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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
สงขลา ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และขนาดสถานศึกษาตางกัน และ 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
สงขลา จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
สงขลา ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
2. เปรีย บเทียบระดับการปฏิบัติงานความสัมพัน ธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และ
ขนาดของสถานศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ต่ํากวา 10 ป
มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสูงกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีระยะเวลาใน
(3)

การดํารงตําแหนงมากกวา 10 ป ผูบริหารที่บริหารในสถานศึกษาขนาดกลางมีระดับการปฏิบัติงาน
สูงกวาผูบริหารในสถานศึกษาขนาดใหญและขนาดเล็ก
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา พบวา ควรใหชุมชนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
และเผยแพรความสําเร็จของการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหเขาถึงชุมชน ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ผูบริหารโรงเรียนหรือครูเมื่อไดรับเชิญไปรวมเปนเกียรติในงานตางๆ ควรถือโอกาสสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกัน ใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน สรางความเขาใจใหชุมชนตระหนักวา
การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของคนทุกคนในสังคม ควรเชิญผูปกครองนักเรียนและผูนําชุมชนเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้ง และควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการถายทอด
ความรู เชน ภูมิปญญาทองถิ่น ครูชาวบาน
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Abstract

The propose of this research is to 1) study level of relationship operation between
school and community of Islamic private school of Songkhla 2) compare relationship operation
between school and community of Islamic private school of Songkhla at different duration of
holding of position and different size of education institutions 3) gather suggestions on relationship
operation between school and community of Islamic private school of Songkhla. The samples in
this research are 49 executives of Islamic private school of Songkhla. A research tool is 5-point
Likert Rating Scale questionnaire. Statistics for data analysis are mean and standard deviation.
The results of this study showed that
1. Level of relationship operation between school and community of Islamic private
school of Songkhla is generally moderate. When considered on each aspect showed that Level of
relationship operation between school and community of Islamic private school of Songkhla on
public relations is high. For level on any other aspects is moderate.
2. Comparison level of relationship operation between school and community of
Islamic private school of Songkhla, classify by duration of holding of position and size of education
institutions, showed that executives with different duration of holding of position and size of
education institution has no different on level of relationship operation between school and community
of Islamic private school of Songkhla.
(5)

3. Suggestions on relationship operation between school and community of Islamic
private school of Songkhla showed that communities should be involved in public relations and
dissemination of success for education management, schools have various form of public relations
in order to access to communities, set schools as learning centre of communities, provide academic
service to communities, executives or teachers should take the opportunity to build good relationship
when they are invited to any occasions, communities should be involved in schools development
planning, create community’s understanding to be aware that educational management is everyone’s
duty, should invite parent and community’s leader to participate in every school activities, and should
give community an opportunity to get involved in knowledge transfer such as Intelligence of locality,
folk teacher.

(6)
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
การจัดการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการ
พัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง แมแตนโยบายการพัฒนาประเทศก็เนน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญเพื่อใหมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนาดานตางๆ ทั้งทางดาน
