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การประชาสัมพันธเพื่อการสรางความสัมพันธอันดีสูองคกรทองถิ่นในการจัดการศึกษา
PUBLIC RELTIONS FOR BUILDING GOOD RELATIONS WITH LOCAL ORGANIZTIONS IN
EDUCATION MANAGEMENT
อัญธิดากรณ ไชยคิรินทร
บทคัดยอ
การประชาสัมพันธเปนการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน องคกร และกลุม ประชาชนบุคคลใน
ท)องถิ่น เพื่อสร)างความเข)าใจอันถูกต)อง ในอันที่จะสร)างความเชื่อถือ ศรัทธา และ ความรวมมือ ตลอดจน
ความสัมพันธอันดี ซึ่งจะชวยให)การดําเนินงานบรรลุเป3าหมาย งานประชาสัมพันธเปนงานสื่อสัมพันธที่มี
ความสําคัญ และเปนงานที่มีขอบเขตกว)างขวาง มีระบบงานที่ซับซ)อนแตงานประชาสัมพันธจะชวยสงเสริม
ลักษณะความเปนผู)นํา ขององคการและบุคคล ทั้งยังชวยให)เกิ ดความเข)าใจ ความรวมมื อทั้งจากพนักงาน
ภายในและจากประชาชนภายนอกด)วย นับวางานประชาสัมพันธมีคุณคาตอสถาบันตาง ๆ การประชาสัมพันธ
เปนศาสตรและศิลป9 ของหนวยงานในการสื่อสาร แนวคิด นโยบาย กิจกรรม ข)อมูล ขาวสารเผยแพรเรื่องราว
ให)ประชาชนทราบ และเมื่อประชาชนมีสวนรับรู)ในการดําเนินงานแล)ว ก็จะให)การสนับสนุน โดยเฉพาะกล
ยุทธการพัฒนาการประชาสัมพันธ คือ สวนสําคัญในการยกระดับขององคกร บุคลากร ตลอดจนประชาชนใน
พื้น ที่ ให) ได)รั บ ทราบข)อมู ล ความเคลื่อนไหวตางๆ ของหนวยงาน สงผลให) เกิ ด ความรู)สึ กที่ดี มี สวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ซึ่งจะเปนการชวยสร)างภาพลักษณที่ดี สร)างชื่อเสียงและสร)างศรัทธา สงผลให)การ ดําเนินงาน
ขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพการสร)างความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับท)องถิ่นชวยให)โรงเรียน
และท)องถิ่นเกิดความเข)าใจอันดี ตอกัน ชวยลดป>ญหาความขัดแย)ง และชวยให)เกิดความรวมมืออันดีตอกัน
คําสําคัญ : การประชาสัมพันธเพื่อสร)างความสัมพันธ
Abstract
Public relations is a communication between departments, organizations and groups
of people in the local area. In order to create a correct understanding In order to build trust,
faith and cooperation, as well as good relationships Which will help the operation achieve
its goals Public relations is an important media relations job. And is a work that has a wide
scope There is a complex system but public relations helps to promote the leadership of
organizations and individuals. Also helps to understand Cooperation from both internal and
external employees too Considered that public relations is valuable to various institutions. Is
science and art Of agencies in communicating concepts, policies, activities, information,
disseminating stories to the public And when the public has acknowledged the operation
Will support Especially the public relations development strategy is an important part of
raising the level of the organization, personnel, as well as people in the area to be informed.
