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บทคัดย่อ 

 การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 2) เพื่อศึกษาความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ  
3) เพื่อพัฒนาแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
บงึกาฬ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก ่ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา หวัหนา้กลุม่งานบรหิารทัว่ไป หวัหนา้กลุม่งานวชิาการ 
หวัหนา้กลุม่บรหิารงานบคุคล ครผููส้อนทีร่บัผดิชอบงานความสมัพนัธช์มุชน และคณะกรรมการสถานศกึษา 
รวมทั้งสิ้น 210 คน กำาหนดหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 40) ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำาแนกเป็น 
4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นข้อมูลตำาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.25-0.59 และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อระหว่าง 0.27-0.69 และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ 4) แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การจัดลำาดับความสำาคัญความต้องการจำาเป็น

 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก สภาพท่ีพึงประสงค์ของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2) ความต้องการจำาเป็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบริการชุมชน 3) แนวทางการพัฒนาความ
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สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study current situations and desirable 
situations and guideline for developing relationship between schools and communities of 
secondary schools ; 2) to study needs, relationships between schools and communities 
of secondary schools ; and 3) to develop guidelines for creating relationships between 
schools and communities of secondary schools at Bueng Kan province. The Samples were 
210 school administrators, Chief stead of general administration section, head of academic  
section, Head of Personnel Management Group, community relations works for School board 
followed Krejcie & Morgan’s table in the sample-size specification, and they were selected by 
Stratified Random Sampling. There were 4 instruments used in this research: (1) checklist 
is the position information of respondents with the index of item objective congruence (IC)  
between 0.60-1.00, the discrimination between 0.25-0.59, and the reliability of 0.84 ;  
(2) a questionnaire in current situations, desirable situations and guidelines for  
developing relationship between schools and communities of secondary schools in Bueng 
Kkan province with the index of item objective congruence (IC) between 0.60-1.00, the 
discrimination between 0.27-0.69, and the reliability of 0.91 ; 3) a structured-interview form 
; and (4) a suitability and possibility assessment form guideline for developing relationship 
between schools and communities of secondary schools in Bueng Kan province. The  
statistics employed were percentage, mean, standard deviation, and the index modified 
priority needs index (PNI

modified
) 

The results were as follows: (1) overall current situations of relationship between 
school and community were at the high level, and overall current situations of relationship 
between school and community were at the highest level. (2) The needs that have the  
highest mean are community service. (3) And the guidelines for developing relationship 
between schools and communities of secondary schools were at the high level and the 
possibility wat at the highest level.

Keywords: Current Situations, Desirable Situations, Relationship Between Schools and 
Communities
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บทนำา 

การสร้างพลังของคนในชุมชน เป็นการ
กำาหนดทิศทางการพัฒนาให้แก่ชุมชนโดยอาศัย
ความรัก สามัคคี ปรองดอง กลมเกลียวกัน มี
กระบวนการแนวความคดิรว่มกนั นำาเอาทรพัยากร
ทางธรรมชาต ิทรพัยากรทางบุคคล ทรพัยากรทาง
สังคมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยสอดคล้อง
กบัหลกัการบรหิารการกระจายอำานาจลงสูท่อ้งถิน่
ใหช้มุชนและองคก์รในทอ้งถิน่มสีว่นในการจดัการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อสะท้อนความต้องการ
ของแต่ละชุมชนถือว่าเป็นยุทธศาสตร์บทบาท ที่
สำาคญัในการกำาหนดทศิทางพฒันาคนใหเ้ปน็มนษุย์
ที่สมบูรณ์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) รัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 
54 และ 57 วรรค 1 ให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา 
ทอ้งถิน่ ศลิปะ วฒันธรรม ขนมธรรมเนยีมและจารตี
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติจัดให้มี
พื้นที่สำาหรับการจัดกิจกรรมร่วมกัน (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย. 2560: 15) ปัญหาในการ
สรา้งความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน ทีเ่กดิ
ขึ้นเป็นปัญหาที่มีสาเหตุทั้งฝ่ายโรงเรียนและฝ่าย
ชุมชน ปัญหาที่เกิดจากทางโรงเรียน เช่น ขาดการ
ประชาสมัพนัธร์ายละเอยีดเกีย่วกบัความตอ้งการและ
แนวทางการใช้สถานที่ของชุมชน ขาดผู้รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะในการตดิตามและดแูลเพือ่ประสานงาน
โดยตรงระหวา่งโรงเรียน กบัชมุชนและปญัหาท่ีเกดิ
จากชุมชนเช่น แหล่งวิทยาการที่มีอยู่ในชุมชนไม่
ตรงกับความต้องการ ของโรงเรียน ผู้บริหารระดับ
ท้องถิ่นขาดการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา 
เทา่ทีค่วร เปน็เหตใุห ้ไมเ่ขา้ใจ และมองเหน็คณุคา่
ของการศกึษานอ้ยไป ขาดการประชาสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผู้บริหารระดับท้องถิ่น และโรงเรียน ทั้งความแตก

