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ความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

รุ่งทิพย์ เข็มทิศ (2559)  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การวางแผนด าเนินการบริหารงาน  
ติดต่อประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน บุคคลในชุมชน สร้างความเข้าใจระหว่างชุมชน  ผู้บริหาร  คณะครอูาจารย์ 
และสร้างความรู้สึกว่า  โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง   ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียน 
และชุมชนจัดขึ้น    เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทั้งโรงเรียนและชุมชน 
 
วาสนา  ชูแสง (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความ 
เข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  ร่วมก าหนดความมุ่งหมาย และ 
นโยบาย รวมถึงให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา  ความสนับสนุนทางด้านทรัพยากร  ก าลังคน   
และทุนทรัพย์   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน    ในขณะเดียวกันก็มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ทั้งของโรงเรียน 
และชุมชน 
 



ความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

ไพเราะ  กาญจนสิงห์ (2551) กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การท าให้เกิดความเข้าใจอันดี 
ต่อกันด้วยวิธีการต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ในการให้ความช่วยเหลือ    ส่งเสริมและสนับสนุน 
การศึกษาใหก้้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูง 
 
ณัฎฐ ์วรรณบุตร (2551) ให้ความหมายว่า  การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดตี่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และยังเป็น 
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน   เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง 
 

 



ความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

สรุป ความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น ได้ดังนี ้
   การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของ 
โรงเรียน   เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น และเปิดโอกาสใหชุ้มชนและท้องถิ่นเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพของการศึกษา  และมุ่งจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 
  
 



องค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

รุ่งทิพย์ เข็มทิศ (2559) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีองค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธร์ะหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชนดังนี ้
 1. นโยบายของโรงเรียน 
 2. ความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน 
 3. มีความร่วมมือกันทุกฝ่าย 
 4. มีกลไกที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
 5. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและคร ู
 6. ก าหนดบทบาทหน้าที่ร่วมกันในทิศทางที่พึงประสงค ์
 7. มีการด าเนินงานให้เกิดความร่วมมือ มีการวางแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
  
 



องค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

อรรณพ  คุณเศรษฐ (2556) กล่าวว่าองค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนดังต่อไปนี้ 
1. แนวนโยบายของโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนมีแนวนโยบายที่จะเปิดประตูโรงเรียน  แล้วความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนก็ 
จะเป็นไปในทางที่ดี                                                                                
2. ความร่วมมือของบุคลากร ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนั้น บุคลากรของโรงเรียนทุกคนจะต้องประสานกับทุกฝ่าย   
จึงจะท าให้ผลส าเร็จลุล่วงไปได้  ไ ม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร   คร ู เจ้าหน้าท่ี  และนักเรียน          
3. ความพร้อมของโรงเรียน ความพร้อมในที่นี้ หมายถึง ความพร้อมด้านอาคาร  สถานที่  และเครื่องอ านวยความสะดวกที่จะให้ 
ความช่วยเหลือร่วมกับชุมชน                                                              
4. ความพร้อมของชุมชน นอกจากองค์ประกอบของโรงเรียนแล้ว   องค์ประกอบของชุมชนก็มีส่วนส าคัญเช่นเดียวกัน  
ถ้าหากชุมชนไม่มีความพร้อมหรือไม่แน่ใจแล้ว   การสร้างความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเกิดขึ้นไม่ได้ 
ความพร้อมของชุมชนในที่นี้หมายถึง ความพร้อมท้ังในด้านความคิดเห็นและอ่ืน ๆ 
  
 



ความส าคัญ และความจ าเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

รุ่งทิพย์ เข็มทิศ (2559) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความส าคัญและความจ าเป็นดังนี้   
1. โรงเรียนเป็นหน่วยหนึ่งของชุมชน  
2. เสริมสร้างโรงเรียนและชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือชุมชน  
3. โรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือกัน พัฒนาชุมชน ที่เป็นประโยชน์ 
4. เปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับรู้และแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน 
5. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็นปัญหาต่อการศึกษา 
6. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน  
7. เพื่อใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เป็นประโยชน์  
8. ท าให้โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจชุมชนอีกทั้งในด้านปัญหาของชุมชน  
 