The movement of the agency results in a good feeling there. Participate in various activities
Which will help create a good image Build reputation and build faith, resulting in the
operation of the organization. Creating good relationships between schools and local areas
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helps the schools and local to have a better understanding of each other, helping to reduce
conflicts. And helping to create good cooperation with each other
Keyword: Public relations to build relationships
บทนํา
ในการจัดการบริหารการประชาสัมพันธสถานศึกษาเปนกระบวนการที่มี แผนและกระทําตอเนื่องที่จะ
สร)างความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนโดยใช) กระบวนการสองทาง (Two-way Process) คือ
สถานศึกษาเปนทั้งผู)ให)และผู)รับเกี่ยวกับข)อมูล ขาวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนแนวความคิดตาง ๆ ด)วย
บ)าน วัด โรงเรียน คือสามเสาหลักที่คูสังคมไทยซึ่งเปนทุนทางสังคมที่เกื้อกูล ประเทศไทยมายาวนาน การ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนท)องถิ่นที่ผานมาก็ยึดหลักการนี้มาโดย ตลอด เพราะทั้งบ)าน
และวัด ชุมชนท)องถิ่นโดยรวมแล)วก็คือชุมชนที่แวดล)อมโรงเรียนนั่นเอง โดยความจริงที่ยอมรับกัน โดยทั่วไป
คือ “โรงเรียนกับชุมชมท)องถิ่นเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได)” การรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งที่
กอให)เกิดประโยชนแกทั้ง 2 ฝmาย คือสถานศึกษาได)พลังจากชุมชนมาชวยในการจัดการศึกษาและชุมชนได)
การศึกษาที่สอดคล)องกับความต)องการของชุมชน ดังนั้นการสร)างความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึง
เปน ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะชวยให)เกิดความเข)าใจอันดีตอกัน ชวยให)ทราบความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝmาย ชวยลดและแก)ป>ญหาความขัดแย)งระหวางกัน และชวยให)เกิดการ
มี สวนรวมที่เปนไปเพื่อประโยชนแกทั้งสองฝmาย คือ ประโยชนกับโรงเรียนและประโยชนตอชุมชนท)องถิ่น แม)
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนที่ยอมรับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานของ โรงเรียน
แตดูเหมือนองคความรู)ในเรื่องดังกลาวกลับมีผู)กลาวถึงน)อยลง บทความนี้จึงเปนสิ่งที่ผู)เขียนพยายาม ประมวล
หลักการแนวคิด ตาง ๆ เพื่อเสนอเปนแนวทางที่จะนํามาใช) ในการสร)างความสัมพันธระหวางโรงเรียนกั บ
ชุมชนได)ตอไปเนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งที่อยูคูกันในโครงสร)างสังคม ป>จจุบัน การมีความสัมพันธที่ดี
ตอกันยอมชวยให)ทั้งสององคกรอยูรวมกันได)อยางมีความสุขและเอื้อประโยชนซึ่ง กันและกัน เนื่องจาก
โรงเรียนและชุมชนท)องถิ่นตางมีบทบาทหน)าที่ของตนและตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และบางครั้งอาจเกิด
ความขัดแย)งขึ้นได) การสร)างความสัมพันธอันดีระหวางกันยอมชวยให) แก)ป>ญหาความขัดแย)งได)อยางเหมาะสม
และเปนประโยชนกับทั้งสองฝmาย โดยป>จจุบันโรงเรียนต)องการการมีสวนรวมจากชุมชนอยางมาก และไมใช
เพียงการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนด)านทรัพยากรเหมือนในอดีตเทานั้น แตโรงเรียนต)องการให)ตัวแทนชุมชน
เข)ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ทั้งด)านการวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การรวมมือกันพัฒนาผู)เรียน
