองการที่แทจริงของชุมชน 
   (8) ชวยแกไข ขจัดปดเปา และปองกันความขัดแยง บรรดาขอของใจท้ังหลาย
ดวยการคาดการณลวงหนาและคนหาจุกบกพรองตางๆ ท่ีครู นักเรียน ผูปกครองและประชาชนท่ีมี
ตอโรงเรียนใหหมดส้ินไป และพยายามสรางส่ิงท่ีจะทําใหประชาชนมองโรงเรียนในแงดีกอใหเกิด
ความศรัทธา เล่ือมใสโรงเรียนอยางแทจริง 
   (9) เพื่อเปดโอกาสใหฝายตางๆ  ได เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง ใหแนวความคิด มิใชเพียงแตเปนความตองการของครูหรือโรงเรียนเทานั้น 
   (10)   เพื่อสงเสริมสนับสนุนหรือชักชวน ใหผูปกครองและประชาชนเขามามีสวน
ชวยเกื้อกูลกิจการดานตางๆ ดวยกําลังกาย จิตใจ ปญญาความคิด วัสดุ ตลอดจนดานการเงินท่ี
โรงเรียนขาดแคลน เพื่อโรงเรียนจะไดบรรลุในการจัดการศึกษา ตามเปาหมายอยางสมบูรณ 
  เสนห  เหลือขันธ (2551, หนา 24) ไดสรุปงานประชาสัมพันธโรงเรียนไววา งาน
ประชาสัมพันธโรงเรียนเปนงานท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญ เพราะเปนงานท่ีจะเผยแพร
ขาวสาร การดําเนินงานของโรงเรียนใหชุมชนทราบ และมีความภูมิใจในผลงานรวมกัน ทั้งเปน 
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การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนอันจะชวยใหโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความ
สะดวกราบร่ืนยิ่งข้ึน กิจกรรมท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป เชน การประชุมผูปกครอง การจัดทําจุลสาร
ส่ิงพิมพ ปายประกาศ การพบปะเย่ียมเยียน การออกขาวทางส่ือมวลชล การจัดทําหอกระจายขาว
เสียงตามสาย หรือการพูดประชาสัมพันธในงานพิธีตางๆ ท่ีมีโอกาส เปนตน 
  สรุปไดวา การประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง วิธีการตางๆ ของโรงเรียนท่ีมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารจากโรงเรียนสูหนวยงานตางๆ และชุมชนในทองถ่ิน โดยมีการวางแผนและมี
การปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  การบริการชุมชน 
  มีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 
  ชรุณ สุนทรนนท (2546, หนา 24-25) ไดกลาวถึงการใหบริการชุมชนไววา นอกจาก
การจัดกิจกรรมดานตางๆ โรงเรียนควรจัดบริการใหแกชุมชนเพื่อความสะดวกและความประหยัดมี
โรงเรียนจํานวนไมนอยท่ีมีสภาพความพรอมดีกวาชุมชน เชน บอน้ํา น้ําประปา เคร่ืองขยายเสียง 
โตะเกาอ้ี เคร่ืองใชตางๆ เม่ือเปนเชนนี้โรงเรียนควรพิจารณาใหบริการแกชุมชนอยางท่ัวถึงและควร
กําหนดกฎเกณฑในการใหบริการไวเพื่อจะใหส่ิงของท่ีจะใหบริการนั้น คงทนใหสามารถใหบริการ
ไดตลอดไป ส่ิงท่ีโรงเรียนสามารถจะจัดเปนบริการแกชุมชน ไดแก 
   (1) ดานอาคารสถานท่ี โรงเรียนเปนสถานท่ีใหบริการแกนักเรียนจํานวนมากอยู
แลวโรงเรียนจึงเหมาะสมสําหรับกิจกรรมท่ีมีคนจํานวนมากดวย ดังนั้น หากชุมชนขอใชอาคาร
บริเวณของโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ แลว โรงเรียนจะตองจัดอํานวยความสะดวกใหเปนอยางดี 
   (2) ดานเคร่ืองใช ไดแก เคร่ืองใชท่ียกเคล่ือนท่ีได เชน โตะ เกาอ้ี โตะหมูบูชา  
ถวยชาม เคร่ืองขยายเสียง ซ่ึงชุมชนไมมีใชเปนประจําเพื่อกิจการของชุมชน ครอบครัว หรือหมูบาน 
อาจจะมาขอยืมใช โรงเรียนควรเอ้ืออํานวยตามสมควร 
   (3) ดานความรู เปนบริการท่ีพัฒนาคนใหมีความคิดและความรูตลอดจน
สติปญญาอันจะเปนประโยชนตอตนเองและชุมชน โรงเรียนควรจัดรายการประเภทใหความรูแก
ประชาชนในชุมชน เชน จัดบรรยายธรรม การปกครอง การเกษตร การเล้ียงดูทารก การอนามัย  
เปนตน 
   (4) ดานสวัสดิการ เปนบริการที่โรงเรียนจัดข้ึนสําหรับแกปญหาสนองความ
ตองการตลอดจนชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกชุมชน ไดแก การจัดสถานท่ี สําหรับการพักผอน 
หยอนใจ บริการโรงฝกงานเพื่อซอมเคร่ืองมือการเกษตร เปนตน 
   (5) ดานบุคลากร ไดแก ครู นักเรียน และนักการภารโรง บุคคลเหลานี้สามารถ
ใหบริการและความชวยเหลือรวมมือกับชุมชน ไดท้ังในดานแรงงาน ความคิดและดานอ่ืนๆ 
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  ชานุวัฒน  สุดสาคร (2547, หนา 24) ไดสรุปบริการชุมชนไววา การบริการชุมชน 
หมายถึง การบริการดานตางๆ ท่ีโรงเรียนจัดใหชุมชนตามกําลังความสามารถท่ีโรงเรียนจะกระทํา
ไดเพื่อเสริมสรางสังคมในชุมชนใหดีข้ึน ซ่ึงโรงเรียนอาจจะบริการชุมชนในดานความรูทางวิชาการ
และวิชาชีพดานสุขอนามัย โภชนาการ และนันทนาการ ศิลปกรรม ประเพณี การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ซ่ึงประชาชนท่ีเขารับ
การบริการยอมแตกตางกันในดานความรูพื้นฐาน ประสบการณ ดังนั้น การใหบริการแกชุมชน 
ผูใหบริการจะตองมีความรู ความเขาใจในเทคนิคตางๆ เปนอยางดี สามารถใชเทคนิคไดอยาง
ถูกตอง  เหมาะสมกับความมุงหมาย 
  อัจฉราวดี  บัว เกตุ  (2547, หนา  23)  ไดสรุปการใหบริการแกชุมชนไวว า  
การใหบริการแกชุมชน คือ การใหบริการดานตางๆ แกชุมชน เชน การใหบริการทางวิชาการ 
การใหคําแนะนํา หรือการปรึกษาหารือในกิจกรรมของชุมชน การใหบริการดานอาคารสถานท่ีหรือ
วัสดุอุปกรณเขารวมกิจกรรมที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน กิจกรรมศาสนา การเขาไปมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน โรงเรียนในฐานะท่ีเปนสถาบันผูนํา
ของชุมชนเปนศูนยรวมของชุมชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนยอมเปนการเสริมสรางความ
เขาใจระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดอยางดียิ่ง 
  สรุปไดวา การใหบริการชุมชน หมายถึง การใหบริการดานตางๆ แกชุมชน ตาม
กําลังความสามารถที่โรงเรียนจะดําเนินการได เชน ขาวสาร ความรูทางวิชาการ หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร การบริการสนามกีฬา สนามอเนกประสงค อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ บุคลากรใน
โรงเรียน รวมทั้งเปนท่ีปรึกษาในเร่ืองตางๆ 
  การสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
  วิชา  ทรงแสวง (อางถึงใน สามารถ  รอดสําราญ, 2546, หนา 27) ไดใหความหมาย
ของภูมิปญญาทองถ่ินไววา ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง สาระขอมูล วิธีการที่สามารถนํามาใชใน 
การจัดระเบียบแกปญหา รวมถึงการพัฒนาดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับชุมชนหรือทองถ่ินหนึ่งๆ 
  สมปอง รินทอง (2549, หนา 15) ไดใหความหมายแหลงเรียนรูไววา แหลงเรียนรู 
สามารถ รอดสําราญ (2546, หนา 19) ไดใหความหมายแหลงเรียนรูไววา แหลงเรียนรูหรือแหลง
ความรูในชุมชน หรือแหลงวิทยาการในชุมชน หรือแหลงทรัพยากรในชุมชน ตางก็มีความหมาย
เหมือนกันเพียงแตใชชื่อเรียกตางกัน ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีชีวิต และส่ิงไมมีชีวิต ไดแก บุคคล สถานท่ี
ตางๆ แหลงวิทยากร ธรรมชาติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ท่ีเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ดวยตนเองโดยประสบการณตรงเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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  ประจักษ  บุญอารีย (อางถึงใน สมปอง  รินทอง, 2549, หนา 17) ไดแบงแหลง 
การเรียนรูออกเปน 9 ชนิด คือ 
   (1) แหลงการเรียนรูธรรมชาติ ไดแก แหลงการเรียนรูท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ 
เชน ดิน หิน น้ํา สัตว พืช อากาศหรือส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติทุกอยางท่ีอยูในทองถ่ิน เชน พื้นท่ีปา
ในชุมชน น้ํา ภูเขา น้ําตก หาดทราย แหลงน้ําเปนตน หินชนิดตางๆ ดินจากพื้นท่ีตางๆ นก สัตวปา  
ปลา แสงแดด ลม ฝน แมลงตางๆ สภาพภูมิศาสตรของทองถ่ิน  แหลงเกลือและสินแรตางๆ ฯลฯ  
ส่ิงเหลานี้เกิดและมีข้ึนตามธรรมชาติเปนส่ิงท่ีเราตองเรียนรูและเขาใจสามารถนํามาใชเปน
ประโยชน ดูแลอนุรักษใหสมดุลและยั่งยืนจะมีคุณคาตอการศึกษามากเพียงใดข้ึนอยูกับการเห็น
คุณคาและการบริหารจัดการ 
   (2) แหลงการเรียนรูท่ีสรางข้ึน ไดแก แหลงการเรียนรูท่ีองคกรภาครัฐและเอกชน
สรางข้ึนเพื่อลูกหลานในทองถ่ิน เชน หอสมุดของทองถ่ินและหองสมุดเอกชน ท้ังท่ีอยูในและนอก
สถานศึกษาขององคกรเอกชนหรือของสวนบุคคล แมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญกาวหนาข้ึน
เพียงใดก็ตามการอานก็ยังมีความสําคัญมากข้ึนเพียงนั้น 
    สถาบันการเรียนรูท่ีสรางข้ึนในทองถ่ิน คือ สถานท่ีท่ีสรางข้ึนเพื่อใหคนเขา
เท่ียวชมและเรียนรูของทองถ่ิน เชน ศูนยศิลปวัฒนธรรม หอศิลป พิพิธภัณฑเมือง พิพิธภัณฑปลา
น้ําจืด สวนสัตว สวนสมุนไพร สวนหิน สวนรุกขชาติ ศูนยวิทยาศาสตร ซ่ึงแตละทองถ่ินสามารถ
สรางสรรคข้ึนเพื่อลูกหลานอยางหลากหลาย 
    แหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี ไดแก สถานท่ีอันเปนรองรอยความ
เปนมาในอดีต ของแตละทองถ่ิน เชน ซากปรักหักพังของชุมชนเกา วัดเกา ภาพเขียนสีผนังถํ้า 
เตาเผา  เคร่ืองปนดินเผา ปราสาทขอม ซ่ึงมีในทองถ่ินควรไดรับการจัดใหเปนแหลงการเรียนรู 
    สถานท่ีราชการตองจัดสถานท่ีเปนของประชาชน บริการประชาชนเพื่อ
ประชาชน โปรงใส ตรวจสอบได  เรียนรูและเขาใจได 
    สถานประกอบการของเอกชน เปนความรับผิดชอบของสถานประกอบการ
ภาคเอกชนท่ีตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
    สถานที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ อนุสาวรีย สนามกีฬา วนอุทยาน 
อุทยาน ปาชุมชน คายลูกเสือ 
    แดนเคารพและสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ไดแก สถานท่ีท่ีสรางข้ึนทําใหเปนส่ิงศักดิ์
สิทธหรือจิตวิญญาณตามความเช่ือของแตละชุมชน  เชน  ศาลเจา  ดอนเจาปู  ศาลพระภูมิ
ศาลหลักเมือง 
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   (3) วัดวาอารามและสถานท่ีสําคัญทางศาสนา เปนสถาบันและแหลงการเรียนรูคู
กับสังคมไทยและสังคมโลกมายาวนาน มีในทุกชุมชน เชน วัดของชุมชนพุทธ โบสถในชุมชน
คริสต มัสยิดในชุมชนอิสลามฯ นับเปนแหลงเรียนรูทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีแตละ
ทองถ่ินควรจัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีสมบูรณสําหรับลูกหลาน 
   (4) ภูมิปญญาและแหลงภูมิปญญาทองถ่ินในทุกทองถ่ินมีปญญาท่ีบรรพชนได
เรียนรูและสืบทอดติดตออันมาอยางมากมาย  ท้ังยังมีแหลงภูมิปญญาท่ีเปนบุคคลหรือท่ีเรียกกันวา
ภูมิปญญาชาวบาน(ตัวคน) และมีสถานที่เก็บรวบรวมผลผลิตหรือผลงานอันเกิดจากภูมิปญญา
บุคคลและสถานท่ีควรจัดใหเปนแหลงการเรียนรูของลูกหลาน ไดรับการยกยองชมเชยในฐานะผูทํา
คุณประโยชนทางการศึกษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   (5) กิจกรรมในวิถีชีวิตและประเพณีทองถ่ิน มีกิจกรรมการงาน การละเลนและ
ประเพณีวัฒนธรรมมากมายท่ีคนในแตละสังคมตองเรียนรูและถือปฏิบัติ 
   (6) วัตถุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในทองถ่ินเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อันเปนผลผลิตจากภูมิ
ปญญาของคนมากมาย 
   (7) แหลงทองเท่ียวและนักทองเท่ียวในโลกยุคไรพรมแดน ตอไปคนทุกชาติ ทุก
ภาษาจะไปมาหาสูเพื่อท่ีจะเรียนรูซ่ึงกันและกัน สถานท่ีทองเท่ียวจึงเปนแหลงการเรียนรูของคนตาง
ถ่ินและในทองถ่ิน โดยเฉพาะการเรียนรูดานภาษาและวฒันธรรมซ่ึงกันและกัน 
   (8) แหลงการเรียนรูจากส่ือสารมวลชนและส่ืออิเล็กทรอนิกส ดวยความ
เจริญกาวหนาทางดานการสื่อสารและโทรคมนาคม ทุกทองถ่ินสามารถท่ีจะมีส่ือการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสไดท่ัวไปซ่ึงสามารถจัดไดท้ังสถาบันการศึกษาและธุรกิจ 
   (9) โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาใน
อนาคตไมเปนเพียงสถาบันสอนสําหรับนักเรียน นักศึกษาในวัยวัยหนึ่งตอไปอีกแลวแตจะพัฒนา
เปนแหลงการเรียนรูท่ีมีประโยชน 
  ประเวศ วะสี (อางถึงใน สมปอง รินทอง, 2549, หนา 15) เห็นวาโรงเรียนควรมี
ความสัมพันธกับชุมชนในเร่ืองแหลงเรียนรูจากชุมชน ดังนี้ 
   (1) เรียนรูจากคนในชุมชน ซ่ึงในชุมชนมีผูรูดานตางๆ มากมาย เชน ผูรูทาง
เกษตรกรรม ทางชาง ศิลปนผูรูทางศาสนา หมอพ้ืนบาน นักธุรกิจรายยอย ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบานฯลฯผูนําชุมชนท่ีเปนนักคิด นักศีลธรรม มีปญญาความดีและความสามารถในระดับสูงๆ 