ต่างกันทางภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน ปัญหาโรงเรียนให้ความช่วย
เหลือแก่ชุมชนไม่ได้เต็มที่ มีสาเหตุมาจากขาดครู
และเครื่องมือในการสอนวิชาชีพแก่ชุมชน ครูมี
ชั่วโมงสอนมากและบ้านพักห่างไกลโรงเรียน ขาด
แหลง่สนบัสนนุงบประมาณในการทำากจิกรรมชมุชน 
(สมพงษ์ ศรีมหาไชย. 2556: 32)

บ้าน วัด โรงเรียนหรือที่เรียกว่า “บวร” 
คือสามเสาหลักคู่สังคมไทยซึ่งเป็นทุนทางสังคม
ท่ีเก้ือกูลประเทศไทยมายาวนาน การบริหารงาน
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนทีผ่า่นมาก็
ยดึหลกันีม้าโดยตลอด เพราะทัง้บา้นและวดัโดยรวม
แลว้กค็อืชมุชนทีแ่วดลอ้มโรงเรยีนนัน่เองโดยความ
จริงที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ “โรงเรียนกับชุมชน
เป็นท่ีแยกจากกันไม่ได้” การร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ท้ัง 2 ฝ่าย คือสถานศึกษาได้พลังจากชุมชน 
มาช่วยในการจดัการศึกษาและชุมชนได้การศึกษา
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน ดงันัน้การ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนจงึเปน็
ความสำาคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อนัดตีอ่กนั ชว่ยใหท้ราบความเคลือ่นไหวหรอืความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย ช่วย
ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแยงระหว่างกัน และ 
ช่วยใหเ้กิดการมสีว่นรว่มท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่
ทัง้สองฝา่ย คอื ประโยชนก์บัโรงเรยีนและประโยชน์
ต่อชุมชน (ชูชาติ พวงสมจิตร์. 2560: 1343) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยัจงึมีความสนใจ
ที่จะวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และแนวทางพัฒนาความสัมพันธร์ะหวา่งโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 
เพือ่พฒันาแนวทางทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการหาแนวทาง
การวางแผนการสรา้งความรว่มมอืและความสมัพนัธ์
ระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน การปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้กดิ
ความร่วมมอือยา่งจริงจงั จนกอ่ใหเ้กดิการมสีว่นที่
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มปีระสทิธิผลรวมถึงการรว่มแรงรว่มใจพฒันาชมุชน
ทำาใหก้ารบริหารโรงเรยีนของชุมชนมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจระหว่างชุมชน
และสถานศกึษาในการพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 

2. เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป็นในการ
พฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

3. เพือ่พฒันาแนวทางพฒันาความสมัพนัธ์
ระหวา่งโรงเรยีนกับชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จังหวัดบึงกาฬ

วิธีดำาเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงคแ์ละแนวทางพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรียนมธัยมศกึษา จังหวดั
บงึกาฬ ผูว้จิยัไดก้รอบแนวคดิการวจิยั 4 ดา้น ดงันี ้
1) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ด้านการให้
บริการชุมชน 3) ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น
ในท้องถิ่น

ประช�กรกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรท่ีใชใ้นการวจัิยไดแ้ก ่ผู้อำานวยการ
สถานศกึษา หวัหน้ากลุม่งานบรหิารทัว่ไป หวัหนา้
กลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  
ครผููส้อนทีร่บัผดิชอบงานความสัมพนัธ์ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัด บึงกาฬ 
ปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 25 โรงเรียน จำานวน 425 คน 
ประกอบดว้ย ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา จำานวน 50 
คน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จำานวน 50 คน 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จำานวน 50 คน หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำานวน 50 คน ครูผู้สอนที่
รบัผดิชอบงานความสมัพนัธช์มุชน จำานวน 50 คน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา จำานวน 175 คน

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก ่ผูอ้ำานวย
การสถานศกึษา หวัหนา้กลุม่บรหิารทัว่ไป หวัหนา้
กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ครผููส้อนทีร่บัผดิชอบงานความสมัพนัธช์มุชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 จงัหวดับงึกาฬ  
ปกีารศกึษา 2563 ไดม้าโดยการกำาหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งโดยเทียบตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970: 608-609) ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) (บญุชม ศรสีะอาด, 
2556: 121) ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
210 คน เปน็ผูอ้ำานวยการสถานศกึษา จำานวน 25 
คน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จำานวน 25 คน 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จำานวน 25 คน หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานบุคคล จำานวน 25 คน ครูผู้สอนที่
รบัผดิชอบงานความสมัพนัธช์มุชน จำานวน 25 คน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา จำานวน 85 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยัแบง่ 4 ตอนไดแ้ก่