สภาพแวดลอมและประชารัฐ (รุง แกวแดง. 2541: 37) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
2542: 6)
การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนชวงรอยตอระหวางแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2535: 4) กับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษานั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุงวางรากฐานเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดาน
คุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน และใหสามารถคงการอานออกเขียนและคํานวณได
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 4) สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดไว และ
การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จไดนั้น สถานศึกษาตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหบรรลุผลตามที่กําหนด ดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีความสอดคลองระหวางนโยบายของรัฐบาลและ
สภาพปญหา และความตองการของชุมชน โรงเรียนและชุมชนจึงตองมีการประสานความรวมมือ
กันเพื่อชวยใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนได
งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนงานที่สําคัญยิ่งตอผลสําเร็จของงาน
อื่นๆ ทั้งนี้งานบริหารทุกงานไมมีงานใดจะหนักเทากับการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
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ชุมชน เพราะเปนงานที่มีงบประมาณจํากัด ไมเพียงพอตอความตองการ จึงเปนงานที่ยากและสําคัญ
ยิ่งงานหนึ่งที่โรงเรียนจะตองปฏิบัติใหสําเร็จเพื่อใหบังเกิดผลตอการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รัฐใหความสําคัญกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากขึ้น
โดยหวังที่จะใหการศึกษาเขาถึงจิตใจของประชาชน และเห็นความสําคัญของการศึกษาและเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษารวมกับรัฐโดยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น (สังขทอง ศรีธเรศ. 2540:
14) ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไวชัดเจนในการใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนบุคคล องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 22-23) จะเห็นไดวารัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น เทาที่ผานมาการศึกษาไทยไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร
เนื่องจากการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมประสบความสําเร็จ การปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหาร คณะครูและผูบริหารไมเขาใจหลักการของ
โรงเรียนชุมชนทําใหโรงเรียนไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร (ปญญา พงศเพ็ชร. 2540: 1)
จากการศึกษาปญหาการปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา พบวา โรงเรียนมีปญหาในดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพราะ
โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนในการประชาสัมพันธ
อีกทั้งบุคลากรในโรงเรียนไมใหความสําคัญเพราะไดรับการอบรมดานการประชาสัมพันธนอย
ไมมีวัสดุอุปกรณที่จะใหชุมชนใชบริการและโรงเรียนไมมีแผนหรือโครงการในการใหบริการชุมชน
เกิดจากการวางตัวของผูบริหารไมเหมาะสมทําใหชุมชนไมศรัทธาผูบริหารมักจะไมอยูโรงเรียนทําให
การรวมกิจกรรมกับชุมชนมีนอยมาก ชุมชนยากจนจึงตองใชเวลาไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว
จึงมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียนนอย ผูบริหารไมมีทักษะดานมนุษยสัมพันธในการติดตอ
สัมพันธกับบุคคลในชุมชนและหนวยงานอื่น อีกทั้งผูบริหารไมไดพักอาศัยอยูในชุมชนทําใหการเสริมสรางความสัมพันธมีนอย (ถวิล คนฉลาด. 2540: 26)
และจากการศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีปญหาในดานการขาดการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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คณะกรรมการโรงเรียนไมไดทําหนาที่อยางจริงจัง โรงเรียนขาดบุคคลากร ชุมชนเขารวมกิจกรรม
กับทางโรงเรียนนอย และทางโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของทางโรงเรียน
(มนัส สุวรรณชาตรี. 2541: 3) จึงสงผลใหการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสวนใหญมักจะประสบปญหาคลายๆ กัน เพราะมีสภาพแวดลอม ลักษณะการปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลามีปญหาในการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเนื่องจากความแตกตางดานภาษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เนื่องจาก
ประชากรที่อยูบริเวณโรงเรียนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม และใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน
และใชภาษาไทยประหนึ่งภาษาตางประเทศจึงทําใหมีปญหาในการสื่อสารเปนอยางมากประกอบ
กับครูมาจากทองถิ่นอื่นพูดภาษามาลายูไมไดอีกทั้งประชาชนไมคอยใหความสําคัญกับการศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจก็ยากจน ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินก็เปนปญหาที่สําคัญเปนอยาง
มากตอการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจึงมีความสนใจที่จะศึ กษาการปฏิบัติงานความสัมพั นธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา วามีการปฏิบัติงานอยูในระดับใด มีปญหาใน
การปฏิบัติงานอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุ มชนของผู
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และ
ขนาดสถานศึกษาตางกัน
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
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ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา มีความสําคัญและประโยชนดังนี้
1. ทําใหทราบการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ทําใหทราบความแตกตางของการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
และขนาดสถานศึกษาตางกัน ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในพัฒนางานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
3. ทํ า ให ท ราบป ญ หาและข อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา เพื่อใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหางานดานนี้ใหมีประสิทธิภาพตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหา
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ภายใตขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 5 ดาน
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2540: 29 - 30) ไดแก
1.1 การประชาสัมพันธโรงเรียน
1.2 การใหบริการชุมชน
1.3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน
1.4 การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
1.5 การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
2. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนทั้งหมดของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 49 คน (สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. 2554: ออนไลน) โดยใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา
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3. ตัวแปรที่ศกึ ษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ไดแก
3.1.1.1 ต่ํากวา 10 ป
3.1.1.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
3.1.2 ขนาดสถานศึกษา แบงเปน 3 ขนาด ไดแก
3.1.2.1 ขนาดเล็ก
3.1.2.2 ขนาดกลาง
3.1.2.3 ขนาดใหญ
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ภายใตขอบขายงาน 5 ดาน คือ
3.2.1 การประชาสัมพันธโรงเรียน
3.2.2 การใหบริการชุมชน
3.2.3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน
3.2.4 การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
3.2.5 การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
1.1 ต่ํากวา 10 ป
1.2 ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
2. ขนาดสถานศึกษา แบงเปน 3 ขนาด
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ภายใต
ขอบขายงาน 5 ดาน คือ
1. การประชาสัมพันธโรงเรียน
2. การใหบริการชุมชน
3. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน
4. การใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน
5. การเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนและหนวยงานอืน่

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กิจกรรมหรือ
ภารกิจการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดสงขลา เพื่อประโยชนของโรงเรียนและชุมชน ที่จะสงผลใหเกิดความรวมมือกัน
ภายใตขอบขายงาน 5 งาน ไดแก การประชาสัมพันธโรงเรียน การใหบริการแกชุมชน การเขารวม
กิจกรรมของชุมชน การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และการเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชนและหนวยงานอื่น
1.1 การประชาสัมพันธโรงเรียน หมายถึง การชี้แจงขาวสารของโรงเรียน การจัด
นิทรรศการ เผยแพรขาวสาร กิจกรรม ผลงานนักเรียน ครู การพบปะเยี่ยมเยียนผูปกครอง สงเสริม
ใหมีการจัดงานเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
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โรงเรียน ใหโรงเรียนเปนแหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร และมีการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่อง
1.2 การใหบริการชุมชน หมายถึง การใหคําแนะนําหรือปรึกษาหารือในการจัด
กิจกรรมของชุมชน ใหบริการอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ จัดฝกอบรมแกคนในชุมชน บริการดาน
กีฬา นันทนาการ อํานวยความสะดวกแกผูปกครองที่มาติดตอ นํานักเรียนรวมพัฒนาชุมชน จัด
บริเวณโรงเรียนเปนที่พักผอนของชุมชน ใหหนวยงานอื่นใชสถานที่ เพื่อบริการชุมชน ชวยเหลือ
การจัดกิจกรรม ประเพณีของชุมชน ใหมีคณะกรรมการรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1.3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน หมายถึง การเขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน รวมงานของบุคคลในชุ มชนตามวาระตาง ๆ ส งเสริมให บุคลากรของ