จํานวนมาก ถาเปดโรงเรียนสูชุมชน ใหท้ังครุและนักเรียนไดปฏิบัติจริง การเรียนรูจะสนุกไมนาเบ่ือ 
ท่ีสําคัญจะเปนการปรับระบบคุณคา เดิมการศึกษาของเราสอนใหดูถูกคนท่ีมีคุณคาเหลานี้ เม่ือผูรู
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ในชุมชนกลายเปนครูก็จะเปนการยกระดับคุณคา ศักดิ์ศรีและความภูมิใจของชุมชนอยางมากเปน
การถักทอสังคม 
   (2) เรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชน ควรสํารวจและสรางแหลงเรียนรูในชุมชน
เพิ่มข้ึนใหเปนแหลงเรียนรู ไมวาจะเปนทุงนา ปาเขา แหลงอนุรักษปา แหลงอนุรักษสัตว กลุมอาชีพ
ตางๆ พิพิธภัณฑตําบล ทุกตําบลควรสรางพิพิธภัณฑของตนเอง เพื่อเปนแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
   (3) เรียนรูจากเร่ืองของชุมชน การเรียนควรจะเปนเร่ืองของชุมชนใหมากท่ีสุด 
เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม การแพทยพื้นบาน ศาสนา 
   (4) การเรียนรูจากการปฏิบัติงานชุมชน ครูและนักเรียนควรจะเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติงานจริงในชุมชน เชน ทําเกษตร หัตถกรรม แปรรูปอาหาร งานชาง ธุรกิจชุมชน 
การทองเท่ียว การแพทยแผนไทย การทํามาหากิน เพื่อท่ีจะไดทํางานเปน จัดการเปน อยูรวมกันเปน 
มีอาชีพ แกไขปญหาเศรษฐกิจ และเปนการพัฒนาศีลธรรมไปดวยในตัว เปนศีลธรรมท่ีเกิดจาก 
การดําเนินชีวิตรวมกัน แตไมใชการทองวิชาศีลธรรม การเรียนรูเกิดข้ึนไดไมวาการเรียนรูนั้นจะเกดิ
จากการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน หรืออัธยาศัยก็ตาม แหลงเรียนรูทองถ่ินยังมี
คุณคา คือ 
    (4.1) ชวยใหครูและผูเรียนตระหนักในความสําคัญและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
    (4.2) ไดโอกาสในการเรียนรูดวยการสัมผัสสัมพันธ 
    (4.3) เรียนรูดวยตนเอง ใฝเรียน ใฝรู 
    (4.4) เรียนจากของจริง จากตัวอยางความสําเร็จ ไดประสบการณตรง 
    (4.5) นาสนใจสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
    (4.6) ใหประชาชนมีสวนรวมจัดการศึกษาของลูกหลาน 
    (4.7) สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
    (4.8) เช่ือมโยงส่ิงท่ีโรงเรียนรู ภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาชาวบาน 
    (4.9) เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการทํางาน การเรียนและทักษะอ่ืนๆ 
    (4.10)  เปนการพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
  เนาวรัตน  ลิขิตวัฒนเศรษฐ (อางถึงใน สมปอง รินทอง, 2549, หนา 14) ไดให
ความหมายแหลงเรียนรูไววา แหลงเรียนรู คือ ถ่ินท่ีอยูบริเวณ บอเกิด แหลงท่ีศูนยรวมความรูท่ีให
เขาไปศึกษาความรูหาความรู ความเขาใจ และความชํานาญ ซ่ึงอาจเปนไดท้ังส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ 
หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน เปนไดท้ังบุคคล ส่ิงมีชีวิต และส่ิงไมมีชีวิต 
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  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร (อางถึงใน สมปอง รินทอง, 2549, หนา 14) ให
ความหมายแหลงการเรียนรูไววา “แหลงการเรียนรูหมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ แหลง
ความรูทางวิทยาการและประสบการณท่ีสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียน ใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรู
และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่องจากแหลงตางๆเพื่อเสริมสรางให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู”หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูแวดลอม
ใกลหรือไกลตัว  ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ  
สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและ
แหลงเรียนรูอ่ืน เชน ขอมูลสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี การส่ือสาร บุคคล สถานท่ี ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ท่ีเพิ่มพูนประสบการณใหแกผูเรียนทําใหเกิดมีองคความรูใหมเกิดข้ึนสามารถคิด
สรางสรรคพัฒนาจากสภาพท่ีเปนอยูเดิมใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรูดวยตนเองโดยประสบการณตรงเพ่ือใหสามารถนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได 
  สุรศักดิ์  ปะตังถาโต (อางถึงใน อนุตร ขอสันติวิวัฒน, 2548, หนา 36) ไดให
ความหมายภูมิปญญาทองถ่ินไววา ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง ความรูและมวลประสบการณ
ท้ังหลายท่ีไดรับการถายทอดจากการส่ังสมประสบการณของ บรรพบุรุษในอดีต โดยผาน
กระบวนการศึกษาและเรียนรูจนเกิดองคความรูใหม ประกอบไปดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถ
นํามาใชในการจัดรูปแบบการสอน ดังนี้ 
   (1) ภูมิปญญาทองถ่ินดานบุคคล หมายถึง บุคคลสําคัญและผูรู ท่ีอาศัยอยูใน
ทองถ่ิน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูสูงอายุในทองถ่ิน ผูรูในทองถ่ิน 
   (2) ภูมิปญญาทองถ่ินดานสถานท่ี หมายถึง แหลงความรูท่ีสําคัญท่ีมีอยูใน
หมูบาน เชน แปลงเกษตรแบบผสมผสาน ตลาดนัดสินคา โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
   (3) ภูมิปญญาทองถ่ินดานวัสดุอุปกรณ หมายถึง วัสดุอุปกรณและเร่ืองราวท่ีเกิด
จากปญญาของคนในทองถ่ิน เชน บันทึกประวัติหมูบาน ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมูบาน งาน
หัตถกรรมในหมูบาน 
  สรุปไดวา การสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน คือ การนํา
แหลงเรียนรูในชุมชน ทองถ่ินตลอดจนวิทยากรทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชประโยชนในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน จึงเปนวิถีทางหนึ่งท่ีจะชวยใหกระบวนการเรียนการสอน บรรลุ
จุดมุงหมายไดตามตองการ สามารถดํารงความสันติสุขแกบุคคล ครอบครับ และชุมชนตลอดจน
ความมีดุลยภาพอยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางผสมกลมกลืน เปนกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท่ีไดเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานท่ีเปนผูเช่ือมโยงชุดความรูท่ี
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เปนภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับสถานศึกษาเขาสูหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในแตละทองถ่ินและเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกดวย 
  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน 
  สุรางค  ลําดวน (2547, หนา 19) ไดกลาวถึงงานเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่นไววา คือ การดําเนินงานหรือกิจกรรมของโรงเรียนท่ีเอ้ืออํานวย
ใหเกิดความสัมพันธอันดี เชน การจัดนิทรรศการ การจัดงานประจําป การจัดงานวันปใหม  
วันสงกรานต วันลอยกระทง หลอเทียนวันเขาพรรษา วันไหวครู วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ 
วันแจกประกาศนียบัตร ทัศนศึกษาชุมชน การพัฒนาชุมชน การแขงขันกีฬา เปนตน 
  สรุปไดวา การเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน 
หมายถึง การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา ท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดความสัมพันธท่ีดกีบั
ชุมชน ไดแก การเยี่ยมพบปะผูปกครอง การจัดกิจกรรมกีฬา การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน การใหบริการดานวิชาการ การเปนวิทยากรฝกอบรมและ
การประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
  สมยศ  ยิ่งยศเมธี (2550, หนา 32) ไดใหกลาวถึงการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนไววา คือ การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน เชน 
   (1) การใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการติดตอสัมพันธกับชุมชน เชน 
การมารวมงานมงคลสมรสของคนในชุมชนหรือการชวยเหลืองานอุปสมบท เปนตน 
   (2) การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การรวมกันจัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล  
เพื่อเช่ือมความสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน เปนตน 
   (3) การจัดต้ังกลุมหรือชมรมศิษยเกาหรือสมาคมครูหรือผูปกครอง โรงเรียนเปน
หนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญ และเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีความใกลชิดกับชุมชนมาก
ท่ีสุด ดังนั้นภารกิจหลักของโรงเรียนคือการบริหารความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมี
ความเขาใจอันดีตอกันตลอดไป สรุปวา การรวมกิจกรรมของชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในโรงเรียนเปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนภายในชุมชน เวลาโรงเรียนมี
กิจกรรมตางๆ ชุมชนก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี ซ่ึงการรวมกิจกรรมของชุมชนนั้นมี 2  
ลักษณะ คือ กิจกรรมสวนรวมของชุมชน เชน งานประเพณีประจําป งานประเพณีทองถ่ิน งานวัน
สําคัญทางศาสนา เปนตน และกิจกรรมเฉพาะบุคคล เชน งานอุปสมบท งานมงคลสมรส 
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งานฌาปนกิจ งานข้ึนบานใหม เปนตน โรงเรียนควรเขารวมกิจกรรมของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะ เพ่ือ
รักษาความสัมพันธและความรวมมือท่ีดีกับชุมชน 
  สรุปวา การรวมกิจกรรมของชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
โรงเรียนเปนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนภายในชุมชน เวลาโรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ 
ชุมชนก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี ซ่ึงการรวมกิจกรรมของชุมชนนั้นมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม
สวนรวมของชุมชน เชน งานประเพณีประจําป งานประเพณีทองถ่ิน งานวันสําคัญทางศาสนา  
เปนตน และกิจกรรมเฉพาะบุคคล เชน งานอุปสมบท งานมงคลสมรสงานฌาปนกิจ งานขึ้นบาน
ใหม  เปนตน โรงเรียนควรเขารวมกิจกรรมของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะ เพื่อรักษาความสัมพันธและ
ความรวมมือท่ีดีกับชุมชน 
  การขอรับการสนับสนุนจากชมรม สมาคม มูลนิธิฯ และหนวยงานภายนอก  
  สุรางค  ลําดวน (2547, หนา 19) ไดกลาวถึงความหมายของงานรับความชวยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชนไววา การรับความชวยเหลือจากชุมชนทุกอยางท้ังทางดานวิทยากร แรงงาน 
วัสดุอุปกรณ งบประมาณ สถานท่ี หรือคําแนะนํา ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวโรงเรียนไดวางแผน
หรือมีโครงการในการขอรับความชวยเหลือลวงหนา และเม่ือไดรับการสนับสนุนจะจัดกิจกรรมยก
ยองใหเกียรติ ออกเกียรติบัตรหรือรายงานผูบังคับบัญชาช้ันสูง เพื่อออกเกียรติบัตรหรือเคร่ืองหมาย
ตอบแทนตามระเบียบทางราชการ 
  สรุปไดวา การขอรับการสนับสนุนจากชมรม สมาคม มูลนิธิ และหนวยงานภายนอก  
เปนการขอความสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ หรือบุคลากร เพื่อมาชวยพัฒนา
กิจกรรมภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพและสามารถดําเนินการบริหารจัดการใหสวนตางๆ ไดเปน
อยางดี 
  สมยศ  ยิ่งยศเมธี (2550, หนา 32) ไดใหกลาวถึงการขอรับการสนับสนุนจากชมรม 
สมาคม มูลนิธิฯ และหนวยงานภายนอกไววา เปนการแสวงหาแนวทางและความรวมมือจากชุมชน
ใหชุมชนไดมีสวนรวมหรือเปนท่ีปรึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูนําในการดําเนินการ
รวมกับผูปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนสอบถามหรือติดตอไปยังศิษยเกาหรือบุคคลใน
ชุมชน ใหชวยประสานและขอรับการสนับสนุนจากชมรม  สมาคม มูลนิธิ และหนวยงานภายนอก 
เพื่อชักนําใหมารวมกิจกรรมหรือชวยเหลือโรงเรียนหรือพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมดานตางๆ 
มากข้ึน และโรงเรียนสามารถดําเนินการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงขอนําแนวคิดจากของ ประจวบ จงปตนา (อางถึงใน
เกษมศักดิ์ สวนจันทร, 2548, หนา 34) ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 453-455) บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ
(2554, หนา 9-10) ไพฑูรย สินลารัตน (2543, หนา 20) มาสรุปเปนประเด็น เพ่ือศึกษาใหเหมาะสม
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กับบริบทท่ีผูวิจัยศึกษา เร่ืองการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จําแนกออกเปน 4 
ดาน ไดแก 
   (1) การสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน 
   (2) การสรางความสัมพันธ โดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน 
   (3) การสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
   (4) การสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา 
 

หลักการมนุษยสัมพันธ 
 
 1. ความหมายของมนุษยสัมพันธ 
  บุคคลทุกคนมักตองมีกลุมมีพวก หรือพวกของกลุมบุคคล เชน ครอบครัวเพื่อนฝูง 
ทีมงาน สมาคม ชมรม ผูทํางานใน หนวยงาน เดียวกัน หรือแมกระท่ัง การทํางานในองคการธุรกิจก็
จัดวา เปนกลุม หรือพวกประเภทหนึ่ง ประกอบดวย คนจํานวนมาก มาอยูรวมกัน และทํางาน
รวมกันในบทบาทหนาท่ีตางๆ กันไป ซ่ึงแตละคน มักมีเพื่อนฝูงรวมงาน ท้ังท่ีอยูในระดับท่ี
เหนือกวาเทากัน และเพื่อนรวมงานท่ีต่ํากวา ซ่ึงไมวาจะอยูในตําแหนงใด บุคคลเหลานี้ตองทํางาน
เกี่ยวของ และติดตอสัมพันธกันถาหากบรรยากาศ ของความสัมพันธเปนไปดวยดี มักสงผลให
บุคคลนั้นเปนสุข เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ความสุขสวนใหญ ของชีวิตจึงมักข้ึนอยูกับ มนุษย
สัมพันธ ท้ังในแงการอยูรวมกับผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืน ดังนั้นเพื่อใหมีความสุข ในการอยู
รวมกับ บุคคลอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืน (พรรณทิวา  วรรณพฤกษ, 2556) 
  พรรณทิวา  วรรณพฤกษ (2556) กลาววา มนุษยสัมพันธจัดเปนท้ังศาสตร และศิลป 
เนื่องจากมีหลักการ และทฤษฎีท่ีเปนขอความรู และการนําหลักการ หรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหประสบ 
ความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยเทคนิควิธีการซ่ึงถือเปน ศิลปะเฉพาะตัวของแตละบุคคล จะสังเกตเห็น
ไดอยางหนึ่งวา คนแตละคน มีความสามารถในการติดตอกับผู อ่ืนไมเทากัน บางคนเปนท่ีพอใจ
ของคนหมูมาก มีเพื่อนมากหนาหลายตา และมีคนท่ีอยากพูดคุยติดตอ หรือทํางานรวมกับเขา
มากมาย ในขณะท่ีบางคนไมคอยมีใครอยาก จะเขาใกล หรือทํางานรวมดวย นั่นเปนเพราะเขาขาด
ศิลปะในการติดตอกับบุคคลอื่น ซ่ึงอาจเปนเพราะไมรูหลักการวาควรทําอยางไร หรือเปนเพราะนํา
หลักการไปใชไม ถูกวิธี ดังนั้น การที่คนเราจะมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน จึงจําเปนตองเรียนรู
ท้ังภาคทฤษฎี และหม่ันฝกฝนเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญ จนสามารถนําหลักการท่ีเปนขอ ความรู
ทางทฤษฎีไปใชไดอยางเปนธรรมชาติ 
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  Aristotle (อางถึงใน พรรณทิวา  วรรณพฤกษ, 2556) นักปราชญชาวกรีก อธิบายวา 
มนุษยเปนสัตวสังคม มนุษยใชชีวิตอยูรวมกัน เปนหมูเปนเหลามนุษย อยูรวมกัน เปนกลุมเปนพวก 
มีปฏิสัมพันธรวมกัน การที่มนุษยอยูรวมกัน ทําใหพวกเขารูสึกปลอดภัย ซ่ึงเปนสัญชาตญาณของ
มนุษย ดังนั้นเราอาจกลาวไดวา การท่ีมนุษยมีสัมพันธกัน มนุษยจึงเปนสัตวสังคม ดังท่ีนักปราชญ
ไดกลาวไวดังนี้ 
   (1) มนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธในทางสังคม ระหวางมนุษย ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2526, หนา 402) 
ในป พ.ศ. 2538 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายเพิ่มเติมวา 
    (1.1) มนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธในทางสังคมระหวางมนุษย ซ่ึง
จะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันมนุษยสัมพันธ เปนการอยูรวมกันของมนุษยเปนหมูเปนคณะ 
หรือกลุมโดยมีการติดตอส่ือสารกัน ระหวางบุคคล ระหวางกลุม เพื่อใหทราบความตองการของแต
ละบุคคล หรือกลุมรวมไปถึง วิธีการจูงใจ และประสานความตองการ ของบุคคล และกลุมให
ผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบท่ีสังคมตองการ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538, 
หนา 628) 
    (1.2) มนุษยสัมพันธ หมายถึง การแสวงหา เพื่อทําความเขาใจ โดยการใช
ลักษณะรูปแบบการติดตอสัมพันธกัน ระหวางบุคคลเปนผล กอใหเกิดความเช่ือมโยง เพื่อใหได
ผลสําเร็จ ตามเปาหมายขององคการ ของแตละบุคคล ท่ีไดกําหนดไว อํานวย แสงสวาง 
    (1.3) มนุษย สัมพันธ  หมายถึง  กระบวนการจูงใจของบุคคลอย าง มี
ประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ โดยมีความพอใจ ในทางเศรษฐกิจ และสังคม มนุษยสัมพันธ จึง
เปนท้ังศาสตร และศิลปเพื่อใชใน การเสริมสรางความสัมพันธอันดี กับบุคคล การยอมรับนับถือ 
การใหความรวมมือ และการใหความจงรักภักดี ในการติดตอสัมพันธกัน ระหวางบุคคล ตอบุคคล 
ตลอดจนองคกรตอองคกร 
    (1.4) มนุษย สัมพันธ  หมายถึง  ศาสตร  และศิลป  ในการเสริมสร าง
ความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคล เพื่อตองการใหไดมาซ่ึง ความรวมมือ ชวยเหลือกัน ความรักใคร
นับถือ และความจงรักภักดี 
    (1.5) มนุษยสัมพันธ หมายถึง การรูจักใชวิธีการที่จะครองใจคนโดยมีความ
ประสงคใหบุคคลเหลานั้นนับถือ จงรักภักดี และใหความ รวมมือรวมใจ ทํางานดวยความเต็มใจ
มนุษยสัมพันธ เปนเทคนิคการกระตุนใหคน และกลุมคน มาเกี่ยวของกันท้ังในเร่ืองงานเร่ือง
สวนตัวจน สามารถ ทํากิจกรรมใดๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยความรวมมือรวมแรงรวมใจเพื่อท่ีจะ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  37 

ทํากิจกรรมดังกลาวไดอยางเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการทํางาน เพื่อสวนรวมน้ีจะ
เปนกระบวนการกลุมท่ีทํางานรวมกันดวย ความเต็มใจ เต็มความสามารถ 
    (1.6) มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการจูงใจ ใหผูปฏิบัติงานภายใต
สถานการณ ท่ีเปนอยูใหเกิดความพึงพอใจในงาน และความสามารถ ทํางาน ใหประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคกรได 
    (1.7) มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการของศาสตรท่ีใชศิลปะสรางความ
พอใจ รักใคร ศรัทธา เคารพนับถือ โดยแสดงพฤติกรรม ใหเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพ่ือ
โนมนําใหมีความรูสึกใกลชิดเปนกันเอง จูงใจใหรวมมือรวมใจ ในอันท่ีจะบรรลุส่ิงซ่ึง พึงประสงค
อยางราบร่ืน และอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
 2. ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  
  ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
   (1) มนุษยสัมพันธทําใหเกิดสรางความสามัคคีธรรมใหเกิดข้ึนในกลุมสังคมใน
หมูคณะ 
   (2) มนุษยสัมพันธทําใหการบริหารงานตางๆ สามารถกอใหเกิดการรวมพลังเพื่อ
กอใหเกิดความรวมแรงรวมใจ เกิดความรักใคร สมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
   (3) มนุษยสัมพันธทําใหสังคมปกติสุข คนในสังคมนั้นๆ อยูดีมีสุข 
   (4) มนุษยสัมพันธทําใหสรางความเขาใจอันดีซ่ึงกัน และกัน เปนการสรางสรรค
สังคม 
   (5) มนุษยสัมพันธทําใหงานตางๆ ประสบความสําเร็จเพราะเราอยูคนเดียวไมได
เราทํางานหลายอยาง คนเดียวไมได ตองอาศัยความรวมมือซ่ึงกันและกัน งานจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 
   (6) มนุษยสัมพันธทําใหคนแตกตางจากสัตวอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานจิตใจ
ดังนั้น ในการอยูรวมกันจึงทําใหมนุษยรูถึงความรักใครและไมตรีท่ีมีใหกันรวมถึงความตองการที่
จะบรรลุจุดหมายดวยความภูมิใจ 
   (7) มนุษยสัมพันธทําใหบุคคลยอมรับนับถือกัน ตระหนักในศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย “ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” ตองทําใหคนท่ีทํางานรวมกันรู และเขาใจ ถึงการให
เกียรติกัน เสมอมนุษยเฉกเชนเดียวกันคือ การยอมรับคุณคา ความเปนมนุษยนั่นเอง 
   (8) มนุษยสัมพันธทําใหงานทุกอยางบรรลุเป าหมายตามท่ีองคกรตองการ เพราะ
ทุกคนเคารพในการแสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล อันจะนําไปสู
ความรวมมือ และการประสานงานท่ีดีนั่นเอง 
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   (9) มนุษยสัมพันธทําใหคนคลอยตามได หากทําใหจิตใจเขาคลอยตามไดบุคคล
จะเกิดความ ชื่นชอบ และจะพัฒนา ความช่ืนชอบ จนเกิด ความศรัทธา และเม่ือบุคคล เกิดความ
ศรัทธาบุคคลก็ยินดีท่ีจะปฏิบัติตามซ่ึงการทําใหคนอ่ืน คลอยตามตองอยูบน เงื่อนไขของความ 
ชอบธรรม ก็จะสามารถสรางมนุษยสัมพันธถาวรไดแตหากบุคคลกระทําทุกอยางเพียง เพื่อ
ประโยชนแหงตน มนุษยสัมพันธนั้นๆ ก็เปนแคช่ัวคราว เม่ือความจริงกระจางอาจทําใหเกิด
ความรูสึกท่ีไมดีข้ึนในกรณีเร่ืองการสรางมนุษยสัมพันธ มีจุดมุงหมาย เพ่ือใหทุกคนมีไมตรีตอกัน
ทุกคน จึงควรคิด และกระทําในส่ิงดีดี ใหแกกันเราก็จะไดส่ิงดีๆ ตอบ ความสําคัญของมนุษย
สัมพันธกอใหเกิดความเขาใจอันดี ยอมรับซ่ึงกัน และกันมีความสนิทสนมคุนเคยรักใครมีความนับ
ถือกัน และความเต็มใจท่ีจะใหความรวมมือซ่ึงกัน และกัน เพื่อนําไปสูการอยูรวมกัน อยางมี
ความสุข และสามารถรวมมือกัน ดําเนินงาน ของสวนรวม ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีแลว มนุษย
สัมพันธยังมีเปาหมายท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือการมีมนุษยสัมพันธ เพื่อใหคนเกิดความรวมมือรวม
ใจกัน เพื่อใหคนไดรับความพอใจในงาน ท่ีตนทําอยู และเพื่อใหคนทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ 
เม่ือเปาหมายเหลานี้บรรจุผลสําเร็จเม่ือใด การกระทําของกลุมก็จะประสบความสําเร็จอยางสมบูรณ 
นั่นก็คือ คนจะทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงค และแรงจูงใจรวมกัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา
มนุษยสัมพันธเปนพัฒนาการของการเช่ือมโยงวัตถุประสงค และแรงจูงใจของคนในกลุมเขา
ดวยกัน เพื่อใหการคบหาสมาคมเปนไปดวยความราบร่ืน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจยินดีใหความ
รวมมือในการทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จในกิจการท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน เพื่อใหมีความเขาใจ
อันดีตอมนุษยดวยกัน และเพื่อใหเกิดความเช่ือถือรักใครซ่ึงกันและกัน 
  สรุปไดวา มนุษยสัมพันธกอใหเกิดความเขาใจอันดี ยอมรับซ่ึงกัน และกันมีความ
สนิทสนมคุนเคยรักใคร มีความนับถือกัน และความเต็มใจ ท่ีจะใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
นําไปสูการอยูรวมกัน  อยางมีความสุข  และสามารถรวมมือกัน  ดําเนินงานของสวนรวม  
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีแลว การมีมนุษยสัมพันธ เพื่อใหคนเกิดความรวมมือรวมใจกัน ไดรับ
ความพอใจในงานท่ีตนทําอยู และเพื่อใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน: ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดมาตรฐานไวดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, 
หนา 12) 
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  (1) มาตรฐานดานผูเรียน 
  (2) มาตรฐานดานครู 
  (3) มาตรฐานดานผูบริหาร 
 ซ่ึงมาตรฐานดานผูบริหาร มีมาตรฐานท่ีมีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน คือ มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา มี 2 ตัวบงช้ี คือ 
  (1) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
  (2) สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
 อีกประการ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดกําหนดมาตรฐานไว 4 ดาน ดังนี้ 
  (1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
  (2) มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
  (3) มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (4) มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
 ซ่ึงมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มีมาตรฐานท่ีมีความเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ มาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและให
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน โดยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มาตรา 43 บัญญัติใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหผูเรียนเกิด
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสนับสนุน 
การคนควา วิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ัง 
การจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ตาม
กฎหมายการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546, หนา 17) 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคณะกรรมการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
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2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจึงวางระเบียบข้ึนไว ดังตอไปนี้ (สํานักการศึกษา, 2549, หนา 1-6) 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547” 
  ขอ 2[1] ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 ในระเบียบนี้ “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซ่ึง
เปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียนและให
ความหมายรวมถึงบุคคลท่ีนักเรียนอยูดวยเปนประจํา หรือท่ีนักเรียนอยูรับใชงาน “ครู” หมายความ
วา บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร “สถานศึกษา” หมายความวา 
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดกรุงเทพมหานคร “องคกรชุมชน” หมายความวา ชุมชน
แออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมูบานจัดสรรและชุมชนเมืองท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดข้ึน 
ท้ังนี้โดยทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร ตาระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน 
และมีท่ีตั้งแนนอนอยูในทองท่ีแขวงท่ีเปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา หรือทองท่ีแขวงท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู “ศิษยเกา” หมายความวา ผูท่ีสถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษาจากหรือเคย
ศึกษาในสถานศึกษา น้ัน “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แตละแหง “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหง “ผูบริหาร
สถานศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแตละแหง 
  ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหง สถานศึกษา
ละไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบหาคน 
  ขอ 6 คณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
   (1) ประธานกรรมการ 
   (2) กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง จํานวนหนึ่งคน 
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   (3) กรรมการท่ีเปนผูแทนครู จํานวนหนึ่งคน 
   (4) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวนหนึ่งคน 
   (5) กรรมการท่ีเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร จํานวนหนึ่งคน 
   (6) กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา จํานวนหนึ่งคน 
   (7) กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพ้ืนท่ีจํานวน
หนึ่งรูปหรือหนึ่งคน 
   (8) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งถึงเจ็ดคน 
   (9) ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ขอ 7 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 6 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
   (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (3) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (4) ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (5) ไมเปนคูสัญญากับสถานศึกษานั้น 
  ผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลักษณะตองหามตาม (5) 
ตองออกจากการเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิก
ประกอบกิจกาหรือการใดๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูบริหารสถานศึกษาภายในสิบหา
วันนับแตวนัไดรับแตงต้ังหากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงต้ังเปนประธาน
กรรมการหรือกรรมการ 
  ขอ 8 นอกจากคุณสมบัติตามขอ 7 แลว 
   (1) กรรมการตามขอ 6 (2) ตองเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา
อยูในสถานศึกษานั้น และไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา ท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญ
ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
   (2) กรรมการตามขอ 6 (3) ตองเปนครูในสถานศึกษานั้น 
   (3) กรรมการตามขอ 6 (4) ตองไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา
ท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
   (4) กรรมการตามขอ 6 (6) ตองเปนผูท่ีเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
นั้นและไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจาง ท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
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   (5) กรรมการตามขอ 6(8) ตองไมเปนกรรมการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เกินกวาสามแหงข้ึนไปในเวลาเดียวกัน และไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา ท่ี
ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
  ขอ 9 ใหผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดงัตอไปนี้ 
   (1) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 6 (2) (3) และ (6) ใหบุคคลแตละ
ประเภทเสนอช่ือผูท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 7 และขอ 8 จากนั้นใหผูท่ี
ไดรับการเสนอช่ือเลือกกันเองใหเหลือประเภทละหนึ่งคน ท้ังนี้ โดยใหแตละประเภทแยกกัน
ดําเนินการ 
   (2) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 6 (4) ใหองคกรชุมชนเสนอช่ือผูท่ีเห็น 
สมควรเปนกรรมการ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 7 และขอ 8 จากนั้นใหผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเลือก
กันเองใหเหลือจํานวนหนึ่งคนในกรณีไมมีองคกรชุมชนในทองท่ีแขวงท่ีเปนภูมิลําเนาของนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือแขวงที่สถานศึกษาต้ังอยู หรือมีแตไมเสนอช่ือผูแทนเขารับเลือกเปนกรรมการ 
ใหผูบริหารสถานศึกษาสรรหาผูแทนองคกรชุมชนในทองท่ีแขวงใกลเคียง หรือในทองท่ีแขวงของ
เขตใกลเคียงเปนกรรมการผูแทนองคกรชุมชนในสถานศึกษานั้น 
   (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 6 (5) ใหดําเนินการโดยการพิจารณา
รวมกันของผูท่ีไดรับการสรรหาและไดรับเลือกใหเปนกรรมการตามขอ 6 (2) (3) (4) (6) (7) และ
กรรมการตามขอ 6 (9) 
   (4) การสรรหาและเลือกกรรมการตามขอ 6 (8) ใหดําเนินการโดยการพิจารณา
รวมกันของผูท่ีไดรับการสรรหาและไดรับเลือกใหเปนกรรมการตามขอ 6 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
และ กรรมการตามขอ 6 (9) ใหไดจํานวนสองถึงแปดคน 
   (5) การสรรหาและเลือกประธานกรรมการ ใหผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการตาม
ขอ 6 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และกรรมการตามขอ 6 (9) รวมกันเลือกประธานกรรมการจากผูท่ี
ไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   (6) ใหผูบริหารสถานศึกษาเสนอรายช่ือผูท่ีไดรับการสรรหาและไดรับเลือกตาม 
(1) ถึง (5) ตอผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักการศึกษามอบหมาย เพื่อ
พิจารณาแตงต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการ 
  ขอ 10  หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการนอกจากที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ใหเปนไปตามประกาศของสถานศึกษา 
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  ขอ 11 ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 6 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) มี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได  
  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการตามขอ 6 (2) (3) 
(4) (5) (6) (7) และ (8) พนจากตําแหนงเม่ือ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) ผูมีอํานาจแตงต้ังใหพนจากตําแหนงตามมติของคณะกรรมการไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการทั้งหมดพิจารณาใหพนจากตําแหนงเพราะบกพรองตอหนาท่ีทําใหเส่ือม
เสียตอสถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ 
   (4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 7 หรือขอ 8 
   (5) พนจากการเปนพระภิกษุ หรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน เฉพาะกรรมการตาม 
ขอ 6 (7) 
  ขอ 12 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ 6 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
หรือ (8) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา เลือก และแตงต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการแทนภายในเกาสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะ
ไมดําเนินการก็ไดใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทนในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนงตาม
วาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในเกาสิบวันกอนครบวาระ และใหผูซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงแตงต้ังใหมเขามา
รับหนาท่ี 
  ขอ 13 ในวาระเร่ิมแรกใหผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ 
  ขอ 14 ในวาระเร่ิมแรกกรรมการตามขอ 6 (3) ยังไมตองมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจนกวาคุรุสภาจะกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  ขอ 15 คณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (1) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
   (2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
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   (3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน 
   (4) กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
   (5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง
ท่ัวถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
   (6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
   (7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
   (8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 
   (9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ประสานงานกับ
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
   (10)  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษากอนเสนอตอ
สาธารณชน 
   (11)  พิจารณาเสนอแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาสถานศึกษา ตอผูอํานวยการ
สํานักการศึกษาหรือผู ท่ี ผู อํานวยการสํานักการศึกษามอบหมาย  เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปน
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   (12)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
   (13)  ปฏิบัติการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ขอ 16 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละสองคร้ัง 
  การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยใหมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูในขณะน้ัน 
และใหมีผูแทนของนักเรียนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
แลวแตกรณี ในกรณีท่ีเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรง ใหรับฟงความ
คิดเห็นของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวยใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผล
การประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปช้ันหนึ่งภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีมีการประชุม 
  ขอ 17 ใหปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาการตามระเบียบนี้ 
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  สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคณะกรรมการ 
สถาน ศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 ท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขต ตามคําส่ังสํานักการศึกษา ท่ี 820/2550 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2550 เร่ือง มอบอํานาจ
ใหผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักการศึกษา การพิจารณาแตงต้ังประธาน
กรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 2. บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีทุกโรงเรียน โดยใหมีจํานวนแตกตางกันไปตามขนาดท่ีนับ
จากจํานวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น และกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง เพื่อ
กํากับและสงเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท
หนาท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
ดังนี้ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 2, 2556) 
  หนาท่ีขอ  1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา  มีแนวปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 
   (1) ศึกษาและทําความเขาใจในความมุงหมายหลักการของหารจัดการศึกษาตาม 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
   (2) ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของชุมชน/ทองถ่ิน ท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา 
   (3) กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานท่ี กิจกรรม 
   (4) กําหนดนโยบาย เปา หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   (5) กําหนดใหสถานศึกษา จัดทําธรรมนูญโรงเรียน 
  หนาท่ี ขอ 2 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 
   (1) ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
   (2) พิจารณาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําป กับแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา 
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   (3) พิจารณาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับวิ ธีการหรือ 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของกิจกรรม งาน/โครงงานท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
   (4) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
  หนาท่ี ขอ 3 ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (2) พิจารณาความสอดคลองของสาระการเรียนรูกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
   (3) พิจารณาความถูกตองความสมบูรณของสาระการเรียนรูและความสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน 
   (4) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระการเรียนรูของสถานศึกษา 
  หนาท่ี ขอ 4 กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 
   (1) กําหนดแผนการกํากับและติดตามรวมกับสถานศึกษา  ไดแก  วิ ธีการ 
ระยะเวลา 
   (2) ดําเนินการกํากับติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผนท่ีกําหนดไว  
โดยใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
   (3) ใหขอมูลปอนกลับแกสถานศึกษาและใหความชวยเหลือสนับสนุนและขวัญ
กําลังใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนและมีวิธีการพฒันาอยางตอเนื่อง 
  หนาท่ี ขอ 5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอยางท่ัวถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) สถานศึกษาจัดทําขอมูล สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับจํานวนผูเรียนการคมนาคม 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
   (2) สนับสนุนและจัดหาท่ีเ รียนใหแก เด็กในพ้ืนท่ีบริการได เขา เ รียนใน
สถานศึกษาใหมากท่ีสุด 
   (3) จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณการศึกษาและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ แกผูเรียนท่ีขาด
แคลน 
  หนาท่ี ขอ 6 พิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) สนับสนุนใหเด็กพิการ ไดมีการเรียนรวมกับเด็กปกติ 
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   (2) สอดสอง ดูแลเด็กท่ีไดรับการทารุณ กดข่ี ขมเหง ลวงละเมิดทางเพศ ใช
แรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ ใหไดรับความชวยเหลือและสงไปขอรับบริการที่เหมาะสม 
   (3) สอดสอง ดูแลเด็กท่ีมีความบกพรอง ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรูหรือมีรางกายท่ีพิการ หรือทุพพลภาพหรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาสใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง 
   (4) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับ
การพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากท่ีสุด 
   (5) สนับสนุน สงเสริมการทํางานรวมกับ องคกรการพิทักษสิทธิเด็ก 
  หนาท่ี ขอ 7 เสนอแนะและมีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
  การบริหารจัดการดานวิชาการ 
   (1) มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา 
   (2) มีสวนรวมในการจัดหาผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการเรียน 
  การบริหารจัดการดานงบประมาณ 
   (1) มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการบริหารใชงบประมาณของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพ 
   (2) มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
  การบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล 
   (1) มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาและ
สงเสริมใหมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
   (2) ใหขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา 
  หนาท่ี ขอ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมท้ังส่ือสารจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) หารายไดทรัพยสินและทรัพยากรจากแหลงตางๆ เพ่ือสนับสนุนจัดการเรียน
การสอน 
   (2) สงเสริมและกํากับติดตามการใชวิทยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (3) สงเสริมและกํากับติดตามเพื่อใหสถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ พรอมท้ังการยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถ่ินตาม
ความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร 
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  หนาท่ี ขอ 9 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษารวมกับชุมชน องคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชนจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
   (2) สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการและใหบริการดาน
ตางๆ แกชุมชน 
  หนาท่ี ขอ 10 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา 
กอนเสนอตอสาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 
   (2) เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
   (3) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษากอนเผยแพรของ
สาธารณชน 
 

การบริหารโรงเรียนกลุมกุรงธนใต 
 
 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนรัฐบาลเปดสอนระดับประถมศึกษาท่ี
สังกัดสํานักงานเขตตางๆ ภายใตการดูแลของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนจํานวน
ท้ังส้ิน 436 โรงเรียน ท้ังนี้กรุงเทพมหานครไดปรับปรุงการแบงกลุมการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขต เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิต
ของประชาชน สามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เพื่อประโยชนในการประสานงาน การกํากับ และติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  (1)   กลุมกรุงเทพกลาง ประกอบดวย เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ เขตดุสิตเขตปอม
ปราบศัตรูพาย เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง 
  (2)  กลุมกรุงเทพเหนือ ประกอบดวย เขตจตุจักร เขตบางซ่ือ เขตลาดพราว เขตหลัก
ส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 
  (3) กลุมกรุงเทพใต ประกอบดวย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบาง 
คอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
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  (4)  กลุมกรุงเทพตะวันออก ประกอบดวย บางกะป สะพานสูง เขตบึงกุม เขตคันนา
ยาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 
  (5)  กลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย 8 เขต ไดแก เขตธนบุรี เขตคลองสานเขต
จอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา 
  (6)  กลุมกรุงธนใต ประกอบดวย 7 เขต ไดแก เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน เขตทุงครุ 
เขตหนองแขม เขตบางแค เขตบางขุนเทียน และเขตราษฎรบูรณะ 
  (7)  โครงสรางการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 การบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานครในสวนของการประถมศึกษา จัดในลักษณะ
ของสายการบังคับบัญชาซ่ึงผูมีอํานาจคือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตและโรงเรียนตามลําดับ โดยมีสํานักการศึกษาเปนฝายอํานวยการหรือหนวยงานท่ี
ปรึกษาสงเสริมสนับสนุนในระดับกรุงเทพมหานคร และฝายการศึกษาเปนสวนราชการท่ีทําหนาท่ี
เชนเดียวกันในระดับสํานักงานเขต 
 1. การจัดการศึกษาของโรงเรียน กลุมกรุงธนใต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครจัดต้ังคร้ังแรกเม่ือป 2427 ในรูปแบบ
ของโรงเรียนราษฎรท่ีวัดมหรรณพาราม ตอมาในป 2430 มีการขยายการจัดการศึกษาโดยจัดต้ัง
องคกรรับผิดชอบ เปนกรมศึกษาธิการ และเปนกระทรวงธรรมการเมื่อป พ.ศ. 2435 ในป พ.ศ. 2441 
ไดมีโครงการศึกษาเกิดข้ึนโดยแบงความรับผิดชอบใหกรมศึกษาธิการจัดการศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และใหกระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆภายหลังมี
การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไป ถึงระดับตําบลระหวางป พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2475 มีหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
2551, หนา 1-13) 
   (1) กระทรวงนครบาล รับหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาในสวนกลาง 
   (2) กระทรวงมหาดไทย รับหนาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสวน
ภูมิภาค 
   (3) กระทรวงธรรมการทําหนาท่ีประสานงานใหการจัดการศึกษาเปนไปตาม
นโยบายกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ จัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 
2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 โดยการการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง นครหลวง
กรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ตลอดจนสุขาภิบาลตางๆ ในนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี เปนหนวยการปกครองเดียวกันคือ กรุงเทพมหานคร รวมถึงการรับโอนการจัดการศึกษาจาก
หนวยงานท่ียุบรวมกัน 
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 2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปนหนวยงานในสังกัด
สํานักงานเขต และอยูภายใตนโยบายและการกํากับของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัด 
การเรียนการสอนในระดับข้ันพื้นฐาน มีจํานวนโรงเรียน 435โรงเรียนกระจายตามเขตการปกครอง 
50 เขต มีการจําแนกขนาดของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซ่ึงแบงเปน 3 ขนาด (สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร, 2551, หนา 1-13) 
  โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 1 - 400 คน  
  โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต  401 – 800 คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนต้ังแต  801 คนข้ึนไป 
  การบริหารการจัดการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
   (1) มีส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและปลอดภัยมีบรรยากาศท่ีรมร่ืน สะอาด 
   (2) ไดรับการกระจายอํานาจ 3 ดาน คือ ดานงบประมาณ การจัดการเรียนการ
สอน และการเงินทรัพยสินและพัสดุ 
   (3) มีประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาโรงเรียนและกําหนดพันธ
สัญญารวมกันในการพัฒนาการศึกษา 
   (4) เปนโรงเรียนทันสมัย มีระบบเครือขายเพ่ือบริหารการศึกษาเชื่อมโยงกับ
สวนกลาง และไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ และการนิเทศการศึกษาจากสวนกลางอยาง
สมํ่าเสมอ 
   (5) เปนโรงเรียนสามประโยชนท่ีสามารถบริการชุมชนไดครบตามวัตถุประสงค 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
  กมล กําลังหาญ (2546,หนา 105) ศึกษาปญหาและความตองการในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน:กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษานารี พบวา ปญหาในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนศึกษานารี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือแยกแตละงาน พบวา มีปญหาในระดับปานกลางทุกงาน ในดานความตองการในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนศึกษานารี โดยภาพรวมพบวา มีความตองการ
ในระดับมาก ซ่ึงมีขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเ รียนกับชุมชน  มีการกําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  เนน 
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การประชาสัมพันธและตองปฏิบัติงานทุกงานใหมากข้ึนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และควรจะมี
การศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการปฏิบัติงานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ตอไป 
  จํานัน เมืองพระฝาง และคณะ (2546, หนา 76) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน: การศึกษาพหุกรณีหลายพื้นท่ีผลการวิจัยพบวา กรณี
โรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูในตําบลท่ีเคยมีปญหาดานการแทรกแซงของ
ผูกอการรายคอมมิวนิสตมีสภาพเศรษฐกิจไมดี กอต้ังโดยความรวมมือของชุมชนและองคกรเอกชน 
จากประเทศญ่ีปุน ในปจจุบันเปดสอนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 อัตรากําลังของขาราชการครูพียงพอ มี
ความพรอมดานอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ กรณีโรงเรียนบานนาขุมคัน เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยู
ในพื้นท่ีทุรกันดารและหางไกลความเจริญ การกอต้ังเดิมอยูในความรับผิดชอบของตํารวจตะเวน
ชายแดน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนสวนมากยังมีฐานะยากจนปจจุบันเปดสอนต้ังแตชั้นอนุบาลถึง
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สภาพของอาคารสถานท่ีและหองตางๆยังไมเพียงพอและมีความขาดแคลน
บุคลากรเปนอันมาก 
  รัตนาภรณ สกุณี (2546, หนา 108) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ท้ัง 6 ดาน คือ 1) สภาพ
การวางแผนงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนมีการสํารวจสถาน
ประกอบการ แหลงเรียนรู และบุคคลสําคัญของชุมชน โดยใชแบบสํารวจสอบถาม นักเรียน 
ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาของชุมชน จัดกระทําเปนขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน มี
ผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติงาน ตัวแทนผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนงาน  2) สภาพการ
สรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน ชุมชนใหการยอมรับทางดานกีฬาจัดเปนอันดับแรกสูง
กวาดานอ่ืน 3) สภาพการใหบริการชุมชน มีการเผยแพรขาวสาร ความรูทางวิชาการ การสงเสริม
อาชีพ การสงเสริมสุขภาพอนามัย โดยผานทางนักเรียนไปถายทอดใหผูปกครองทราบ 4) สภาพ 
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาใหเปนแบบอยางของชุมชน จัดบุคลากรและ
นักเรียนเขารวมพัฒนาทองถ่ิน 5) สภาพการไดรับความสนับสนุนจากชุมชน ไดรับความสนับสนุน
จากองคกรกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชนใหใชภูมิปญญาชาวบานใหความรูแกบุคลากร
และนักเรียน และใหทุนการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการอนุมัติ
หลักสูตรสถานศึกษา 6) สภาพการประเมินผลงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มี
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การประเมินผลดวยการสังเกตความพึงพอใจของชุมชน ใหหัวหนางานโรงเรียนกับชุมชนเปนรับผู
ผิดชอบ มีการจัดเก็บไวในระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
  ลิขิต การะภักดี (2546, หนา 98) ไดศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดสระแกวได
กลาวถึง การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว โดยรวมไดปฏิบัติปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานก็ได
ปฏิบัติปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉล่ียจากคะแนนมากไปหาคะแนนนอย ไดแก งาน
การรวมกิจกรรมของชุมชน งานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนงานประชาสัมพันธ
โรงเรียน งานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน และงานการใหบริการแกชุมชน 
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสระแกว จําแนกสถานภาพตามบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมแตกตางกันยกเวน ดานงานการใหชุมชนมี
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน แตกตางกัน โดยผูบริหารเห็นวาโรงเรียนมีการใหชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากกวาครูผูสอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  สมยศ รักษาแกว (2546, หนา 91) บทบาทการพัฒนางานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ในภาพรวมมีบทบาทอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา งานประชาสัมพันธโรงเรียน งานรวมกิจกรรมของชุมชน งานใหชุมชน
รวมกิจกรรมของโรงเรียน และงานเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นมีบทบาท
ในระดับมาก สวนงานใหบริการแกชุมชนมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง 
  สัน สุขมวง (2546, หนา 67) ไดศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม 
ศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณารายดาน สรุปวา ดานการรับความ
ชวยเหลือจากชุมชน การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ และบทบาทรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ การประชาสัมพันธและ 
การใหบริการชุมชนในดานตางๆ มีการปฏิบัติบางสวน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ โดยรวมและรายดานโดยผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณมาก มีการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากกวา 
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  สุรินทร นํานาผล (2546, หนา 97) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาอําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย พบวา ผูบริหารโรงเรียนและอาจารยผูรับผิดชอบงานชุมชนมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดแก การวางแผนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน การสรางและเผยแพรเกียรติประวัติโรงเรียน การใหบริการชุมชน การเปนผูนํา และการให
ความรวมมือในการพัฒนาชุมชนและการประเมินผลงาน สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน  มีการปฏิบัติปานกลาง  นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะท่ีนาสนใจวาโรงเรียนความมี 
การประเมินผลเกี่ยวกับความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนอยางเปนระบบ ควรมีการประสานงานกับ
ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ในชุมชนใหมากข้ึน ควรแจงขาวสารการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัด
ข้ึน หรือส่ิงท่ีชุมชนควรทราบและควรมีการประชุมผูปกครองทุกภาคเรียน ประการท่ีสําคัญ
โรงเรียนควรของบประมาณสนับสนุนจากชุมชน 
  ศราวุฒิ  ในชัยภูมิ (2546, หนา 89) ไดศึกษาการดําเนินงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในดาน (1) การประชาสัมพันธ
โรงเรียน (2) การใหบริการแกชุมชน (3) การรวมกิจกรรมของชุมชน (4) การใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน (5) การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานอ่ืนในทองถ่ินพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนยังมีปญหาอยู 
  ปญหาการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนพบวา ในภาพรวมท้ัง 6 ดาน และรายดาน
อยูในระดับนอยท่ีสุด ยกเวน ปญหาดานการไดรับความสนับสนุนจากชุมชน และการประเมินผล
งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับนอยสําหรับการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และครูผูสอน ท่ีมีตอปญหาการบริหารงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ท้ังในภาพรวม และเปนรายดาน ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากการสังเคราะหสภาพ ปญหา และนําเสนอแนวทางการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ท้ัง 6 ดาน คือ 1) มีการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลของชุมชนตามสภาพความจําเปนของทองถ่ิน 2) มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบไวเปน
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ศูนยกลาง 3) กําหนดนโยบายเปาหมายการวางแผนใหชัดเจน ใหชุมชนมีสวนรวมในจัดทําแผนงาน
4) จัดหาแหลงงบประมาณจากชุมชนหรือจากหนวยงานภายนอก 5) มีการแจงขาวสารผานนักเรียน
ไปยัง ผูปกครองใหทราบไดอยางรวดเร็ว 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดหา
ผูเช่ียวชาญมาฝกฝนอาชีพใหแกชุมชน และเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาใหความรูแกชุมชน 7) ผูบริหาร
โรงเรียนตองกําหนดบทบาทของโรงเรียนท่ีมีตอชุมชน 8) โรงเรียนมีการสํารวจปญหาและความ
ตองการของชุมชนใหเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลงาน มีการสรุปผลการประเมินบันทึกไว
เปนขอมูล และนําผลการประเมินออกเผยแพรใหชุมชนทราบอยางตอเนื่อง 
  องุน สุขสม (2546, หนา 121) ไดศึกษาผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก เร่ืองความสัมพันธกับชุมชนใน 5 
ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานใหบริการแกชุมชน ดานการรวมกิจกรรมของโรงเรียนดาน
การใหชุมชนรวมกิจกรรมของโรงเรียน และดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
หนวยงานอ่ืนๆ พบวา ผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมมีการปฏิบัติคอนขางมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดานมีการปฏิบัติคอนขางมากเชนกัน ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครนายก ท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพของคณะกรรมการตางกัน มีความคิดเห็นตอผล
การปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวม 5 ดาน และในแตละดานไม
แตกตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน การประชาสัมพันธโรงเรียนและดานการรวมกิจกรรมของชุมชน
แตกตางกัน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีรายไดปานกลางและสูง มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนสูงกวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
รายไดต่ํ า  สวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีรายไดสูง  มีความคิดเห็นตอผล 