ตอนที ่1 แบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(Checklist) เป็นข้อมูลตำาแหน่งของผู้ตอบ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางการพัฒนา ความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ตอนที่ 4 แบบประเมินความเหมาะสม
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และความเป็นไปได้ ของแนวทางการพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะ
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยันครพนมเพือ่ขอความรว่ม
มือจาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

2. นำาสง่แบบสอบถามถงึโรงเรยีนทีเ่ปน็กลุม่
ตวัอยา่ง ถา้โรงเรยีนเปน็กลุม่ตวัอยา่งอยูใ่นอำาเภอ
เมืองบึงกาฬ ผู้วิจัยนำาส่งและรับแบบสอบถามเอง 
แตถ่า้โรงเรยีนเปน็กลุม่ตวัอยา่งอยูต่า่งอำาเภอ ผูว้จิยั
จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซอง
ปิดแสตมป์ให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งกลับ
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว ภายใน 15 วัน

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
เก็บและรอรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากสถาน
ศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม โดยเลอืกเฉพาะฉบบัทีส่มบรูณ ์
แลว้นำามาลงรหัสให้คะแนนตามน้ำาหนกัคะแนนแตล่ะ
ข้อ และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ขอ้มลูตำาแหน่ง/สถานภาพโรงเรียน) 
นำาเสนอข้อมูลโดยการแสดงความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage)

2. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อคำาถามเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทาง
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้
วธิปีระมวลผลทางสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistic) นำาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่า

ทางสถติ ิและนำาเสนอขอ้มลูโดยการแสดงคา่เฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายหา
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2556: 121)

3. การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น 
(Need Assessment) โดยนำาข้อมูลผลการศึกษา
สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์มาหาคา่ดชันี
ความต้องการจำาเป็นโดยใช้สูตร Priority Needs 
Index (PNI Modified) เพือ่จดัลำาดบัความตอ้งการ
จำาเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช. 2550: 279)

4. การวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ 
สรา้งขอ้สรปุจากเน้ือหาทีไ่ดจ้ากการสัมภาษณผู้์ทรง
คุณวุฒิ ร่างแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
บึงกาฬ นำาเสนอแนวทางพัฒนาที่ได้

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบดังนี้

1. สภาพปจัจบุนัของความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โรงเรยีนกบัชมุชน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก สภาพ
ทีพ่งึประสงค์ของความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรยีนกบั
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความตอ้งการจำาเปน็ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 
ได้แก่ ด้านบริการชุมชน 

3. แนวทางการพฒันาความสมัพันธร์ะหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน พบว่า มีความเหมาะสม โดย
รวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล

ผลการวจิยัเรือ่ง การพฒันาแนวทางพฒันา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชมุชนของโรงเรียน
มธัยมศกึษา จงัหวดับงึกาฬ ผูว้จิยัพบวา่ มปีระเดน็
สามารถนำามาอภิปรายผล ดังนี้
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1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ

1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของการ
ดำาเนนิงานความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน
ของโรงเรยีนมธัยมศึกษา จงัหวดับึงกาฬ มีบริบทของ
โรงเรยีนและชมุชนทีแ่ตกตา่งกนั เนือ่งดว้ยโรงเรยีน
มธัยมศกึษามกีารบรหิารจดัการตนเองสงูและดว้ย
องคป์ระกอบทีส่ง่ผลในการดำาเนนิงานความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับศุภรัตน์ 
ปุ้งข้อ (2557: 58) ได้ทำาวิจัยเรื่องสภาพบริหาร
งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในกลุม่เครอืข่าย 
เขาฉกรรจ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำานวน 136 คน 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมสภาพการบริหารความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเครือจ่ายเขาฉกรรจ์ 
จำาแนกตามสถานภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ พนิจดา วีระชาติ (2542: 49-50) 
ไดก้ลา่ววา่ความสำาคญัของการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสอดคล้องกันคือ การ
ศกึษาในโรงเรยีนสัมพนัธกั์บบุคคลในชมุชน เพราะ
โรงเรยีนใหก้ารศกึษาแกน่กัเรยีน ซึง่มาจากชมุชนที่
โรงเรยีนตัง้อยู่นกัเรยีนจะนำา สิง่ทีเ่รียนรูไ้ปใชใ้นการ
ดำารงชวีติประจำาวนั นักเรยีนตอ้งสัมพันธเ์ก่ียวขอ้ง
กับบุคคลอื่น รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียน
เองด้วย บุคคลในชุมชนกจ็ะดำารงชวีติตาม นกัเรยีน
ไปด้วยจึงถือได้ว่า โรงเรียนให้การศึกษาโดยทาง
อ้อมแก่ชุมชนนั่นเอง ดังน้ัน ประชาชนในชุมชน
ยอ่มมคีวามรูส้กึรว่มกนัในการเปน็เจา้ของโรงเรยีน

ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือโรงเรียน 
สอดคล้องกับ โสภา เหล่าตระกูล สวัสดิ์ (2559: 
59) ไดท้ำาวจิยัเรือ่งการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โรงเรียนและชุมชนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง
โรงเรยีนเมอืงพทัยา 1 สงักดัสำานกัการศกึษาเมอืง
พัทยาจงัหวัดชลบุร ีโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

1.2 สภาพทีพึ่งประสงค์ของความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรยีนกับชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
จังหวดับงึกาฬพบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ
ทกุดา้น ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะคร ูในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 จังหวัด
บึงกาฬ ตระหนักถึงความสำาคัญและต้องการการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในสภาพปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนไปของโลกยุค
ศตวรรษที ่21 วา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกับ
ชุมชนได้แตกต่างไปจากรูปแบบ และวิธีการเดิมที่
เคยปฏิบัติ โดยเน้นความสอดคล้องกับภารกิจการ
ปฏิบตังิานบนพ้ืนฐานของการทำางานและพ้ืนทีก่าร
ปฏิบัติจริงของโรงเรียนและชุมชนหรือการพัฒนา
จากกรอบงาน ที่ทำาเป็นประจำาและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ผู้ปกครอง
และชุมชนยังได้ตระหนักและเล็งเห็น ถึงความ
สำาคัญของการดำาเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยชุมชน เริ่มจากการพัฒนา
ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบในการมี
สว่นรว่มในกิจกรรม ของโรงเรยีนและเปน็สว่นหน่ึง
ในการระดมทรัพยากรในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน มุ่งให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง มสีว่นรว่มและพฒันาการสง่เสรมิกจิกรรม
และการเปน็สว่นหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอน 
สอดคล้องกับ ชนกพร มนัส (2559: 63) ได้ทำา
วจิยัเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารแบมสีว่น
รว่มกบัประสทิธผิล ของสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี พบว่าการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สอดคล้อง
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กับ วริศรา สุขสุวรรณ (2560: 64) ได้ทำาวิจัย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาทางวิชาการ
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
จังหวัดตราด สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่าโดยรวม และรายด้าน 
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ขวญัใจ พุ้มโอ (2562: 
76) ได้ทำาวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานเพื่อการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 พบว่าองค์ประกอบที่ 2 คือ กระบวนการ
บรหิารการดำาเนนิงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน ม ี4 
ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน (2) การปฏิบัติตาม
แผน (3) การตรวจสอบ และ (4) การปรับปรุง
แกไ้ข และองคป์ระกอบที ่3 คอื ปจัจยัสง่เสรมิการ
บริหารงานตามองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ (1) ภาวะ
ผู้นำาของผู้บริหาร และ (2) ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ครูกับผู้ปกครอง (3) ความเหมาะสมความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ และความครอบคลุม ใน
การนำารปูแบบการบรหิารงานเพือ่การสง่เสรมิความ
สมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ไปใช้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด

2. การศึกษาความต้องการจำาเป็นของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรยีน
มัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ด้านที่มีความ
ต้องการจำาเป็นลำาดับแรก คือ ด้านการให้บริการ
ชุมชน ที่ควรพัฒนาการอำานวยความสะดวกให้
ชุมชน ในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี หรือ
กจิกรรมอืน่ๆ ของชมุชนทีเ่กดิประโยชน ์รวมทัง้การ
ให้ความรู้อบรมสร้างอาชีพทำาให้โรงเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจชมุชน เพือ่โรงเรยีนจะไดช่้วยแกปั่ญหา
ของชุมชน และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ชุมชน โรงเรียนนับว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความ
สำาคัญมากในสังคมยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคที่มีการ
แขง่ขันกันสงูมาก หากโรงเรยีนมกีารบรหิารงานทีด่ี
ประสบความสำาเรจ็ จะสง่ผลใหป้ระชาชนในชมุชน

อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุไมถ่กูเอารดัเอาเปรยีบ 
งานความสมัพันธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน เปน็งาน
ทีส่ง่เสรมิให้มกีารให้ความสำาคญักับการศกึษาและ
โรงเรยีน สง่ผลใหค้รแูละชมุชนมคีวามรูส้กึทีด่ตีอ่กนั
ทำาให้ครู มีขวัญกำาลังใจในการทำางาน อีกทั้งชุมชน
ก็ให้การสนับสนุนโรงเรียนในทุกๆ ด้านเป็นปัจจัย
ที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบความสำาเร็จ 
พนิจดา วีระชาติ (2542: 49-50) สอดคล้องกับ 
Stoops & Rafferty (1961: 515-519) ไดก้ลา่วถงึ
หลกัความสำาคญัในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน พบว่า ต้องเป็นทั้งกระบวนการ
ทั้งรับข่าวและกระบวนการการให้ข่าวกับชุมชน
โดยที่บุคคลภายนอกโรงเรียนจะต้องทราบความ
เป็นมาต่างๆ ของชุมชนเป็นอย่างดีและในเวลา
เดยีวกนัโรงเรยีนจะตอ้งชีแ้จงใหป้ระชาชนไดท้ราบ
ถึงอุปสรรค ปัญหาและวิธีดำาเนินงานของโรงเรียน
ไดก้ลา่ววา่ความสำาคญัของการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สอดคล้องกับ ประสิทธิ์ 
เผยกล่ิน (2555: 41) ไดก้ล่าวว่าการให้บริการแก่
ชมุชน หมายถงึ สถานศกึษาใหบ้รกิารในดา้นตา่งๆ 
แก่ชุมชนได้ ดังนี้ (1) การให้บริการด้านวิชาการ 
(2) ให้คำาแนะนำาหรือคำาปรึกษาหารือในกิจกรรม
ของชุมชน (3) ด้านอาคารสถานที่ (4) ด้านวัสดุ
อปุกรณ ์(5) ดา้นบคุลากรทีม่คีวามสามารถถา่ยทอด
ความรู้สู่ชมุชนเก่ียวกับการประกอบอาชพีในสาขา
ต่างๆ ส่วนด้านที่มีความต้องการจำาเป็นรองลงมา 
คือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในการดำาเนินงาน
ประชาสมัพนัธข์องโรงเรยีน ภายนอกองคก์รนัน้ คอื
การสรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชน
ภายนอกไดแ้ก ่ประชาชนทัว่ไป องคก์รอืน่ในชมุชน
ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ผูน้ำาความคดิ ผูน้ำาทอ้งถิน่ รวมถงึ
ชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง การประชาสมัพนัธจ์ะสำาเรจ็
ลุล่วงลงได้นั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วม
มอืจากชมุชน และชมุชนเกดิความเขา้ใจในแนวทาง
การปฏิบัติงานของโรงเรียนเกิดความร่วมมือด้วย
สอดคล้องกับ สมพงษ์ ศรีมหาไชย (2556: 28) 
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ได้กล่าว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ 
เพราะทำาให้เข้าใจตรงกันดังนี้ การประสาสัมพันธ์ 
คือ กระบวนการแสดง แถลง ชี้แจ้ง เผยแพร่ และ
อธบิายใหป้ระชาชนไดท้ราบไดเ้ขา้ใจวา่ หนว่ยงาน 
ทำาอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ให้อะไรแก่
สังคมและประชาชนบ้าง ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อให้
ประชาชนรู้จักเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานโดยไม่
ได้ทำาประโยชน์อะไรให้แก่สังคม การสร้างความ
สัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนในท้องถิ่นมีลำาดับความ
สำาคัญของความต้องการจำาเป็นน้อยที่สุด

3. การศกึษาแนวทางพัฒนาความสมัพันธ์
ระหวา่งโรงเรยีนกับชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จังหวัดบึงกาฬ พบว่า การพัฒนาความสัมพันธ์
ระหวา่งโรงเรยีนกับชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
จังหวัดบึงกาฬ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

3.1 ด้านการให้มีส่วนร่วมของชุมชน คือ
การเปิดโอกาสเชิญชวนหรือหาทางให้บุคคลใน
ชุมชนเขา้มาร่วมกจิกรรของโรงเรยีน ทีเ่ปน็รปูธรรม
เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ให้บริการโรงเรียนใน
ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดตั้งกลุ่มหรือ
สมาคมศิษย์เก่า จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมวันสำาคัญ
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น มีการระดมทรัพยากร ส่งเสริม 
สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมดนตรีและการ
แสดงสูก่ารเปน็เลศิ มบีทบาทในการเสนอแนะแนว
ทางความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัชราพร สังยวน (2558: 15) ได้ทำาการวิจัย
การมสีว่นรว่ม ของประชาชนในการพฒันากองทนุ
หลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำาบลกุดสิม อำาเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า (1) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง  
มกีารเรยีนรูร้ว่มกนัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ฝา่ยรฐั องคก์ร
เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเน้น การสื่อสาร