โรงเรียนออกไปรวมพัฒนาชุมชน รวมในการบริการสุขภาพอนามัยแกคนในชุมชน ใหโรงเรียน
เปนศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น เขารวมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีที่จัดขึ้น
ในชุมชนและรวมมือในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ
1.4 การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง การใหชุมชนเขา
รวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน เชิญบุคคลในทองถิ่นมาเปนวิทยากร จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาเป น ประจํ า ยอมรั บ และนํ า ข อ เสนอของผู ป กครองไปปฏิ บั ติ เชิ ญ
ผูปกครองพบปะ สังสรรค ใชทรัพยากรในชุมชนใหเปนประโยชน ใหผูปกครองมีสวนรวมใน
โครงการตาง ๆ ใหบุคคลในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาดานแรงงานและอุปกรณ มีสวนรวมใน
การใหความคิดเห็น ใหผูนําศาสนามาเปนที่ปรึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม นํานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานที่ตามที่ตาง ๆ ในชุมชน
1.5 การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น หมายถึง การจัด
กิ จ กรรมด า นศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรมร ว มกั บ ชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง ชมรมต า งๆ ในโรงเรี ย น
สนับสนุนใหครูและประชาชนไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญบุคคลในชุมชนมา
เปนเกียรติในโอกาสพิเศษ รวมมือกับคนในชุมชนแกปญหานักเรียน การเยี่ยมบานผูปกครองเปน
ระยะ ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรหนวยงานอื่น ประสานงานระหวางโรงเรียน ชุมชน หนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
สงขลา
3. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ซึ่งไดกําหนดวิชาการสอนศาสนาควบคูกับ
วิชาสามัญ
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4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา หมายถึงโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่อยูในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งหมด 49 โรงเรียน
5. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หมายถึง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของผูบริหาร
ซึ่งแบงเปน 2 ชวง คือ ต่ํากวา 10 ป และ ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
6. ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของสถานศึกษาที่ผูบริหารปฏิบัติงานซึ่งแบงเปน
3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต 199 คน ลงมา ขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต 200 – 299 คน
และขนาดใหญ มีนักเรียนตั้งแต 300 คน ขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิด และหลักการดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิด และหลักการดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1. ความหมายของงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกันไปแลวแต
ความคิดวิเคราะหของแตละบุคคล ซึ่งในที่นี้จะไดนําความหมายของบุคคลตางๆ มากลาวไว ดังนี้
สุพิชญา ธีระกุล (2542: 48) ไดใหความหมายไววาคือ การบริหารโรงเรียนในสวนที่
เกี่ยวกับชุมชน ไดแกการติดตอสัมพันธกับชุมชน การรวมกันกําหนดความมุงหมายและนโยบาย
ของโรงเรียน ตลอดจนการรวมมือพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเพื่อชุมชน
กิติมา ปรีดีดิลก (2542: 237) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไววา คือ กระบวนการในการวางแผน การควบคุม การประสานงานการจัดบุคลากร และ
เผยแพรความรูตอชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกัน
มนัส สุวรรณชาตรี (2541: 14) ไดใหความหมายไววาคือกิจกรรมของโรงเรียนที่มี
สวนเกี่ยวของกับชุมชนเพื่อใหการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันใหเกิดประโยชนดานตางๆ แก
โรงเรียนและชุมชน
โดยสรุปแลวงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กระบวนการใน
การบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวของกับชุมชนเพื่อใหชุมชนมีความสัมพันธที่ดีกับโรงเรียนและใหความ-
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สนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆ ที่มีความสามารถจะชวยเหลือได อีกทั้งมีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียน
และการบริหารงานตางๆ ของโรงเรียน
2. ความสําคัญของงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การศึกษาของเด็กนักเรียนมิไดจํากัดอยูแตภายในกําแพงโรงเรียน แตเด็กไดเรียนรู
อะไรบางอยางอยูตลอดเวลาทั้งขณะที่อยูบานและในที่ตางๆ ในชุมชนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับโรงเรียนที่จะตองออกไปเกี่ยวของกับชุมชน และเชื้อเชิญชุมชนเขามาสูโรงเรียนดวยเหตุผล
สําคัญ
สุพิชญา ธีระกุล (2542: 49 – 50) ไดกลาววาโดยหลักการแลวโรงเรียนและชุมชน
จะตองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพราะโรงเรียนเปนสถาบันพัฒนาคน เพื่อใหไปดํารงชีวิตใน