การบอกความต)องการของชุมชน ฯลฯ ขณะเดียวกันชุมชนก็ต)องการความชวยเหลือสนับสนุนด)านวิชาการโดย
โรงเรียนคือแหลงวิชาการของชุมชนท)องถิ่น เปนศูนยประสานงานระหวางชุมชนกับหนวยงานอื่น ๆ รวมถึงการ
ให)บริการ สถานที่และวัสดุอุปกรณแกชุมชนท)องถิ่น ดังนั้นการมีความสัมพันธที่ดีตอกันยอมชวยให)ทั้งสอง
องคกรมีสวนรวมสนับสนุนซึ่งกันและกันได)อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาความสัมพันธของโรงเรียนกับ
ชุ ม ชน อาจมี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารแตกตางกั น ตามสภาพและ บริ บ ทของโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนนั้ น ๆการ
ประชาสัมพันธโรงเรียนไว)วา คือ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อสร)างความเข)าใจ
อั น ดี ร ะหวางโรงเรี ย นกั บ ชุ มชนและท) อ งถิ่ น อั น จะชวยให) โ รงเรี ย นปฏิ บั ติ งานได) ส ะดวกยิ่ งขึ้ น ในการสร) า ง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเกิดขึ้นมาเนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะต)อง
สร)างความสัมพันธกัน เพราะโรงเรียนเปนสถาบัน พัฒนาคนเพื่อดํารงชีวิตที่ดีในชุมชน และโรงเรียนยังเปนสวน
หนึ่ ง ของชุ มชนด) ว ย โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนจึ ง มี ค วามสั มพั น ธกั น อยางใกล) ชิ ด และความจํ า เปนในการสร) า ง
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ความสัมพันธระหวาง โรงเรียนกับชุมนนั้นมีหลายประการด)วยกันการศึกษาในโรงเรียนสัมพันธกับ บุคคลใน
ชุมชน เพื่อเปpดโอกาสให)ประชาชนมีสวนรวม ทําให)ครูกับผู)ปกครองและประชาชนมีความเข)าใจ ซึ่งกันและกัน
เพื่อแก)ป>ญหาเกี่ยวกับกลุมคนที่เปนป>ญหาตอการศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนตาม
ความต)องการของชุมชน เพื่อใช)ทรัพยากรของชุมชนให)เปนประโยชนทําให)โรงเรียนมีความรู)ความเข)าใจชุมชนดี
โรงเรียนเปนแหลงคัดเลือกคนให)ชุมชน โรงเรียนเปน แหลงพัฒนาคนในชุมชน โรงเรียนเปนแหลงรวม
สาขาวิชาตาง ๆ โรงเรียนเปนแหลงถายทอด วัฒนธรรม โรงเรียนเปนศูนยอบรมของชุมชน และโรงเรียนกับ
ชุมชนมีจุดหมายเดียวกัน
สมรักษ เย็นแจม (2550) กลาววาความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางด)าน ความรู)สึกของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะของ การพูด การเขียน การปฏิบัติโดยอาศัย
พื้นฐานประสบการณในการเรียนรู)ของบุคคลกับเหตุการณ หรือสิ่งที่บุคคลได)เกี่ยวข)องด)วยการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นของแตละบุคคลอาจจะเปนที่ยอมรับ หรือปฏิเสธจากบุคคลอื่นก็ได)
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ
งานประชาสัมพันธเปนงานสื่อสัมพันธที่มีความสําคัญ และเปนงานที่มีขอบเขตกว)างขวาง มีระบบงาน
ที่ซับซ)อนแตงาน ประชาสัมพันธจะชวยสงเสริมลักษณะความเปนผู)นําขององคการและบุคคล ทั้งยังชวยให)
เกิดความเข)าใจ ความรวมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด)วย การประชาสัมพันธชวย
สงเสริมภาพลักษณและสร)างคานิยมของหนวยงานได)ดีขึ้น หมายถึง การสร)างความรู)สึกประทับใจที่บุคคล
หลาย ๆ กลุมมีตอหนวยงานนั้น ๆ รวมทั้งลูกจ)าง ลูกค)า ผู)บริโภค ชุมชน พอค)าและรัฐบาล โดยการสร)าง
ความสัมพันธอันดีกับกลุมชนเหลานี้ เผยแพรชี้แจงขาวสารให)ประชาชนเห็นคุณความดีให)เกิดความเลื่อมใส