ความส าคัญ และความจ าเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560) สรุปการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีประโยชน์และความจ าเป็นใน 3 ประการคือ                                                                                                                                                                  

1.ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  
2.ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
3.ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 



ความส าคัญ และความจ าเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

รัดดาวรรณ ์ดีประสิทธิ์ปัญญา (2543) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านสู่โรงเรียน   และโรงเรียนสู่บ้าน นับเป็นเบื้องต้นใน 
บทบาทของความพยายามจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้านหรือชุมชนมากขึ้นตามล าดับ จึงมีความจ าเป็น 
อย่างย่ิงส าหรับโรงเรียนที่จะต้องออกไปเก่ียวข้องกับชุมชน  และเชื้อเชิญเข้ามาสู่โรงเรียน                                                      
1. เพราะว่าโรงเรียนเป็นแหล่งคัดเลือกคนในชุมชน 
2. เพราะว่าโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาคนในชุมชนในกระบวนการสังคมประกิต 
3. เพราะว่าโรงเรียนเป็นแหล่งรวมวิชาสาขาต่างๆ 
4. เพราะว่าโรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรม 
5. เพราะว่าโรงเรียนเป็นศูนย์รวมของชุมชน 
6. เพราะว่าโรงเรียนและชุมชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

 



ความส าคัญ และความจ าเป็นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

ไพเราะ  กาญจนสิงห์ (2551) กล่าวว่า ความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนคือ 
1. โรงเรียนเป็นแหล่งผลิต พัฒนา อบรมและคัดเลือกสมาชิกที่ดีแก่ชุมชน  และให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนด้วย 
2. โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
3. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของวิทยาการต่าง ๆ ทีส่ามารถท าให้สมาชิกของชุมชนมีความก้าวหน้าทางการศึกษา 
4. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะช่วยพัฒนาชุมชน จากกิจกรรมการบริการต่างๆเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมแก้ไข 
ปัญหา   และสร้างภาพพจน์ที่ดีของโรงเรียนรวมทั้งภาพพจน์ที่ดีของครู 
 



การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

อรรณพ  คุณเศรษฐ (2556) ในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สถานศึกษาควรมีบทบาท
และหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการด าเนินการให้มีกิจกรรม   และการปฏิบัติที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีของชุมชนต่อ
โรงเรียน   โดยด าเนินการตลอดเวลาทั้งในและนอกโรงเรียน  โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการงานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีขอบข่ายงานแบ่งออกได้ 6 ด้าน ดังนี้ 
1. การให้บริการชุมชนด้านต่าง ๆ 
2. การรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 
3. บทบาทร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. การจัดกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
5. งานจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มสนใจและกลุ่มศิษย์เก่า 
6. งานประชาสัมพันธ์ 
 



การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

จากกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนดังกล่าว พิจารณาสรุปได้ว่าส่วนใหญ่
สอดคล้องกับขอบข่ายงานของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และยัง
สอดคล้องกับขอบข่ายงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ในปัจจุบันคือ 
 1. งานให้บริการชุมชน  
 2. งานรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน 
 3. งานเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
 4. งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. งานจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
 6. งานประชาสัมพันธ์ 
 



ความส าคัญของการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

ส าเภา บุญมาก (2544 : 19 อ้างถึงใน อรรณพ  คุณเศรษฐ, 2556, หน้า7 ) ได้กล่าวสรุปถึง ความส าคัญของการบริหารงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ไว้ดังนี้                                                              
1. เป็นการส่งเสริมแหล่งความรู้วิทยาการต่างๆ ในการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน                                            
2. เป็นการร่วมกันคัดสรรและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษาให้กับสมาชิกของชุมชน     
3. เป็นการด าเนินงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและชุมชน  
4. เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาทางสังคมร่วมกัน                                      
5. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและแก้ปัญหาความขัดแย้ง พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีของท้ังโรงเรียนและชุมชน                                                                                                                                                       
6. เป็นการท าให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการร่วมกันสร้างสรรค์ความพร้อมทุกๆด้านของโรงเรียนและ