ชุมชน ถาเปรียบกับกิจการทางอุตสาหกรรม โรงเรียนก็เปนโรงงานสําหรับผลิตสิ่งของสําหรับ
ชุมชนนั่นเองโรงงานกับชุมชนจะตองใกลชิดกันอยูตลอดเวลาเพื่อความเหมาะสมทางการผลิต
(Production) และการบริโภค (Consumption) ความจําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนอาจแยกกลาวเปนเรื่องๆ ไดดังนี้
1. เพราะโรงเรียนเปนแหลงเลือกสรรคนใหชุมชน (School as a Sorting and Selecting
Agency) เนื่องจากโรงเรียนตั้งขึ้นตามความตองการของชุมชนโรงเรียนจึงมีหนาที่รับพัฒนาคน
จนกวาจะถึงเวลาอันสมควร หรือมีความรูความสามารถพอควรโรงเรียนจึงปลอยใหคนเหลานั้น
ออกไปสูชุมชน ทั้งที่เปนชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู และชุมชนที่หางไกลออกไป
2. เพราะโรงเรียนเปนแหลงพัฒนาคนใหชุมชน (School as a Socializing Agency) ใน
กระบวนการสังคมประกิต (Socialization Process) โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงคนไดมากรองจากครอบครัว จากการที่เด็กอยูในโรงเรียนเปนเวลานาน และ
โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมที่มีคุณคาใหทุกวัน โรงเรียนจึงสามารถเปลี่ยนแปลงและหลอหลอมพฤติกรรม
ของเด็กใหเปนไปตามความตองการของชุมชนไดมาก
3. เพราะโรงเรียนเปนแหลงรวมศาสตรสาขาตางๆ (Collecting of Disciplines) โรงเรียน
เตรียมพรอมที่จะจัดสิ่งแวดลอมที่มีคุณคาใหแกนักเรียนที่จะไปเปนสมาชิกของชุมชน จึงจําเปนที่
โรงเรียนจะตองรวมครูที่มีความรูความสามารถในศาสตรสาขาตางๆ ไว หากโรงเรียนเปนของชุมชน
อยางแทจริง โรงเรียนจะมีบุคคลที่มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะอํานวยประโยชนแกชุมชน
4. เพราะโรงเรียนเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรม (School as a Culture Transmission Agency)
วัฒนธรรมเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชุมชน ทั้งชุมชนและโรงเรียนมีหนาที่ฟนฟูแกเยาวชนของ
ชุมชน เพื่อใหเยาวชนเหลานั้นเขาใจความเปนมาของวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ
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5. เพราะโรงเรียนเปนศูนยรวมของชุมชน (School as a Community Center) โรงเรียน
นับเปนสมบัติของสวนรวมในชุมชนมีอาคารและบริเวณพอจะเปนที่ประชุมหรือประกอบพิธีตางๆ
ได เชน สัมมนา จัดงานประจําป ตั้งคายลูกเสือชาวบาน จัดพิธีแตงงาน ประกวดพืชผล บางชุมชนใช
โรงเรียนเปนสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับศาสนาดวย เชน ทําขวัญนาค ตั้งองคกฐิน เปนตน นับวา
โรงเรียนเปนศูนยรวมของชุมชนและใหประโยชนแกชุมชนอยางคุมคา
6. เพราะโรงเรียนและชุมชนมีจุดหมายเดียวกัน เปนทั้งจุดหมายที่กําหนดอยางเปน
ทางการและกําหนดอยางไมเปนทางการ ทั้งโดยวัฒนธรรมประเพณี และโดยสามัญสํานึกใหโรงเรียน
และชุมชนมีจุดหมายของการปฏิบัติงานตรงกัน คือ พัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณ (Perfect Man)
และสามารถจัดชุมชน และดํารงชีวิตอยูในชุมชนอยางปกติสุข ความจริงที่ปรากฏอยูในจิตใจของ
ประชาชนในชุมชนก็คือ ทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ โรงเรียน และปรารถนาที่จะใหโรงเรียน มี
ความคลองตัว และปฏิบัติงานทุกชนิดอยางมีประสิทธิภาพชุมชนมักใหความรวมมือกับโรงเรียน
ดวยดี ทุกประการตลอดมา เพราะมีสํานึกอยูวาโรงเรียนปฏิบัติงานตรงกับที่ชุมชนตองการ
พนิจดา วีระชาติ (2542: 49 – 50) ไดกลาวถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว ดังนี้
1. การศึกษาในโรงเรียนสัมพันธกับบุคคลในชุมชน เพราะโรงเรียนใหการศึกษาแก
นักเรียน ซึ่งมาจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
นักเรียนตองสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอื่น รวมทั้งพอแม ผูปกครองของนักเรียนเองดวย บุคคลใน
ชุมชนก็จะดํารงชีวิตตามนักเรียนไปดวยจึงถือไดวาโรงเรียนใหการศึกษาโดยทางออมแกชุมชน
นั่นเอง
2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม คือใหประชาชนยอมรับวาสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเปนสถาบันสําคัญของชุมชน เปนสิ่งมีคาของทุกคน ชวยทําใหการเปนอยูของประชาชน
ในชุมชนดีขึ้น ดังนั้นประชาชนในชุมชนยอมมีความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของโรงเรียนยินดีที่
จะใหความรวมมือในการชวยเหลือโรงเรียน อาจจะเปนเงินวัสดุสิ่งของ แรงงาน และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงโรงเรียน
3. ทําใหครูกับผูปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
เพราะโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน แตถาโรงเรียนกับชุมชนไมมีความสัมพันธกัน
ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน โรงเรียนและครูถูกกลาวหาบาง ถูกตําหนิบาง เปนตน
4. เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับกลุมคนที่เปนปญหาตอการศึกษา ในชุมชนแตละแหงมักจะมี
ผูที่มีปญหาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ไมใหความรวมมือทางโรงเรียน ดังนั้นการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะชวยแกปญหาเหลานั้น
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5. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน เพราะ
การเรียนการสอนของโรงเรียนตองสัมพันธเกี่ยวของกับชุมชน ตองอาศัยความรวมมือสนับสนุน
จากชุมชน จะตองใชทรัพยากรตางๆ ของชุมชน จะตองใหผูเรียนนําสิ่งที่ไดรับจากการเรียนไปใช
ในชีวิตประจําวันได และนําไปเผยแพรแกชุมชนได และนอกจากโรงเรียนใหการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคคลแลว ยังมุงพัฒนาชุมชนไปดวยดังนั้น หลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนจะตอง
ไดรับการปรับปรุงตามความตองการของชุมชนดวย
6. เพื่อใชทรัพยากรของชุมชนใหเปนประโยชน เพราะในชุมชนมีทรัพยากรตางๆ
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล สถาบัน และวัฒนธรรมพื้นบานมากมายดวยกัน ทรัพยากรตางๆ
เหลานี้ยอมนํามาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาในโรงเรียนได
7. ทําใหโรงเรียนมีความรูความเขาใจชุมชนดี ทั้งในดานปญหาของชุมชน ความ
ตองการของชุมชน ทรัพยากรในชุมชน เพื่อโรงเรียนจะไดชวยแกปญหาของชุมชน และปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมกับชุมชน โรงเรียนนับวาเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญมากในสังคมยุค
ปจจุบัน ซึ่งเปนยุคที่มีการแขงขันกันสูงมาก หากโรงเรียนมีการบริหารงานที่ดีประสบความสําเร็จ
สงผลใหประชาชนใน ชุมชนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และไมเอา
เปรียบผูอื่น งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนงานที่สงเสริมใหมีการใหความสําคัญกับ
การศึกษาและ โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันที่มีคุณคาตอชุมชนเปนอยางมากไมวาจะเปน
ดานการใหความรูแกนักเรียนและชุมชน หรือชวยแกปญหาของชุมชน ความสําคัญในเรื่องตาง ๆ ที่
กลาวมานั้นสงผลใหครูและชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอกันทําใหครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน อีกทั้ง
ชุมชนก็ใหการสนับสนุนโรงเรียนในทุก ๆ ดานเปนปจจัยที่จะสงผลใหการจัดการศึกษาประสบ
ความสําเร็จ
สรุปไดวาความสําคัญของงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความสําคัญ
เพราะโรงเรียนและชุมชนจะตองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โรงเรียนเปนสถาบันพัฒนาคน
เพื่อใหไปดํารงชีวิตในชุมชน ทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนและปรารถนาที่จะใหโรงเรียน
มีความคลองตัว และปฏิบัติงานทุกชนิดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงคของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการศึกษา การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนสวนสําคัญที่จะสงผลใหกิจการของโรงเรียนบรรลุตาม
จุดมุงหมาย การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีวัตถุประสงคหลายประการดวยกัน
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สุพิชญา ธีระกุล (2542: 51-52) ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2540: 77) และพนิจดา วีระชาติ
(2542: 51) กลาวถึงวัตถุประสงคไวสอดคลองกันสรุปไดดังนี้
1. เพื่อสรางเสริมสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะสัมพันธภาพจะเปน
เครื่องมือเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการตางๆ ที่มีอยูใหบรรลุ
จุดหมายอันเดียวกันตามที่กําหนดไว
2. เพื่อสรางเสริมความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเปนสาธารณะ
สมบัติที่ชุมชนเปนเจาของอยูแลว หากแตมอบหมายใหคณะครูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งมี
ผูบริหารโรงเรียนเปนหัวหนา
3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน กิจการตางๆ ของโรงเรียนอาจแบงเปน
หลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมาย และนโยบาย กิจการเกี่ยวกับการบริหาร โรงเรียน
กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนการพัฒนาดานวิชาการ เชน หลักสูตรเปนตน
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง ในอันที่จะ
พัฒนาบุตรหลานของเขา
4. เพื่อฟนฟู และรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนมีวัฒนธรรมประจําอยูมากมาย
ทั้งที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา วัฒนธรรมเหลานี้เปนเครื่องมือสรางสรรคความดี
ของชุมชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยว เปนศูนยรวมทางจิตใจ และเปนสัญลักษณของชุมชน ชุมชนจะ
รักษาและหวงแหนอยางยิ่ง หากโรงเรียนทําการฟนฟูและถายทอดใหแกเยาวชน ชุมชนจะใหความ
รวมมือทุกประการ เพราะชุมชนมองเห็นวาโรงเรียนกระทําการเพื่อชุมชนอยางแทจริง
5. เพื่อสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน เปนที่ยอมรับวาโรงเรียนเปน
หนวยงานของชุมชน ดําเนินงานพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกกรณี การดํารงชีพในชุมชนควรจะเปนหลักสูตรของโรงเรียนปฏิบัติการตางๆ
ควรเปนของชุมชน โรงเรียนเปนเพียงสถานที่ฝกหัดใหเทานั้น
ยนต ชุมจิต (2542: 131) กลาววาวัตถุประสงคของการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน มีดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งจะ