และสร)างความผูกพันทางใจ เชน การที่หนวยงานประสบความสําเร็จมีกําไรพอควร และแบงสวนของกําไร
ให) กั บ พนั ก งานในรู ป ของเงิ น เดื อ นที่ สู ง พอควร ตลอดจนมี ส วั ส ดิ ก ารตาง ๆ ให) เ หมาะสมตามอั ต ภาพ
ขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน เปนเพื่อนบ)านที่ดี มีนโยบายสงเสริมพนักงานให)มี
ตําแหนงและความรับผิดชอบสูง มีการฝsกอบรมและพัฒนาพักงาน การประชาสัมพันธชวยป3องกันรักษา
ชื่อเสียงของหนวยงาน หมายถึง มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง รวมทั้งสินค)าและบริการตาง ๆ ให)ตรงกับความ
ต)องการของประชาชนแล)วโอกาสที่ประชาชนจะได)รับความไมสะดวก เกิดความเข)าใจผิด หรือมองในแงร)ายซึ่ง
จะเปนผลในการ การประชาสัมพัน ธชวยการขายและการตลาด การประชาสั มพั นธเปนการปู พื้นคานิ ย ม
ทัศนคติที่ดีให)เกิดกับหนวยงานเมื่อประชาชนมีคานิยม ความรู)สึกที่ดีแล)วก็มีใจพร)อมที่จะรับฟ>งขาวสาร การ
โฆษณาสิ น ค) า หรื อบริ การตางๆ ซึ่ งเปนแรงกระตุ) น ให) เ กิ ด ความต) องการอยากได) แ ละตั ด สิ น ใจซื้ อ ในที่ สุ ด
ประชาสัมพันธที่มีการตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น คานิยมของกลุมเป3าหมาย ยังชวยให)ฝmายการตลาด
วางแผนงาน ตั้งแตผลิตสินค)า จัดจําหนาย โฆษณา ฯลฯ ได)ถูกต)องและมีประสิทธิภาพด)วย
ประเภทของการประชาสัมพันธ
1. การประชาสัมพั นธภายใน (Internal Public Relations) คื อ การสร)า งความเข)าใจและ
ความสัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเอง อันได)แก กลุมเจ)าหน)าที่ เสมียน พนักงาน ลูกจ)าง รวม
ตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองคการสถาบันให)เกิดมีความรักใครกลมเกลียว สามัคคีกันในหมู
เพื่ อ นรวมงาน รวมทั้ ง ด) า นการเสริ ม สร) า งขวั ญ การประชาสั ม พั น ธภายใน จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ มาก การ
ประชาสัมพันธภายนอกองคการ สถาบันจะดีไปไมได)เลยหากการประชาสัมพันธภายในองคการสถาบันยังไร)
ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานจะมีผลสะท)อนไปกับการสร)างความสัมพันธภายนอก
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ด)วย และการสร)างความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานยังเอื้ออํานวยให)การบริการและการดําเนินงานของ
องคการสถาบันเปนไปด)วยความราบรื่น
2. การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสร)างความเข)าใจ และ
ความสัมพัน ธอัน ดีกับ ประชาชนภายนอก กลุมตาง ๆการทํ าการประชาสั มพัน ธภายนอกต) องเกี่ย วข)องกั บ
ประชาชนที่มีกลุมขนาดใหญ หรือจํานวนมาก จึงอาจใช)เครื่องมือ สื่อสารตาง ๆ เข)ามาชวยเผยแพรกระจาย
ขาวสูสาธารณชนด)วย อันได)แก สื่อมวลชน (Mass Media) เชน หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
ภาพยนตร เปนต)น ซึ่งป>จจุบัน องคการ สถาบันตาง ๆ ก็นิยมใช)เครื่องมือสื่อสารมวลชนเหลานี้เข)าชวยในการ
ประชาสัมพันธ
สมคิ ด บางโม (2545) ได) เ สนอแนะเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช) ใ นการประชาสั ม พั น ธสถานศึ ก ษาไว) ดั ง นี้
1. คําพูด (Spoken Words) หมายถึง การใช)ถ)อยคําเจรจาปราศรัยกับผู)ปกครองนักเรียน ผู)ที่
เกี่ยวข)องกับสถานศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป การใช)คําพูดเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ สถานศึกษา
กระทําได)ในเรื่องของการกลาวต)อนรับแกผู)มาติดตอทุกระดับอยางประทับใจ มารยาท ในการรับโทรศัพท การ