ชุมชน                                                                                                                                 
7.  เป็นการสร้างศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยโรงเรียนเป็นอุทยานและแหล่งวิทยาการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชน                                                                                                                                                   
8. เป็นการด าเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

สิ่งแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ  ให้สืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องอย่างถาวร และมีกระบวนการท่ีถูกต้องเหมาะสม และ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 



ความมุ่งหมายในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

สัน สุขม่วง (2546 : 54 อ้างถึงใน อรรณพ  คุณเศรษฐ ,2556 หน้า 10  ) ได้ก าหนดความมุ่งหมายของ
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของให้แก่ชุมชน 
 3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน 
 4. เพื่อฟื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน 
 5. เพื่อเสริมสร้างความกลมกลืนระหว่างบ้านกับโรงเรียน 



ความมุ่งหมายในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

กาญจนา สิงห์มณี (2553 : 14 อ้างถึงในวาสนา  ชูแสง, 2557 หน้า 19 - 20) ได้สรุปความมุ่งหมายของ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการ มีความมุ่งหมายดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
3.เพื่อใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือ  ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนของโรงเรียนและเสริมสร้างความเข้าใจในด้านวิชาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีแก่ชุมชน 

4. เพื่อเป็นหนทางในการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากชุมชน 



ความมุ่งหมายในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

Elsbree, Mcnally and Wynn (1967 , p.348 อ้างถึงใน พิมนต์ ศรีส าอางคะ, 2550, หน้า 19) ได้ให้
ความมุ่งหมายของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ 5 ประการคือ 
1) การน าโรงเรียนเข้าสู่ชุมชน 
2) การให้ชุมชนเป็นแหล่งทางการศึกษา 
3) การใช้โรงเรียนเป็นแหล่งทางการศึกษาของชุมชน 
4) ชุมชนในฐานะเป็นหุ้นส่วนในการประกอบการทางการศึกษา 
5) โรงเรียนและชุมชนเป็นต้นส่วนการปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน 



ความมุ่งหมายในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 

ธีรัตน์ กิจจารักษ์ (2542:233 อ้างถึงใน ไพเราะ กาญจนสิงห์,2551, หน้า 12) กล่าวถึงความมุ่งหมายใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2 .เพื่อสร้างเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของให้แก่ชุมชน 
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน 
4. เพื่อฟื้นฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน 
5. เพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
6. เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในการจัดการศึกษาให้เป็นเรื่องของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน 
 สรุปได้ว่า ความมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   ส่วนที่ส าคัญก็
คือเป็นการสร้างประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายทั้งโรงเรียนและชุมชน   โดยที่ทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน  สามรถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่นซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 
 



หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น 

วาสนา  ชูแสง (2557) กล่าวว่าหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ 
  1) ควรมีการศึกษาพื้นฐานของชุมชนนั้นให้เข้าใจ  เพื่อปรับวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับคนในชุมชน 
  2) มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจที่ตรงกัน และควรมีเนื้อหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ข้าใจง่ายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3) มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีความคล่องตัว และสามารถยืดหยุ่นได้
ตามสถานการณ์  อีกทั้งใช้วิธีการทีง่่าย และเป็นกันเองกับคนในชุมชน 
  4) โรงเรียนควรยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคนในชุมชน 



สตูปสแ์ละแรพเฟอรต์ี (Stoops and Rafferty 1961 : 151, อ้างถึงใน ไพเราะ  กาญจนสิงห์ ,2551 หน้า14)  
กล่าวถึงหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ดังนี้ 
1. ต้องเป็นกระบวนการท้ังรับและให้ข่าวสารแก่ชุมชน 
2. วิธีการหลายหลายแบบในการสร้างความสัมพันธ์ 
3. พยายามหาทางให้ชุมชนเข้าใจโรงเรียนมากที่สุด 
4. การสร้างความสัมพันธ์ควรจะท าต่อเนื่องกันตลอดปี 
5. โรงเรียนควรให้ข้อมูลที่น่าสนใจ หน้าต่อการเข้าใจและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 



ไพเราะ กาญจนสิงห์ (2551) หลักการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีดังนี้ 
 