เปนแนวทางใหประชาชนมีความสนใจและใหความรวมมือชวยเหลืองานตางๆ ของโรงเรียนทั้งทาง
วิชาการและอื่น ๆ
2. เพื่อใหโรงเรียนมีสวนในการใหบริการแกชุมชน เชน บริการวัสดุ อุปกรณ อาคาร
สถานที่
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3. เพื่อเสริมสรางความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนแกชุมชน หากประชาชนมีความรูสึก
เปนเจาของโรงเรียนจะชวยใหโรงเรียนมีความปลอดภัยในทรัพยสิน และของมีคายิ่งขึ้น และยังจะ
ไดรับความชวยเหลือตางๆ อีกมากมาย
4. เพื่อใหทราบภูมิหลังที่แทจริงของนักเรียนจากผูปกครอง ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
สงเสริมปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพื้นฐาน และความตองการของ
นักเรียน
5. เพื่อใหโรงเรียนสามารถใชแหลงทรัพยากรจากชุมชนไดอยางสะดวกและไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. เพื่อสงเสริม ฟนฟู และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
โดยผานทางนักเรียน ทําใหชุมชนเห็นคุณคาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อสงเสริมการผสานกลมกลืน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
8. เพื่อสงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยในการจัดการศึกษา ซึ่งเปนของประชาชนโดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 23-24) ได
เสนอวัตถุประสงคของงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวดังนี้
8.1 เพื่อใหชุมชนมีความเขาใจอันดีตอโรงเรียน อันจะชวยใหโรงเรียนไดรับความ
รวมมือและความสะดวกในการดําเนินงาน
8.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรในชุมชน คือ บุคคล วัสดุ
และ สิ่งแวดลอม เพื่อการดําเนินงานของโรงเรียนได
8.3 เพื่อใหโรงเรียนไดรับความสนับสนุนและชวยเหลือจากชุมชน ทั้งดานการเงิน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
โรงเรียน
8.4 เพื่อเปนการใหความชวยเหลือชุมชนทางดานวิชาการและอื่นๆ อันจะเปนการ
มี สวนรวมในการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง
8.5 เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานหลักของโรงเรียน คือ งานวิชาการบรรลุเปา
หมายไดสะดวกยิ่งขึ้น
8.6 เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในสิ่งแวดลอมของหนวยงานอันจะทําใหบุคลากร
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
8.7 เพื่อปองกันหรือแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนที่อาจเกิดขึ้น
โดยเปนผลกระทบจากชุมชน
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กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ
โรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชนในทุกๆ ดาน เพื่อใหชุมชนเปนกําลังสําคัญ
ในการติดตามดูแลนักเรียน เพื่อปองกันหรือแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนที่อาจ
เกิดจากชุมชน
4. หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตองมีหลักการและทฤษฎีที่ยึดถือ
เชนเดียวกับงานอื่นๆ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหหลักการในการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนไวดังนี้
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2538: 78 –79) และ นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534: 27) ไดให
หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวสอดคลองกันดังนี้
1. ตองดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ใจ (Integrity) ตรงไปตรงมาเชื่อถือไดไมมีอะไร
ซอนเรนซึ่งโดยปกติประชาชนใหความเชื่อถือตอระบบโรงเรียนอยูมากพอสมควร แตหากทําอะไร
ที่ไมดีประชาชนก็หมดศรัทธา
2. ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง (Continuity) ถือเปนภารกิจที่ตองทําอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา การสรางความสัมพันธกับชุมชนไมสามารถสรางไดในระยะเวลาอันสั้น หรือเพียงวัน
สองวัน
3. ตองดําเนินการใหครอบคลุม (Coverity) ทุกดานที่ชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบดวย
ไมควรมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ควรที่จะใหประชาชนไดเขาใจทุกๆ ดานของโรงเรียน
ลักษณะความสัมพันธก็ควรเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
4. ตองมีความงาย (Simplicity) และคลองตัวในการดําเนินงาน ความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรจะเปนความเขาใจงาย ธรรมดา ไมซับซอนจนเกินไปทําให ประชาชน
เขาใจยาก
5. ตองเปนไปดวยความสรางสรรค (Constructiveness) มิใชทําลายภาพพจนของ
โรงเรียนและชุมชน แตเปนไปดวยการพึ่งพาอาศัยกันระหวางโรงเรียนและชุมชน
6. ตองดําเนินการปรับตัว (Adaptability) ใหเขากับสภาพของชุมชน สอดคลองกับ
โอกาสอันควร และสภาพปญหาโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความเขาใจ
ความคิดเห็นของประชาชน เพราะความคิดเห็นไมเหมือนกัน
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7. ตองดําเนินการดวยความยืดหยุน (Flexibility) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนก็ตองอาศัยความยืดหยุนของเวลา ไมจํากัดระยะเวลา และสอดคลองกับสภาพของชุมชน