พูดคุย ในลั กษณะตัว ตอตั ว รวมถึ งการพูดในโอกาสตาง ๆ เชน การบรรยาย การอบรม การปราศรัย การ
ปาฐกถา การอวยพร เปนต)น
2. หอกระจายขาว (Spoken Tower) หมายถึง การพูดทางเครื่องขยายเสียงเพื่อให) ประชาชนได)ยิน
ในบริเวณกว) างออกไป ในเขตรัศมี การให)บ ริการของสถานศึกษาซึ่ งเปนลักษณะ ของการสื่ อสารทางเดีย ว
(One-way Communication) 3. วิทยุกระจายเสียง (Radio) หมายถึง การประชาสัมพันธสถานศึกษา โดย
การสง ข)อความสั้น ๆ ให)แกสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขต ทั้งที่ได)ประกาศ ได)แจ)งเตือนการสงบทความ ให)
ทางวิทยุหรืออาจจะให)มีการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานศึกษาเองก็ได)
4. หนังสือพิมพ (Newspaper) หมายถึง ลงขาวของสถานศึกษาทางหนังสือพิมพทั่วไป ที่มีจําหนาย
อยู ในท) องตลาด เครื่ องมื อประเภทนี้ กระทํ าได) ในลั กษณะของการให) ความสั มพั น ธ ทางหนั งสื อพิ มพของ
ผู)บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรอื่นที่ได)รับมอบหมายการแจกขาว การให) ขาว การเชิญนักขาวหนังสือพิมพ
มาทําขาวของสถานศึกษา การแถลงขาวอยางเปนทางการ ตลอดจนการให)ความสะดวกแกผู)สื่อขาว เมื่อบุคคล
ดังกลาวมาขอข)อมูลจากสถานศึกษา เปนต)น
5.โทรทัศน (Television) หมายถึง การประชาสัมพันธสถานศึกษาโดยการเผยแพร กิจกรรมของ
สถานศึกษาด)วยการออกอากาศ ซึ่งแสดงให)เห็นทั้งรูปภาพและเสียงไปพร)อม ๆ กัน เปนการออกอากาศที่ห)อง
สงหรืออาจจะเปนสนามกลางแจ)งก็ได) หรืออาจจะบันทึกเปนเทป โทรทัศน แล)วนําออกอากาศทางสถานีอีก
ครั้ง ตามลําดับของการจัดรายการ ซึ่งอาจเรียกวา เปนการถายทอดสดหรือการบันทึกเทปโทรทัศน เปนไปตาม
ความเหมาะสม
6. วีดีทัศน (V.D. Visual) หมายถึง การจัดทําหรือการบันทึกเทปโดยใช)กล)องวีซีดีที่มีอยู โดยทั่วไป ซึ่ง
ทางสถานศึ ก ษาสามารถมอบหมายให) ค รู เปนผู) รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า หรื อ อาจจะ มอบหมายให) ฝm า ย
ประชาสัมพันธสถานศึกษาเปนผู)รับผิดชอบดําเนินการบันทึก เก็บภาพกิจกรรม ของสถานศึกษาไว) เมื่อมีโอกาส
อันเหมาะสมจะได)ขอความรวมมื อไปยังสถานีโทรทัศน โรงภาพยนตร ให)ชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของ
สถานศึกษาตามโอกาสเหมาะสมตอไป
7. เอกสารสิ่งพิมพ (Printed Material) หมายถึง สิ่งพิมพตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น โดยมี
ความหมายไปในด)านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ บอกกลาวเรื่องราวและข)อมูลให)ได) ทราบโดยทั่วกัน
เปนลักษณะของการสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) โดยทั่วไป ได)แก จดหมายขาว แผนพับ
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โปสเตอร วารสาร และหมายความรวมถึ งข)อความที่ทางสถานศึ กษา ได)เ ขียนไว)บ นกํา แพง ซึ่งเปนรั้ วของ
สถานศึกษา
สรุปได)วา “การประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง วิธีการตาง ๆ ของโรงเรียนที่มีการ เผยแพรข)อมูล
ขาวสารจากโรงเรียนสูหนวยงานตางๆ และชุมชนในท)องถิ่น โดยมีการวางแผนและ มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
โรงเรียนเปนสถาบันซึ่งเกิดขึ้นตามความต)องการและความจําเปนของชุมชน จึงต)องคล)อยตามชุมชน เมื่อชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนก็ควรเปลี่ยนแปลงไปด)วยและต)อง ทําหน)าที่เปนผู)นํา ชุมชน ในฐานะที่มีหน)าที่เตรียม