1. ยึดหลักมนุษยสัมพันธ์     7. ยึดความยืดหยุ่น 
2. ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธ์ใจ   8. ยึดความต่อเนื่อง  
3. ซื่อสัตย์     9. ยึดการครอบคลุมเนื้อหา 
4. คงเส้นคงวา      10. ยึดความเรียบง่าย 
5. ยึดความเสียสละ      11. ยึดการสร้างสรรค์  
6. ยึดความอดทน     12. ความสามารถในการปรับตัว 
      13. ยึดความเป็นผู้ให้ชุมชนมากกว่าผู้รับจากชุมชน 
 
 
 

หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 



 จากแนวคิดที่นักวิชาการได้กล่าวมาเก่ียวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  สรุปได้ว่า
วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนอย่างแท้จริง  ควรจัด
ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ให้บริการชุมชนจัดตั้งผู้รับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารกับ
ชุมชนหรือด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ในการจัดการเรียนการสอน   จะต้องให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนโดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงเรียนมากท่ีสุด  และในขณะเดียวกันนั้น
โรงเรียนก็สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า  และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วย 
 
 

หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น(ต่อ) 



หลัก 3S’s ในการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน 

 S –Shared Vision คือการสร้างให้ชุมชนมีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับสถานศึกษา ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักเรียน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี สามารถท าคุณประโยชน์ให้กับ
ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกชุมชนเป็นต้นแบบที่ดี ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน 



หลัก 3S’s ในการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชน (ต่อ) 

 S- Synergy คือการรวมพลังประสานความร่วมมือกับชุมชนให้ท างานร่วมกับสถานศึกษา โดย เอาจุดแข็งและ
ความพร้อมของบุคคลและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
        S-School Based Activities การสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ ศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ชุมชน โดยการดึงผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารวมไปถึงการหรือการจัดฝึกสอน
ฝึกอบรมตามที่ชุมชนต้องการ หรือ เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็น “ผูถ้่ายทอดภูมคิวามรู้” 
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูชาวบ้าน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยการให้ชุมชนใช้ อาคาร สถานที่ 
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 



หลักการสร้างเช่ือมั่นและไว้วางใจ เพื่อพัฒนาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

 ความสัมพันธ์ที่ดีมีพื้นฐานมาจาก ความเชื่อมั่นและไว้วางใจโดยการ เข้าใจ เข้าถึง เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และ
ชื่นชมยกย่องให้เกียรติคนในชุมชน 



กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ ความพร้อมของโรงเรียนเช่นการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
อย่าง SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน ที่มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
 



กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน(ต่อ) 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนชุมชน (Community Capital Analysis) 
  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินความพร้อมและศักยภาพชุมชน โดยพิจารณาจากต้นทุนชุมชน
ทั้ง 7 ด้าน เพื่อเข้าใจและสามารถน าต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน(ต่อ) 

3. การวิเคราะห์บุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกิจกรรมในชุมชนตามปัจจัยอ านาจที่มีในชุมชน (Power 
ActorAnalysis) 
       ในการจัดการโครงการหรือกิจกรรมใดๆ กระบวนการในการวิเคราะห์ผู้มีบทบาทส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของ
กิจกรรมในชุมชน เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เราสามารถบ่งชี้ และประเมินความพร้อมของสมาชิก เพื่อคัดสรรเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ หรือโครงการพัฒนาต่างๆ และสามารถมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 



กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน(ต่อ) 

ตารางวิเคราะห์ ผู้มีผลต่อความส าเร็จของกิจกรรมใน 
ชุมชนตามปัจจัยอ านาจในชุมชน 

  



กลยุทธ์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน(ต่อ) 

4. การจัดตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทสมาชิกโดยใช้ตารางหน้าที่ราซี่ (RASI Chart)  
       เมื่อได้รายชื่อบุคคลผู้มีปัจจัยอ านาจด้านต่างๆ และสามารถเรียนเชิญโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะท างานในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนได้ส าเร็จแล้ว สิ่งส าคัญล าดับต่อมาคือ การจัดสรรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับแต่ละท่านให้ได้ใช้ศักยภาพที่มีได้อย่าง
เต็มที่เพราะจะท าให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมายเกิดความรับผิดชอบและความผูกพันกับกิจกรรมหรือโครงการที่จัดท าขึ้นจนกว่าโครงการจะส าเร็จ
ลุล่วง 
  