การปฏิบัติงานดานการรวมกิจกรรมของชุมชนสูงกวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
รายไดต่ํา ในโรงเรียนขนาดตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีกวาโรงเรียนขนาดกลาง ท้ังโดยรวมและ 
รายดานทุกๆ ดาน 
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  นุชนาฎเรขา สุขดา (2547, หนา 134) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายดานใน 4 ดาน คือ
ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน ดานการใหบริการชุมชน ดานการรวมกิจกรรมของชุมชนและดาน
การใหชุมชนมีสวนรวม พบวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูบาง ปจจัยดานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความสัมพันธกับการสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ไดแก อายุมีความสัมพันธกับดานการประชาสัมพันธสถานภาพและ
อาชีพมีความสัมพันธกับดานการรวมกิจกรรมของชุมชน ปจจัยดานโรงเรียนท่ีมีความสัมพันธกับ
การสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ไดแกอาคารสถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ มีความสัมพันธกับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวม อาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ และการไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนมีความสัมพันธกับดาน 
การประชาสัมพันธ ขนาดโรงเรียน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ แผน/โครงการเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และการไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนมี
ความสัมพันธกับดานการรวมกิจกรรมของชุมชนอาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณและงบประมาณมี
ความสัมพันธกับดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ
สรางความสัมพันธกับชุมชนโดยรวมมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
คิดเห็น เกี่ ยวกับปญหา  คือ  ขาดการประชาสัมพันธอย างตอ เนื่ อง  ขาดงบประมาณใน 
การประชาสัมพันธ โรงเรียนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ประชาชนมี
สวนรวมนอย ครูและนักเรียนเขารวมกจิกรรมชุมชนนอย ประชาชนไมกลาแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและดวยวิธีการที่หลากหลาย ควรมี
งบประมาณสนับสนุนใหมากข้ึน ควรมีการประชาสัมพันธเชิญผูปกครองใหทราบลวงหนาและ
ท่ัวถึง และการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนควรทําดวยจิตสํานึก และเต็มใจทํางาน
ดวยความเสียสละ 
  วราภรณ  ประสิทธ์ินอก (2547, หนา 63) ไดศึกษาการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน โรงเรียนบานหนองนาสราง (ศิริราษฎรบูรณะ) อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดโดย
ใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวาผลการพัฒนาการดําเนินงานความสัมพันธระหวางชุมชนกับ
โรงเรียนไดจัดใหมีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางชุมชนกับโรงเรียนและการดําเนินงานการ
พัฒนาการดําเนินงานความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน โดยหลังจากการดําเนินงานปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ในวงรอบท่ี 1 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกัน กอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางชุมชนกับโรงเรียน มีความต้ังใจในการดําเนินงานรวมกันสราง
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ความสามัคคีตอกัน จึงไดดําเนินการตอในวงรอบท่ี 2 โดยการปฏิบัติงานมีการประชุมรวมกันของ
ชุมชนและโรงเรียน การดําเนินงานทําใหชุมชนและโรงเรียนไดมีบุคลากรที่ รับผิดชอบใน 
การประสานงานและมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกัน จนกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอ
กันระหวางชุมชนกับโรงเรียนในการรวมมือมากยิ่งข้ึน 
  สวรส วงศสิงห (2547, หนา 82) ไดศึกษาความคิดเห็น อุปสรรคปญหา ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนาบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมชุมชน ใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา บุคลากรทางการศึกษา
สวนใหญมีความตระหนัก ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสและพยายามท่ีจะแสดงบทบาทของ
ตนเอง ในการที่สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตยังมีบางประเด็นท่ี
บุคลากรทางการศึกษาสวนใหญไมเห็นดวย คือ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดอํานาจ
หนาท่ีของบุคลากรในโรงเรียน พิจารณากําหนดข้ันตอนการนิเทศ กําหนดวิธีการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และเสนอความคิดเห็นเพื่อการประเมินผลการทํางานของครูในการพิจารณาความดี
ความชอบประจําป สวนปญหาอุปสรรคท่ีพบคือ บุคลากรในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในดาน
การจัดองคกร ภาวะผูนําองคกร และการติดตามตรวจสอบ การติดตอประสานงานระหวางโรงเรียน
กับชุมชนทําไดยากและมีเวลาท่ีวางไมตรงกัน เปนสาเหตุทําใหชุมชนไมสามารถมาประชุมวางแผน
รวมกับโรงเรียนได สําหรับแนวทางการพัฒนาบทบาทบุคลากรทางการศึกษา ในการสงเสริมชุมชน
ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรที่มีตอชุมชน และสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบองคกรรวมกัน
นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรม ประชุม เพื่อใหความรูแกชุมชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  สฤษดิ์ นามลักษณ (2547, หนา 95) ไดศึกษาการพัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชน
กับโรงเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชหลักการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ พบวาในการพัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ โรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับชุมชนก็จะเห็นความสําคัญของโรงเรียน โดยเฉพาะครู
กับผูปกครองตองมีความรวมมือท่ีดีตอกันจึงจะทําใหชุมชนใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
  สิริณัฐ  ปยะม่ิง (2547, หนา 62) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา โรงเรียนนี้ถูกกอตั้งโดย
ผูปกครองในชุมชนและไมมีบุคคลที่เปนเจาของโดยตรง ทําใหชุมชนศิษยเกาเขามามีบทบาทใน 
การจัดการในรูปมูลนิธิ ดังนั้น โรงเรียนจึงสนับสนุนใหผูปกครองรวมกันกอต้ังชมรมผูปกครอง
และครูมีสวนรวมในการดูแลอบรมส่ังสอน ความประพฤติ การเรียนและผลสัมฤทธ์ิ การดูแล



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  57 

สุขภาพใหความรักความอบอุนและการสอนคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน  มีตัวแทนใน
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน การแกปญหาของโรงเรียน การสรางความสัมพันธระหวางผูผก
ครองและครูการประชุมระหวางผูปกครองและครู จุดออนท่ีสําคัญ คือ ผูปกครองไมมีเวลา แนวทาง
ในการสงเสริมและพัฒนาน้ัน ควรสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันระหวางผูปกครอง ศิษยเกาและ
ชุมชนอ่ืนๆ ปฏิรูปการจัดการศึกษาใหเปนแบบการมีสวนรวมของทุกฝาย สงเสริมการวิจัยเพื่อให
เปนขอมูลการตัดสินใจ จัดระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับการมีสวนรวมของทุกฝายสราง
ความภาคภูมิใจและความรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งหรือรวมเปนเจาของโรงเรียนและรวมสืบทอด
มรดกของชุมชนไปสูคนรุนตอๆ ไป 
  อัจฉราวดี  บัวเกตุ (2547, หนา 90) ไดศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 
  ประสิทธ์ิ อดมาก (2549, หนา 138) ไดศึกษากิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คร้ังนี้ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน เจาอาวาส อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม.) 
และผูปกครองนักเรียนจํานวน 358 คน/รูป สรุปวา บุคคลในชุมชนมีความคิดเห็นวา กิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนท้ัง 5 ดานมีความเหมาะสมมาก โดยเรียงตามลําดับ คือดาน
การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานวัฒนธรรมประเพณี ดานการเยี่ยมเยียนชุมชนดาน
การใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ สภาพปญหาของกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน แสดงใหเห็นวา โรงเรียนขาดงบประมาณท่ีจะสงเสริมงานดานประชาสัมพันธ 
โรงเรียนไมมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือบริการใหชุมชน คนในชุมชนขาดความเอาใจใสในดานการจัด
การศึกษา บุคลากรและชุมชนมีภาระงานมากทําใหการเยี่ยมเยียนไมท่ัวถึงและไมตรงกัน ขาด 
การสงเสริม สนับสนุนการใหความรูเร่ืองวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
  สมปอง  รินทอง (2549, หนา 106) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีษะเกษ ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง คือมีการใชสวนใหญสมํ่าเสมอ มีรองรอย
การใชชัดเจน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการใชบุคคลในชุมชนหรือปราชญชาวบาน ดาน
การใชส่ือวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี ดานการใชการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ดานการใชสถานท่ีในชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด และดานการใชทรัพยากรธรรมชาติอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน สภาพปญหาการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียน 
การสอน โดยรวม ยังมีขอขัดของและอุปสรรคในการใชอยูระดับปานกลางทุกดานคือ ดาน
งบประมาณ ดานนักเรียน ดานกฎหมายระเบียบ ขอปฏิบัติ ดานครูและผูบริหาร และดานแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  วรพล  สังขะวิไล (2550, หนา 54) ศึกษาเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับชุมชน
ของโรงเรียนในอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตาม
ประสบการณการสอนของขาราชการครูและขนาดโรงเรียนไดกลาววา การสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
โดยรวมมีการปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณารายดาน มีการปฏิบัติมากใน 4 ดาน เรียงตามลําดับคะแนน
เฉล่ีย ไดแก ดานประชาสัมพันธ ดานบทบาทรวมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการรับ
ความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานอื่น และมีการปฏิบัติปานกลาง 2 ดาน เรียง
ตามลําดับคะแนนเฉล่ีย ไดแก ดานการใหบริการชุมชนดานตางๆ และดานการจัดต้ังกลุม ชมรม
สมาคม มูลนิธิ การสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอนของขาราชการครู จะเห็นวา
ขาราชการครูท่ีมีประสบการณการสอนต่ํากวา 15 ป และต้ังแต 15 ปข้ึนไป แตกตางกัน เม่ือจําแนก
ตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยรวมและรายดาน แตกตาง
กันกัน ยกเวนดานการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
  สมยศ   ยิ่งยศเมธี  (2550, หนา  72) ไดทําการวิจัยเ ร่ืองบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตากเขต 2 ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความ
คิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในเขตพื้นท่ีพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตากเขต 2 ดานการเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน ดานงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาและโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  วิไลลักษณ  แกวนพรัตน ชูศักดิ์  เอกเพชร และพรศักดิ์ อาษาสุจริต (2551, หนา 169) 
ไดศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษากระบ่ี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี อยู
ในระดับมาก 2 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ งานใหบริการชุมชนดานตางๆ และงาน