สมาชิกของชุมชนให)เหมาะสมกับสภาพ แหงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนนั้นกลาวคือเมื่อสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและสิ่งแวดล)อม ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาของโรงเรียนก็ต)องเปลี่ยนแปลงไป
ตามที่คาดหวังคือ โรงเรียนต)องจัดการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโรงเรียนจะสามารถปฏิบัติตาม
บทบาทนั้น ได)ก็ตอเมื่อมีความสัมพันธกับ ชุมชนอยางใกล)ชิด โดยผู)บริหารโรงเรียนต)องสร)างภาพลักษณ ของ
โรงเรียนให)เดนชัด โดยการสร)างความสัมพันธกับ ชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนให)สามารถปรับตัว เข)ากับ สภาพ
สภาพแวดล)อมและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสร)างความเชื่อมั่นและ ความไวว)างใจจากชุมชน ซึ่งจะ
กอให)เกิ ดแรงจูงใจให)ชุ มชนเห็น คุณคาของโรงเรียน พร) อมที่จะให)ความรวมมือและสนับ สนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนให)เจริญก)าวหน)าและสอดคล)องกับความต)องการ ของชุมชน (สนธยา ตุนเจริญ, 2545, หน)า 2-3) งาน
ด)านความสัมพันธกับ ชุมชนมีความสําคัญกับการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยยึดหลักวา
จะต)องให)ผู)เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู)และพัฒนาตนเองได)ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและถือวา
ผู)เรียน มีความสําคัญที่สุดดังจะเห็นได)วา สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่มีความสัมพันธกัน อยางใกล)ชิด
ที่จะต)องดํา เนินการจัดกระบวนการศึกษาให)เหมาะสมกับผู)เรียนโดยเน)นความสําคัญ ทั้งความรู)คุณธรรม
ตลอดจนความสัมพันธของตนเองกับ สังคม ได)แกครอบครัว ชุมชน ชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2546 )
พนิจดา วีระชาติ (2543: 44) ได)ให)ความหมายไว)วา หมายถึง การสร)างความสัมพันธภาพอันดีตอกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให)โรงเรียนรู)จักชุมชนดีขึ้นในแงที่สามารถค)นหาและใช)แหลงทรัพยากรในชุมชน
ให)เกิดประโยชนตอการศึกษา ในเวลาเดียวกันก็ให)ชุมชนมีความรู)สึกที่ดีตอโรงเรียนให)ชุมชนรู)สึกวาโรงเรียน
เปนสมบัติของชุมชน
ดลใจ ตันเจริญ (2557) ได)ศึกษา การศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในท)องถิ่นของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิ จัยพบวา ความสัมพันธระหวางโรงเรีย นกับชุมชนของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ กษาในจั งหวัด ฉะเชิ งเทรา อยูในระดั บ ปานกลาง เมื่ อเปรีย บเที ย บความสั มพั นธระหวาง
โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน พบวา โรงเรี ย นที่ มีขนาดและกลุ มของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานตางกั น มี
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมแตกตางกันข)อเสนอแนะจากการศึกษาค)นคว)า คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรได)รับการเสริมสร)างความรู)เกี่ยวกับบทบาทหน)าที่ จะชวยสงเสริมให)ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น จนสามารถพัฒนาการศึกษาให)สอดคล)องกับความต)องการของท)องถิ่นอยาง
แท)จริง
หลักการสรางความความสัมพันธสูชุมชนทองถิ่น
ธีระ รุญเจริญ (2550) หลักการสร)างความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับชุมชนเปนงานสําคัญอยางหนึ่ง