ข้อพึงพิจารณาในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
 กิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนส่วนมากมักเป็นกิจกรรมท่ีใช้จิตอาสา และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงระนาบ ไม่มีใครมีอ านาจบังคับโดยหน้าท่ี ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารท่ีจะกระตุ้น โน้ม
น้าว จูงใจ สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามแผนจนบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
ควรเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ เน้นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมแต่จ าเป็นต้องมี
แผนงาน และการจัดการอย่างมีระบบ และควรก าหนดระยะเวลาของโครงการหรือกิจกรรมให้แน่นอน เพื่อให้สมาชิกใน
ชุมชนจัดการและวางแผนได้ และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ขัดต่อวิถีชุมชน เช่นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว กิจกรรมต้องจัดเวลาท่ีสมาชิก
ส่วนใหญ่สะดวกที่ส าคัญคือ มีการส่ือสารสม่ าเสมอ ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 สิ่งส าคัญคือ การติดตามผล แลกเปลี่ยน รายงานผลและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงอยู่เสมอให้ Feedback 
กับสมาชิกในชุมชนบอกผลลัพธ์ของความคืบหน้า โดยการประชุมจัดกิจกรรมและส่ือสาร เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมในผลลัพธ์นั้นและเพื่อการรับข้อเสนอแนะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  



สรุปการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

 สรุป การสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาผู้บริหารควรให้ความส าคัญใน
เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  โดยผู้บริหารจะต้องมีเจตคติที่ดีเข้าใจชุมชน   ยอมรับตนเอง
และเข้าไปเป็นส่วนร่วมในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มที่  โดยการด าเนินงานของทุกฝ่ายในโรงเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการชุมชน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ด้าน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ  ด้านงานเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษา   ด้านการจัดตั้งกลุ่มชมรม
สมาคมมูลนิธิ   และด้านงานประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนและชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันจะช่วยสร้างความสามัคคีที่จะส่งผลดีต่อท้ังโรงเรียนและชุมชน  