ทางชอ่งทางทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ ไมใ่ช่
การทำาครั้งเดียวจบและควรเกิดขึ้นตลอดโครงการ 
(2) เปา้หมายของการมสีว่นรว่มไมใ่ชเ่พยีงเพือ่การ
จัดให้มีการรับฟังความ คิดเห็นตามกฎหมาย หรือ
การทำาใหม้คีวามขดัแยง้ หากแตเ่ปน็กระบวนการมี
ส่วนรว่ม ของประชาชนควรมุ่งให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นรว่มอยา่งกว้างขวาง และเปน็วิธกีารเพือ่ทำาให้
การตดัสนิใจของสถานศกึษาดขีึน้และเปน็ทีย่อมรบั
ร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557: 65-66) 
ได้ทำาวิจัยสรุปบทเรียนที่ดีของการดำาเนินการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ พบวา่ การมสีว่นรว่มในกจิกรรมของชมุชน
คือการคิดร่วมปรึกษาหารือริเริ่ม และตัดสินใจ 
เข้าร่วมกำาหนดกิจกรรมโดยจัดเวที เพื่อคัดเลือก
เครือขา่ยของบชมุชนทีม่วีตัถปุระสงค ์แนวทางการ
ดำาเนินงานท่ีชัดเจนรว่มกนั และจดัประชุมกำาหนด
แนวทางการดำาเนนิกจิกรรมรว่มกนั พรอ้มสรา้งแรง
จูงในในการดำาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านกระบวนการทำางานของ
ชุมชน (2) ด้านลดมลพิษ (3) ด้านความยั่งยืน
และการต่อยอดความสำาเร็จของชุมชน (4) ด้าน
การเรียนรู้ของชุมชน

3.2 ด้านการให้บริการชุมชน เป็นความ
สำาคัญอีกประการหนึ่งที่โรงเรียนควรหมอบหมาย
ให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล หรือผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
มีส่วนช่วยและส่งเสรมิการให้บรกิารชุมชน ในดา้น
ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตามที่สถาน
ศกึษาจะเอือ้อำานวย ตามกฎระเบยีบของกระทรวง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมช ยังภู่ (2557: 
26-28) ไดว้จิยัสทิธแิละบทบาทชมุชนในการบรหิาร
จัดการงานท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี พบว่า 
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเกี่ยวข้อง
ตอ่การกระทำาการตา่งๆ ในทกุขัน้ตอนของกจิกรรม
นัน้ๆ ดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจทีจ่ะเขา้ไปมสีว่น
รว่มในกจิกรรมตัง้แตข่ัน้เริม่แรกไปจนถงึขัน้สดุทา้ย
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ของกจิกรรม ดว้ยกระบวนการตดัสนิใจดว้ยตนเอง 
การแสดงบทบาทของบคุคลอาจจะสอดคลอ้งหรอื
ขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคมก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับบทบาท ทางสังคมจะกำาหนดและวางระเบียบ
ไว้ เพื่อการปฏิบัติว่าบุคคลที่อยู่ในบทบาทนั้น จะ
ต้องมีสิทธิทำาอะไรบ้างในองค์กรนั้นๆ และสังคม
ได้วางระเบียบไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลในองค์กร
จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนและผู้อื่นที่
กำาหนดไว้เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปรีชา คัมภีรปกรณ์ และคณะ (2553: 112) 
ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่า หน้าที่ของโรงเรียนจะต้อง
บรกิารชมุชน โดยมหีนา้ทีด่งันี ้(1)โรงเรยีนในฐานะ
เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชน โดยโรงเรียนมี
บทบาทในการเปน็ผูริ้เร่ิมการเปลีย่นแปลง และการ
เป็นตวันำาการเปลีย่นแปลงสูช่มุชน (2) โรงเรยีนใน
ฐานะเป็นสถาบันฝึกวิชาชีพ บทบาทของโรงเรียน 
คอื บทบาทท่ีเกีย่วข้องตามหลกัสตูรและบทบาทใน
การใหบ้รกิารชมุชน (3)โรงเรยีนในฐานะเปน็แหลง่
วทิยาการของชมุชน โดยโรงเรยีนควรม ีบทบาทดัง
ต่อไปนี้ (3.1) ศูนย์ของข่าวสาร (3.2) ศูนย์รวม
เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพ (3.3) เป็นตัวอย่างการ
ดำาเนินงาน (3.4) ศูนย์รวมวัฒนธรรม