ของผู)บริหารโรงเรียน ที่จะต)องจัดให)มีขึ้น เพื่อความเจริญ ก)าวหน)าและมั่นคงของโรงเรียน ผู)บริหารโรงเรียน
จะต)องสร)างมนุ ษยสัมพันธกับบุ คคล 2 กลุม ใหญ ๆ คือ บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลในชุมชนรอบ
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โรงเรียน ในการสร)างมนุษยสัมพันธ ผู)บริหารโรงเรียนควรถือวา โรงเรียนเปนของประชาชน รัฐจัดโรงเรียนขึ้น
เพื่อประโยชนของประชาชน
ณัฐพงศ แก)วตาป• (อ)างอิงใน เสนห เหลือขันธ,2551) โรงเรียนเปน สถาบันการศึกษาที่มีความใกล)ชิดกับ
ชุ มชนมากที่ สุ ด โรงเรี ย นเปนแหลงให) ความรู) และ ประสบการณชี วิ ต แกเยาวชนและสมาชิ กในชุ มชน ใน
การศึกษาหาความรู)นั้นนอกจากโรงเรียนได)มี การเรียนการสอนแล)ว ผู)เรียนยังศึกษาหาความรู)ได)จากแหลงอื่น
ๆ อีกมากมาย เชน วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม ความเชื่อ ภูมิป>ญญาท)องถิ่น
ซึ่งสิ่งดังกลาวเหลานี้ มีมากมายหลากหลายในชุมชน โรงเรียนจําเปนต)องสร)างความสัมพันธกับชุมชน เพื่อให)
ชุมชนได) เข)ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน โดยการจัดตั้งในรูปแบบของสมาคมผู)ปกครอง
และครู สมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิและชมรมตาง ๆ
ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธสูชุมชนทองถิ่น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแหงชาติ (2540: 29-30) กลาววา วิ ธี ก ารสร) า ง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนให)สอดคล)อง กับการบริหารโรงเรียนในกับชุมชนให)สอดคล)อง กับการ
บริหารโรงเรียนในงาความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและท)องถิ่นภายใต)นั้น ประกอบด)วยขอบขายงาน
5 ด)าน
การประชาสัมพันธโรงเรียน เปนงานที่ผู)บริหารจะต)องให)ความสําคัญเพราะเปนงานที่จะเผยแพร
ขาวสารการดําเนินการของโรงเรียนให)ชุมชนและท)องถิ่นทราบและมีความภูมิใจในผลงานรวมกัน รวมทั้งเปน
การสร)างความเข)าใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนท)องอันจะชวยให)โรงเรียนปฏิบัติงานด)วยความสะดวก
ราบรื่นยิ่งขึ้นการใหบริการชุมชน การบริการที่โรงเรียนให)กับชุมชนตามความสามารถที่โรงเรียนจะดําเนินการ
ได)แก การให)บริการด)านขาวสารข)อมูล วิชาการ อาชีพ การให)คาแนะนํา คําปรึกษาหารือการให)บริการอาคาร
สถานที่หรือวัสดุครุภัณฑการให)การบริการด)านสวัสดิ การ เพื่อการแก)ป>ญหาด)านเศรษฐกิจ เชน ที่พักผอน
หยอนใจสนามกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ร)านตัดผม ตู)ยาประจําหมูบ)าน น้ําสะอาดการเขารวมกิจกรรมของ
ชุ ม ชนการรวมกิ จ กรรมของชุ ม ชนโดยเฉพาะในกิ จ กรรมที่ เ ปนประโยชนของชุ ม ชนเทาที่ โ รงเรี ย นมี
ความสามารถ และอยูในวิสัยที่เปนไปได) กิจกรรมในขายงานที่โรงเรียนควรปฏิบัติมีหลายอยาง คือ การเข)ารวม
กิจกรรมที่เปนประเพณีท)องถิ่น เชน กิจ กรรมทางศาสนา เข)ารวมในกิจ กรรมพัฒนาท) องถิ่น หรือกิ จกรรม
บําเพ็ญประโยชน
การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
การเปpดโอกาสเชิญชวนให)บุคคลในชุมชนได)เข)ารวมกิจกรรมของโรงเรียน เชน การเชิญประชาชน
มารวมในกิ จ กรรม งานวั น แม หรื อ วั น สํ า คั ญ อื่ น ๆของโรงเรี ย น การเชิ ญ บุ ค คลในท) อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรู)
ความสามารถมา เปนวิทยากรในโรงเรียนและให)บุคคลในชุมชนได)มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน
โดยการชวยเหลือด)านแรงงานหรือวัสดุ อุปกรณ
การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
การดํ า เนิ น งานหรื อ กิ จ กรรมของโรงเรี ย นที่ เ อื้ อ อํ า นวยให) เ กิ ด ความสั ม พั น ธอั น ดี เชน การจั ด
นิทรรศการ การจัดงานประจําป•การจัดงานวันป•ใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง วันไหว)ครู วันพอ วันแม เปน
ต)น การสร)างความสัมพันธทางอ)อมระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทําได)โดยการปรับปรุงบุคลากร และการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพราะการปรับปรุงดังกลาวเปนสัญลักษณของการพัฒนาอยางหนึ่งที่จะสร)างความ
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ศรัทธา แกผู)ปกครองและประชาชนทั่วไปได)เปนอยางดี และการพบเห็นสิ่งที่ดี ๆ ของโรงเรียนชวยให)โรงเรียนมี
ภาพลักษณที่ดีและชวยให)ชุมชนเกิดเจตคติที่ดีตอโรงเรียน น าไปสูการสร)างความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน
กับ ชุมชนได)
สรุปได)วาบทบาทของผู)บริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานความสัมพันธระหวาง โรงเรียนกับชุมชน
จะต)องมีความรู) ความสามารถ มีวิสัยทัศนในการบริหารการศึกษาให)ทันสมัย กับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู)นํา
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธที่ ดี เ ปนที่ ย อมรั บ ในชุ ม ชนและมี ค วามเปน ประชาธิ ป ไตย มี แ นวทางในการเสริ ม สร) า ง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนทั้งในด)าน การประชาสัมพันธโรงเรียน ด)านการให)บริการชุมชน ด)าน
การสนับสนุนและใช)แหลงเรียนรู)และภูมิป>ญญาในท)องถิ่น เพื่อกอให)เกิดประโยชนในการเรียนการสอนของ
นักเรียนเปนสําคัญ ด)าน การเสริมสร)างความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่น และด)านการ
ขอรับ การสนับสนุนจากชมรม สมาคม มูลนิธิฯ และหนวยงานภายนอก เพื่อให)โรงเรียนและชุมชนมี ความ
เข) าใจอั นดี ต อกั น ปราศจากอคติ ซึ่งจะสามารถชวยสร) า งความเข) มแข็ งและพัฒ นาคุ ณภาพ นั กเรี ย นและ
ประชาชนในชุมชนได)เปนอยางดีการสร)างความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนความจําเปนและเปน
ประโยชนตอ ทั้งฝmายโรงเรียนและฝmายชุมชน โดยฝmายโรงเรียนควรถือเปนหน)าที่หลักประการหนึ่ง และควรเปน
ฝmายรุกเข)าหา ชุมชนมากกวาการเปนฝmายตั้งรับ สําหรับกระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ผู)รับผิดชอบ สามารถปรับประยุกตได)ตามความเหมาะสม เชนอาจใช)กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA
เปนกรอบในการ ดําเนินการก็ได) และสําหรับแนวทางการสร)างความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมี
แนวทางดําเนินการได)2 แนวทางหลัก คือ 1) การสร)างความสัมพันธโดยทางตรง ซึ่งมีวิธีดําเนินการ 2 ลักษณะ
คือ การน าโรงเรียนออกสู ชุมชน และการน าชุมชนเข)ามาสูโรงเรียน และ 2) การสร)างความสัมพันธโดย
ทางอ)อม เปนการดําเนินการผาน การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และ การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ให)
เหมาะสม สวยงามเปนที่ประทับใจ ตอผู)เข)ามาเยี่ยมเยือน เปนต)น โดยผู)เขียนหวังวาการดําเนินการตาม
แนวทางนี้จะชวยให)โรงเรียนกับชุมชนมี ความสัมพันธอันดีตอกัน สงผลให)เกิดความรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนใน ชุมชนได)ดียิ่งขึ้นตอไป
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