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 
รุ่งทิพย์  เข็มทิศ (2559)  ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3 อ าเภอศรีราชา  จังหวัด
ชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า                                                                         
1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
2. การเปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชมุชน ของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จ าแนก
ตามเพศพบว่าเพศชายกับ เพศหญิงโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นด้านการประชาสมัพันธ์และด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนและหน่วยงานอื่นแตกตา่งกันในระดับต่ า   จ าแนกวุฒิการศึกษาพบว่าวุฒกิารศึกษาปริญญาตรีกับปริญญาโท  โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างในระดับต่ า  ยกเว้นด้านการให้บริการชุมชนไม่แตกต่างกัน   จ าแนกตามต าแหน่งพบว่า ผู้บริหารกับครูโดยรวมแตกต่างในระดับต่ า
ยกเว้นด้านการประชาสัมพนัธ์  ด้านการให้บริการชมุชน   ด้านการได้รับความชว่ยเหลือสนับสนนุร่วมมือในการพฒันาชมุชน ไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอยู่ในระดับมาก   และด้านการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กับชมุชนและหนว่ยงานอื่นอยู่ในระดับปาน
กลาง  และผู้บริหารกับพนกังานจ้างตามภารกิจโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน    ยกเว้นด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนแตกต่างกันใน
ระดับต่ า 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 
ปัญญา วงศ์คุณทรัพย์ (2559) ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเป็ดสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1   ผลการวิจัยพบว่า                                                                 
1. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ด้านการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน ด้านการอาสาเข้าร่วมของผู้ปกครอง ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน                                                                                                                          
2. ผลการเปรียบเทียบการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน                                                                                                                                                   
3. ผลการเปรียบเทียบการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 
วาสนา ชูแสง (2557) ศึกษาการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบว่า                                                                                      
1. การด าเนินงานการสร้างสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  ด้านงานให้บริการชุมชน  
ด้านรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน  ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน   ด้านงานเก่ียวกับกรรมการสถานศึกษา    
ด้านงานจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ  และด้านงานประชาสัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา   ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่านพื้นฐานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  
ด้านงานให้บริการชุมชนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน   ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ   ด้านงานเกี่ยวกับ
กรรมการสถานศึกษา   ด้านงานจัดตั้งกลุ่มชมรมสมาคมมูลนิธิ   และด้านงานประชาสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามเพศต าแหน่ง   และขนาดโรงเรียน   พบว่าการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศได้แก่เพศหญิงและเพศชาย  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน   จ าแนก
ตามต าแหน่งได้แก่   ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมไม่แตกต่างกัน   จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียนได้แก่ขนาดเล็ก   กลาง   ใหญ่   และใหญ่พิเศษ   ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 
ไพเราะ กาญจนสิงห์ (2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่
สอด ผลการวิจัยพบว่า  
1.สภาพการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสภาพการปฎิบัติเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืนใน
ท้องถ่ิน ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและด้านการให้บริการแก่ชุมชน 
2.ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดย
ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน ด้านการ
ให้บริการแก่ชุมชน ด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืนใน
ท้องถ่ิน 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยในประเทศ 
ธนวัฒน์ อ่อนสิงห์ (2549) ศึกษาการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านสระเตย หมู่ที่ 4 ต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี   ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้บริการชุมชน โรงเรียนยังขาดการให้บริการชุมชนในด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสาร  ด้านการรับความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนยังขาดการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน   
ควรจัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพิ่มขึ้น   ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีการประชุมร่วมกับประชาสัมพันธ์ติดตามผลและประเมินผล   
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน   แนวทางและวิธีการในการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนคือ  การ
ให้บริการชุมชนซึ่งได้แก่   การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์หรือวิธีการการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนคือ   จัดหน่วยงานบริการ
ความรู้เชิงรุก  โดยก าหนดหลักสูตรและสื่อที่เหมาะสมเพื่อให้อบรมเชิงปฏิบัติการ  ผลการพัฒนา ระดับคุณภาพก่อนและหลังการบริการทาง
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่โดยระดับคุณภาพหลังการบริการอยู่ในระดับมาก 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
Craft (1988, pp. 1633-4 อ้างถึงใน รุ่งทิพย์  เข็มทิศ , 2559 หน้า 45) บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมิสซูวีได้ศึกษาถึงทัศนคติ
ของชุมชนต่อการศึกษาและระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการศึกษาเพื่อสนองความคิดที่ว่าการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียนจึงท าให้ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้นจุดมุ่งหมายคือต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและทัศนคติต่อสถานศึกษาของรัฐผลการศึกษาพบว่า มีค่าความสัมพันธ์กันระหว่าง
ระดับ ทัศนคติและระบบโรงเรียนในแต่ละส่ิงแวดล้อมแต่ไม่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของชุมชนและส่ิงแวดล้อมหรือ
ทัศนคติของชุมชนกับระดับการเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
Schacffer (1992 อ้างถึงใน รุ่งทิพย์  เข็มทิศ , 2559 หน้า 45) ได้วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างระหว่าง ค.ศ. 1982-1989 ข้อค้นพบชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมและแนวทางท่ีใช้ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเรื่อง การวางแผนที่ดี การประสานงานที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของผู้ปกครองและ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีหลักฐานยืนยันท่ีเด่นชัดของผู้วิจัย พบว่า โรงเรียนที่บุคลากรมีความอบอุ่นและมีก าลังใจ
คือโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
Lee (1984, p. 709 อ้างถึงใน รุ่งทิพย์  เข็มทิศ , 2559 หน้า 45) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และบทบาทของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่กรรมการบริหารโรงเรียนครูใหญ่และครู   ผลการศึกษาสรุปได้ว่า โรงเรียนใน
ท้องถิ่นได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชนโดยให้นักศึกษาได้มีส่วน
รับรู้   อย่างไรก็ตามงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนควรจะจัดท า 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
บรูช (Bruce 1972 : 6026-A อ้างถึงใน ไพเราะ  กาญจนสิงห์, 2551, หน้า 29)  ได้ท าการวิจัยเร่ืองบทบาทของครูใหญ่
โรงเรียนประถมศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผลการวิจัยพบว่า                                                          
1. ครูและประชาชนต้องการให้ครูใหญ่ท างานร่วมกับชุมชน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาเด็กวัยรุ่น 
และครูใหญ่ควรจัดท าโครงการเกี่ยวกับสันทนาการเพื่อชุมชน                                               
2. ครแูละประชาชนต้องการให้ครูใหญ่มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน                                                                                                                             
3. ครแูละประชาชนต้องการให้ครูใหญ่จะประชุมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง  เพื่อผลในการศึกษาของนักเรียน                                                                                                                  
4. ครูและประชาชนต้องการให้ครูใหญ่ได้พักอาศัยอยู่ในโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
คิง (King 1984 : 1593-A อ้างถึงใน ไพเราะ  กาญจนสิงห์ , 2551, หน้า37) ได้ท าการวิจัยเร่ืองโรงเรียนในฐานะเป็นชุมชน
และความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสามารถลดความแตกแยกของชุมชน
โดยการสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาธิปไตย   ให้เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ผลการวิจัยของบุคคลอื่น  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าถ้าหากให้บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกับการสร้างกฎจะท าให้เขารู้สึกว่า
ต้องรักษากฎนั้นไว้  ถ้าให้เขามีโอกาสเข้าร่วมจะมีการปฏิบัติตามกฎมากขึ้นและถ้าบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เขาจะเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียน  ความแตกแยกจะน้อยลง 