3.3 ดา้นการประชาสัมพันธโ์รงเรยีน การ
ดำาเนินงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนภายนอก
องค์กรนั้น คือการสร้างความเข้าใจและความ
สัมพันธ์อันดีกับชุมชนภายนอก ได้แก่ ประชาชน
ทั่วไป องค์กรอื่นในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้นำา
ความคดิ ผูน้ำาท้องถิน่ รวมถงึชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง 
การประชาสมัพันธโ์รงเรยีนจะสำาเรจ็ลลุว่งลงไดน้ัน้
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
และชมุชนเกดิความเขา้ใจในแนวทางการปฏบิตังิาน
ของโรงเรียนเกิดความร่วมมือด้วยดีสอดคล้องกับ  
วภิาณ ีแมน้อนิทร ์(2559: 75-98) ไดว้จิยัมวลชน
สัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พบว่า แบบจำาลองการ

ประชาสมัพนัธ ์(Models of publicrelations) แสดง
ให้เห็นถึงคุณค่า เป้าหมาย และพฤติกรรมการ
สื่อสารทางการประชาสัมพันธ์เมื่อองค์การนั้นๆ 
นำาเอาการประชาสมัพนัธไ์ปปฏบิตั ิสามารถจำาแนก
ได้เช่น (1) แบบจำาลองตัวแทนเผยแพร่ (Press 
agency) การเผยแพร ่(publicity) เป็นแบบจำาลอง
ทีอ่ธิบายถงึการประชาสัมพันธ์เชิงโฆษณาชวนเช่ือ 
(Propagandistic public relations) ซึ่งใช้วิธีการ
แสดงหาความสนใจจากสือ่มวลชนในทกุวถิทีางเทา่
ทีจ่ะทำาได ้จดัอยูใ่นลกัษณะแบบจำาลองการสือ่สาร
ทางเดียว (2) แบบจำาลองประชานิเทศ (Public 
information) เป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ที่
มุ่งเน้นการเผยแพร่กระจายข่าวทั่วไปที่ถูกต้อง
ขององค์การ แต่ไม่สมัครใจที่จะให้ข่าวเชิงลบของ
องคก์าร แบบจำาลองนีจ้ดัเปน็แบบจำาลองการสือ่สาร
ทางเดยีว (3) แบบจำาลอง การส่ือสารสองทางทีไ่ม่
สมดุล เป็นแบบจำาลองที่อธิบายการปฏิบัติงานที่
มีการใช้การวิจัยและใช้การติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทาง แต่เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถชัด
จูงใจประชาชนได้โดยการใช้การวิจัยที่ให้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนโดยไม่มี
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมขององคก์ารจงึเป็นการ
สือ่สารแบบสองทางทีไ่มม่ดีลุยภาพ (4) แบบจำาลอง
การสือ่สารสองทางทีม่ดีลุยภาพ เปน็แบบจำาลองที่
ใหป้ระโยชนแ์กป่ระชาชนและองคก์าร โดยองคก์าร
มุง่ใชก้ารประชาสมัพนัธแ์บบการตอ่รอง การเจรจา 
และการใช้ยุทธวิธีแก้ปัญหาขัดแงเพื่อนำามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมทั้ง
องค์การและประชาชนและสอดคล้องกับวิจัยของ 
เกรียงไกร สุพรรณ และคณะ (2561: 42-43) ได้
วจิยัรปูแบบการบรหิารการประชาสมัพนัธใ์นสถาน
ศกึษาเอกชน พบวา่ การประชาสมัพนัธเ์ปน็ภารกจิ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ะตอ้งใหค้วามสนใจเปน็พเิศษ
เพราะถ้าจัดทำาดีจะมีผลดีต่อชื่อเสียง ความนิยม
ชมชอบ และเกยีรตคิณุของโรงเรยีน และจะตอ้งให้
ความสำาคญัมากเทา่ๆ กบัการบรหิารโรงเรยีนดา้น
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อื่นด้วย โดยการบริหารงานประชาสัมพันธ์ท่ีดีจะ
ตอ้งเริม่จากผูบ้รหิารจนถงึเจา้หนา้ทีท่กุคนในหนว่ย
งาน เพราะเมือ่ทกุคนเกดิความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง
จะได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดี เมื่อมีพฤติกรรม
ที่ดีแล้วก็จะก่อให้เกิดความสามัคคี และความราบ
รื่นในการปฏิบัติงาน 