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน และอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย คืองานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน งานบทบาทรวม ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน งานประชาสัมพันธ และงานจัดต้ังกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และในการเปรียบเทียบการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนงและขนาดของ
โรงเรียน พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
  สุรพันธ สินล้ี (2552, หนา 187) ไดศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดใหขอมูลไวดังนี้ ไดมีการใหบริการแกชุมชน รับความชวยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชน เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานปฏิบัติงานตามระเบียบ มีการประชาสัมพันธ แตไมไดใหบริการดานสุขภาพ
อนามัยและดานวิชาชีพ กําหนดกฎเกณฑในการใหบริการ จัดต้ังกลุมชมรม สมาคม มูลนิธิ จัดทํา
หอกระจายขาวหรือคล่ืนวิทยุ โทรทัศน สําหรับปญหาและขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามเกือบ
คร่ึงไดเสนอไวดังน้ี ผูปกครองฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ครูขาดความรูความถนัดเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและดานวิชาชีพ ไมมีเวลาในการใหบริการ อาคารสถานท่ีคับแคบ อุปกรณกีฬา วัสดุ
ครุภัณฑขาดแคลน ผูบริหารโรงเรียนและครูขาดการประสานงานกับชุมชนในการเปนผูนําและ 
การใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดมาก
จากการคัดสรรของผูบริหารโรงเรียน การประชาสัมพันธไมเปนระบบ ดังนั้น โรงเรียนควรแจง
ขาวสารในการประชุมของชุมชน ประสานหนวยงานอ่ืนมาใหบริการชุมชน จัดหาวิทยากรภายนอก
มาใหความรูแกนักเรียนและชุมชน เขาไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและจัดทําแผนงาน
ประชาสัมพันธท่ีชัดเจน 
  สรุปไดวา จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธ ปญหา และ
แนวทางพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนพบวาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ตองใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมท้ังบุคลากรภายในโรงเรียนกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการและ
ผูนําชุมชนถือวามีสวนสําคัญและมีบทบาทตอการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาจะตองจัดให
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สอดคลองกับความตองการของชุมชน และควรมีการศึกษารูปแบบ หรือวิธีการในการสราง
ความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชนตอไป 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
  Becurra (1974, p. 6887-A อางถึงใน สมยศ ยิ่งยศเมธี, 2550, หนา 72) ศึกษาเร่ือง
บทบาทและความเขาใจระหวางผูบริหารกับตัวแทนของชุมชนตอการวินิจฉัยการบริหารของ
โรงเรียน คัดเลือกปญหาของโรงเรียนท่ีตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของผูบริหาร และตัวแทนของ
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา ท้ังสองฝายพยายามท่ีจะทําความเขาใจ และปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและ
นโยบายท่ีตกลงไว นอกจากนี้ยังพบอีกวา 
   (1) ผูบริหารตองสนใจและเขาใจความแตกตางของชุมชน และตองพรอมท่ีจะเขา
รวมกิจกรรมกับชุมชนไดในทุกโอกาส 
   (2) ทัศนคติในทางท่ีไมพึงประสงคของแตละฝาย จะเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 
   (3) การใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน จะตองเตรียม
ขอมูลใหเขาใจ ไดศึกษาลวงหนา 
   (4) ผูบริหารตองยอมรับในเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และไมควรคาดหวังผลท่ีไดรับ
จากการเขารวมกับชุมชนมากเกินไป 
  Hakanen (1975, p. 6004-A อางถึงใน สิริณัฐ  ปยะม่ิง, 2547, หนา 62) ไดทํา 
การสํารวจความคิดเห็นผูปกครองและกลุม นักวิชาการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียน
กับชุมชน โดยแยกออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคล ดานโครงการการเรียน
การสอน ดานระดับการลงทุนทางการศึกษา ดานคณะครูอาจารย ดานกลุมผูบริหารโรงเรียน และ
ดานหมวดเบ็ดเตล็ด โดยใชกลุมตัวอยางซ่ึงอยูในรัฐเซาทดาโกตา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา (1) 
ผูปกครองยังขาดความรูเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของ โรงเรียน และจากผลการศึกษาดังกลาวนี้ 
ผูปกครองไดเสนอแนะเพ่ือใหมีการติดตอส่ือสารระหวาง โรงเรียนกับชุมชนมากข้ึน (2) การขาด
ขอมูลขาวสาร และการติดตอส่ือสารภายในชุมชน สงผลให ผูปกครองขาดความสัมพันธภายใน
ชุมชนไปดวย (3) เคร่ืองมือท่ีใชติดตอส่ือสารยังมีไมเพียงพอ โดยผูปกครองไดเสนอใหแจงนโยบาย
การติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยางมีจุดมุงหมาย กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการให
ขอมูลขาวสารของโรงเรียนทางดานการเงิน และเวลา ตลอดจน ความจําเปนในดานอ่ืนๆ ของ
โรงเรียนใหชุมชนไดรับรูอยางสมํ่าเสมอ 
  Ray (1980, p. 492-A อางถึงใน ดลใจ  ตันเจริญ, 2547, หนา 43) ไดศึกษาเร่ือง 
ภารกิจของครูใหญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เซาทคารโลไลนาซ่ึงไดรับการเลือกสรรใหโรงเรียน
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ชุมชน โดยศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนศึกษาจังหวัดคณะกรรมการโรงเรียนประธานผูปกครองและ
รอยละ 10 ของครูท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน ปรากฏผล ดังนี้ 
   (1) การคาดหวังบทบาทของครูใหญ ท่ีเขากันไดอยางสมเหตุสมผล กับกลุมท่ี
แตกตางกัน ในขอบเขตของการวางแผนโรงเรียน บุคลิกภาพของนักเรียน ภาวะผูนําชุมชน และ
โรงเรียน และการจัดยานพาหนะของโรงเรียน 
   (2) เจตคติของครูใหญในฐานะผูอํานวยความสะดวก และเปนบุคคลท่ีเอ้ืออํานวย
ตอโปรแกรมการเรียน การสอนมากกวากิจกรรมรวมกัน 
   (3) ครูใหญจะตองเก่ียวของกับอิทธิพลอํานาจหนาท่ีและการตัดสินใจกอน
นโยบายของโรงเรียน 
   (4) การรายงานของคณะกรรมการโรงเรียน มีอัตราความสัมพันธต่ํากับกลุมอ่ืน
ท้ังหมด ขอมูลการใหการสนับสนุนจากประชาชน มีผลตอการสัมพันธกับนโยบายการศึกษา 
  King (1984, p. 1593-A อางถึงใน บัณฑิต  กุมารสิทธ์ิ, 2554, หนา 10) ไดศึกษาเร่ือง
โรงเรียนในฐานะเปนชุมชน และความสัมพันธของส่ิงแวดลอมในโรงเรียน จุดมุงหมายเพ่ือแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารสามารถ ลดความแตกตางของชุมชน โดยการสรางความสัมพันธ ดวยวิธีการ
ประชาธิปไตย ใหเกิดความรูสึกวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน ผูศึกษาไดวิเคราะหผลการวิจัย
ของบุคคลอ่ืนท่ีไดวิจัยไว 3 คน ผลของการวิจัยสรุปไดวา ถาหากใหบุคคลเขาไปเกี่ยวของกับ 
การสรางกฎจะทําใหมีความรูสึกวาจะตองรักษากฎนั้นไว ถาหากเขามีโอกาสเขารวม จะมี 
การปฏิบัติตามกฎนั้นไว ถาหากเขามีโอกาสเขารวม จะมีการปฏิบัติตามกฎ มากข้ึน และถาบุคคลอ่ืน
เขาไปเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เขาจะเปนผูท่ีมีความเกี่ยวของกับ การดําเนินงานของโรงเรียน 
ความแตกแยกจะนอยลง 
  Craft (1988, p.1633-A อางถึงใน สฤษด์ิ นามลักษณ, 2547, หนา 95) ไดศึกษา
ทัศนคติของชุมชนตอการศึกษาและระดับการ มีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน เพื่อทําใหทัศนคติ
ของชุมชนตอโรงเรียนดีข้ึน จุดมุงหมายตองการความสัมพันธของการมีสวนรวม ส่ิงแวดลอมของ
โรงเรียนจัดตามทัศนคติของโรงเรียน ในแตละสภาพตามส่ิงแวดลอมของแตละแหง ซงไมมี
ความสัมพันธกันระหวางทัศนคติของชุมชนกับส่ิงแวดลอม หรือทัศนคติของชุมชนกับระดับ 
การเขารวมในกิจการตางๆ ของโรงเรียน 
  Olson (1989 อางถึงใน สมยศ รักษาแกว, 2546, หนา 91) ไดศึกษาเร่ือง 
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธโรงเรียน ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา และผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน 4 รัฐ ดานตะวันตกกลางโดยผูวิจัยมุงศึกษา ในดานประสิทธิผลของ 
การปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนโรงเรียนขนาดใหญ ระดับอําเภอ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมใช
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การประชาสัมพันธผานกลุมโรงเรียนมีเปอรเซนตสูงกวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษามีอัตราเฉล่ียดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในลักษณะสูงกวาผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา และพบวา ส่ิงท่ีกอใหเกิดผลในการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การประชุมผูปกครอง
และแจกคูมือ และยังพบวาการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพมากทีสุด คือ วิธีการเปดใหชม ซ่ึง
หมายถึงการจัดโครงการเยี่ยมโรงเรียน โดยเชิญผูปกครองเขามาชมกิจการของโรงเรียนในรอบป 
ในขณะท่ีวิธี ท่ีมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด  ไดแก  การต้ังศูนยประชาสัมพันธ  และการจัดรถ
ประชาสัมพันธ 
  Johanek (1996, p. 4296-A อางถึงใน สวรส วงศสิงห, 2547, หนา 82) ไดศึกษาเร่ือง 
วิวัฒนาการของชุมชนตอการ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเบนจามิน 
แฟรงคลิน ในชวง ค.ศ. 1934-1944 พบวา ในป ค.ศ. 1934 ลีโอนารด โคเวลโล ผูอพยพชาวอิตา
เลียนและพรรคพวกไดกอตั้งโรงเรียนมัธยมเบนจามิน แฟลงคลินข้ึนในอีสฮาเร็ม โดยมีเปาหมายท่ี
จะประสานงานและรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีอยูใกลเคียง โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงนี้ได
นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด การศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการแกปญหา เตรียม นักเรียนใหเปนผูนํา และความเปนประชาธิปไตย ไดกลาวถึง
วิวัฒนาการของวิสัยทัศนสาธารณชน ท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงมี
ผลตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
  Tubbs (1996, p. 966-A อางถึงใน กมล กําลังหาญ, 2546, หนา 105) ไดศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความเห็นของผูบริหารโรงเรียน ตอการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ พบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีแนวโนมท่ี จะเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนชวยเหลือในการจดัทํา
แผนงานของโรงเรียนมากกวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และผูบริหารโรงเรียนท้ัง 3 ระดับ ไมใหโอกาสผูปกครองมีสวนรวมในการคัดเลือก
บุคลากรในโรงเรียน 
  Bruce (1999 อางถึงใน ดลใจ ตันเจริญ, 2547, หนา 43) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทของ
ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธกับชุมชน พบวา ความคาดหวังของโรงเรียนท่ี
เกี่ยวกับชุมชนสอดคลองกับความตองการของชุมชนท่ีจะมีสวนรวมกับทางโรงเรียน ครูใหญ
คาดหวังท่ีจะใหผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมเกี่ยวกับกิจการหรืองานวางแผนของโรงเรียน ให
องคกรศาสนาและสถาบันอ่ืนในสังคมใหความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรูการอบรมส่ังสอนเด็กให
มากยิ่งข้ึน และใหชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ ของเด็กดวย 
  สรุปไดวา จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธ ปญหา
และแนวทางพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนควรใหความสําคัญกับคณะกรรมการ
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โรงเรียนโดยการใหความรูในบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ รับฟงความคิดเห็นเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ มีการกําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานใหชัดเจน เนนการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะนําไปสูการจัดการศึกษาท่ี
สอดคลองกับความตองการและเปนไปอยางมีคุณภาพ 
 