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น 

 ผูศ้ึกษาได้ท าการศึกษาแนวทางการสร้างสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและท้องถิ่นของโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในการมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
และท้องถิ่น  ส่ิงที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือ  คณะกรรมการสถานศึกษา
ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการบริหารจัดการ  องค์กร หน่วยงานใน
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงาน องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโรงเรียน  แต่โรงเรียนมีการออกไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นเช่นกัน  ซึ่งท้ังสององค์กรย่อมมีเป้าหมายเดียวกัน
และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยจะยกตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น (ต่อ) 

  
•  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ซึ่งเป็นองค์กรในท้องถ่ินที่เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ
และการบริหารจัดการต่างๆ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมและให้โรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์กร 



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น (ต่อ) 

  
•  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา  



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น (ต่อ) 

  
•  โรงเรียนร่วมกิจกรรมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ในการน าเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น (ต่อ) 

  
•  ผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนากับวัดในชุมชนเป็นประจ า 



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น (ต่อ) 

  
•  หน่วยงานภายนอก และสมาชิกในชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน เช่นมอบทุนการศึกษา  บริจาคหนังสือให้กับ
ห้องสมุด เจ้าอาวาสมอบของขวัญ ของรางวัลให้นักเรียน เป็นต้น 



กรณีศึกษาการสรา้งสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมและท้องถิ่น (ต่อ) 

  
•  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง เพื่อให้หน่วยงานภายนอก ชุมชนและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน 



สรุปหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนและท้องถิ่น 

  
จากกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและท้องถ่ินในการจัดการศึกษาของกรณีศึกษาโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และจากงานวิจัย แนวคิดต่างๆ  ผู้ศึกษาสามารถสรุปหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและท้องถ่ินได้ดังน้ี 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชุมชนและท้องถ่ินที่ที่ตั้งอยู่  โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนคือ  ท าด้วยความจริงใจ เต็มใจ ใช้จิตอาสามากกว่าการใช้การบังคับบัญชา   
2. การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชนและท้องถ่ิน  เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม  ประเพณีของชุมชนและท้องถ่ิน  น าครูและนักเรียนออกไปร่วม
กิจกรรมที่ก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน เป็นต้น 
3. การน าชุมชนและท้องถ่ินเข้าสู่โรงเรียน เช่น การสร้างหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  และสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนร่วมกัน  การขอความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน  จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง  ก็
สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ 
4. การด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถ่ินต้องมีความสร้างสรรค์และต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสององค์กร 
5. โรงเรียนและชุมชนต้องมีเป้าหมาย  ทัศนคติ ค่านิยมไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
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