3.4 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หนว่ยงานอืน่ในทอ้งถ่ิน โรงเรยีน ชมุชนและหน่วย
งานอืน่ในทอ้งถิน่นี ้ถอืไดว้า่เปน็องคก์รหรอืในนาม
องคก์รท่ีมบีทบาทสำาคัญในการมสีว่นกำาหนดกรอบ
ความคิด บทบาทการเป็นผู้นำาในสังคม สามารถ
ชี้ทางหรือกำาหนดเส้นทางที่ต้องการให้สังคมใน
อนาคตได้ โดยการร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ พ่วง
สมจิตร์ (2560: 1342) ได้วิจัยการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่าการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดี 
ต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้เกิด
ความร่วมมืออันดีต่อกัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบาทของตนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
จึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ อันดีให้เกิดขึ้น
ได้บทบาทหน้าที่สำาคัญของโรงเรียนต่อชุมชน คือ
บทบาทในการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรใน
ชุมชนส่วนบทบาทสำาคัญของชุมชนต่อโรงเรียนคือ
บทบาทในการมสีว่นรว่มกำาหนดทศิทางการจดัการ
ศกึษา การใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนนุการจดัการ
ศกึษาและบทบาทในการกำากับตดิตามและประเมิน
ผลการดำาเนินงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญใจ พุ้มโอ (2562: 23-24) ได้
วิจัยรูปแบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมความสัม
พนัธุร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 พบวา่ การสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนและหนว่ย
งานอืน่ในชมุชนยอ่มมบีทบาทและความสำาคญัตอ่
โรงเรยีนอยา่งมาก ในฐานะโรงเรยีนเป็นสถานศกึษา

ทีใ่หก้ารศกึษา อบรม จนผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาสำาเรจ็
การศกึษาออกไปดำารงชวิีตอยูใ่นสงัคมนัน้ๆ อยา่ง
มคีวามสขุ มคีวามรบัผดิชอบตอ่ภาระหนา้ทีต่า่งๆ 
ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า และ
ดำาเนนิงานตา่งๆ ไปอยา่งเรยีบรอ้ย บรรลจุดุหมาย
ตามที่ชุมชนและสังคมต้องการ

ข้อเสนอแนะ

ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไปใช้

1. จากผลการวจิยัสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษา ดา้นการมสีว่นรว่มของชมุชน 
อยูใ่นระดบัต่ำาสดุ ดงันัน้ โรงเรยีนควรใหค้รรูว่มมอื
กันในการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้เกิดข้ึนเป็น 
รปูธรรมเพือ่การพฒันาผูเ้รยีนและการจดัการเรยีน
การสอนของโรงเรยีนและพฒันากิจกรรมชมุชน หรอื
กำาหนดเปน็แผนนโยบายใหแ้ตล่ะโรงเรยีนประยกุต์
ใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน โดยคณะบรหิารมกีารจดัครใูหท้ำางานรว่มกับ
กิจกรรมชุมชนผ่านกรอบงานความสัมพันธ์ชุมชน 
ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่องเป็นชุมชน
ภาคแีหง่ความรว่มมอืของโรงเรยีนพรอ้มสนบัสนนุ
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โดยมุ่ง
เนน้การพฒันาและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีว่มกนั

2. ผลจาการวจิยัความตอ้งการจำาเปน็ของ
การพัฒนาแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรยีนกบัชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
บึงกาฬ พบว่า ด้านที่มีความสำาคัญของความ
ต้องการจำาเป็นลำาดับแรก คือ การให้บริการชุมชน 
ดงันัน้ โรงเรยีนควรมคีวามตระหนกัในการควบคมุ  
มอบหมายการปฏบิตัหินา้ทีข่องครผููร้บัผดิชอบงาน
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ความสัมพันธ์ชุมชน หรือคณะครูที่มีส่วนเกี่ยวกับ
การให้บริการชุมชนเพื่อส่งเสริมและอนุเคราะห์
สนับสนุน วสัด ุอุปกรณ ์สถานที ่สง่เสรมิองคค์วามรู ้
ในการจัดกิจกรรมที่ชุมชนต้องการ หรือส่งเสริม
บคุลากรใหเ้ปน็วิทยากรถา่ยทอดความรู ้การสง่เสรมิ 
ศลิปวฒันธรรมพืน้บา้น ในกจิกรรมงานบญุประเพณี
ของชุมชน ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อกัน 

3. ควรนำาแนวทางซึ่งเป็นผลจากการวิจัย
ไปใช้ปฏิบัติหรือดำาเนินการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชน
มีความร่วมมือและพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกสถานการณ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรวจิยัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การสรา้งความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มธัยมศกึษา จงัหวดับงึกาฬ ตามบรบิทของโรงเรยีน
และความพรอ้มของชมุชนทีส่ง่เสรมิความเปน็เลศิ
ของโรงเรียน

2. ควรวิจยัและเปรยีบเทียบความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรยีนกับชมุชนของโรงเรยีนมธัยมศึกษา
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่โดย
ใช้แนวคิดการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามบริบทของ
ขนาดโรงเรียน
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