กิติมา ปรีดีดิลก (2542: 244) ไดใหหลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไวดังนี้
1. ยึดหลักมนุษยธรรม การติดตอสัมพันธกับชุมชนนั้น ตองอาศัยหลักมนุษยธรรมเปน
อยางมาก บุคลากรในโรงเรียนจึงตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2. ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ ขอความใด ๆ ที่จะเผยแพรสูประชาชนยอมจะมี
ความเชื่อถือได ตรงไปตรงมามากที่สุด และไมควรมีอะไรปดบังภายในโรงเรียน
3. ยึดหลักความซื่อสัตย บุคลากรในโรงเรียนควรมีความซื่อสัตยตอหนาที่และการ
ทํางาน
4. มีความสม่ําเสมอในการทํางานและการติดตอสัมพันธกับคนและชุมชน
5. ยึดความเสียสละในการทํางานเพื่อชุมชน
6. ยึดความอดทน จะตองมีความอดทนเปนอยางมากในการดําเนินงานของโรงเรียน
และการติดตอกับชุมชน
7. ยึดความยืดหยุน ควรเปนลักษณะการโอนออนผอนตามการดําเนินการควรมีการ
ยืดหยุนตามสถานการณและเวลา
8. ยึดความตอเนื่อง การจะสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้นยอมตองอาศัยเวลาในการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่องกัน และจําเปนตองมีตลอดไป
9. ยึดการครอบคลุมเนื้อหา การสรางความสัมพันธจะตองครอบคลุมลักษณะงานและ
ขอบขายของโรงเรียน ในทุก ๆ ดานอยางเพียงพอมิใชมุงในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ
10. ยึดความเรียบงาย การนําเสนอของชุมชนไมวาจะเปนดานใดควรคํานึงถึงความ
เรียบงายสื่อสัมพันธกันเขาใจ
11. ยึดการสรางสรรค เปนหลักการที่โรงเรียนตองมุงที่จะกระทําเพื่อใหเกิดความ
สัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
12. ความสามารถในการปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นในแตละโอกาส และแตละสภาพปญหา
อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงศ (2540: 95 - 96) ไดใหหลักการในการ-สราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวดังตอไปนี้
1. ตองริเริ่มจากโรงเรียนกอน โดยเฉพาะจากครูใหญหรือผูบริหารการศึกษาเนื่องจาก
การริเริ่มจากฝายโรงเรียนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในโครงสรางจากแนวดิ่งมาเปน

17

แนวราบโดยอัตโนมัติในขณะที่การริเริ่มจากฝายชุมชนนั้นจะพบอุปสรรคในการเขาสรางความสัมพันธ
กับโรงเรียนเนื่องจากความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในปจจุบันนั้นโรงเรียนยังเปนศูนยกลาง
การจัดการศึกษา และมีการบริหารแบบแนวดิ่ง ที่ไมเปดโอกาสอยางแทจริงใหชุมชนเขามีสวนรวม
อยางเสมอภาค การจะริเริ่มจากฝายชุมชน จึงเปนไปไดยาก และมีอุปสรรคมากกวาโดยเฉพาะใน
สถานการณที่ชุมชนสวนมากออนแอเชนปจจุบัน
2. การแสวงหาครู กลุมครูที่มีทัศนคติวิสัยทัศน และความสนใจการพัฒนาชุมชนแลว
สงเสริมใหบุคคล ดังกลาวมีโอกาสเรียนรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ จากกรณีตัวอยาง
พบวาความรวมมือเกิดขึ้น หากมี ครู ครูใหญ มีความตั้งใจจริงมีความสามารถ ทักษะที่จะเขาสราง
ความสัมพันธกับชุมชน และแสวงหาชองทางของกฎระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการทํางาน รวมทั้ง
การแสวงหาพันธมิตรหรือเครือขาย จากนอกชุมชนเขามาสนับสนุนกระบวนการความรวมมือนั้น
โดยไมตองรอใหเกิดนโยบายจากรัฐหรือการปฏิรูปอยางเปนทางการในระบบเสียกอน อยางที่มัก
เขาใจกัน
3. กระบวนการเรียนรูของชาวบานและชุมชนนัน้ มักเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติ
บทบาทของครูหรือบุคคลภายนอก คือการสังเคราะหความคิดอยางเปนระบบจากกระบวนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นแลวแลกเปลี่ยนทําความเขาใจรวมกัน มิใชการสรุปหรือชี้นําจากบุคคลหรือฝายใด
ฝายเดียวเพราะวิธีการดังกลาว จะกลายเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการเรียนรูและการทํางาน
รวมกันได คือการพึ่งพิงความคิด การมอบการตัดสินใจและความ-รับผิดชอบใหแกบุคคลดังกลาว
มากกวาการรวมคิด รวมรับผิดชอบ และตัดสินใจรวมกันของคนสวนใหญ
4. ความรวมมือเกิดขึ้นจากการที่ฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายมองเปนปญหา หรือ
ถูกคุกคามดวยปญหา และตองการหาทางแกไขปญหาดังกลาว ดังนั้น การกระตุนใหเกิดการขบคิด
วิเคราะหปญหาและมองเห็นทางแกไขที่มีอยู (เชนการดูงานทัศนศึกษากิจกรรมของผูอื่นๆ ฯลฯ )
มักจะมีผลใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชนดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ อันเปน
ปญหาสําคัญของชุมชน อยางไรก็ตาม ความรวมมือกันในดานเศรษฐกิจจะตองเกิดขึ้นในวิสัยทัศน
แบบองครวม มองเห็นความเชื่อมโยงของปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง มิใชเพียงปจจัยเศรษฐกิจ
เพียงประการเดียวเทานั้น
พนิจดา วีระชาติ (2542: 54) ไดกลาวถึงหลักการที่โรงเรียนใชสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวดังนี้
1. การทําโรงเรียนใหเปนศูนยสนใจของประชาชน และปรับปรุงโรงเรียนใหดีที่สุด
เทาที่จะดีได
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2. การผูกมิตรสัมพันธกับชาวบาน และรักษาบรรยากาศอันดีระหวางชาวบานกับ
โรงเรียน
3. ศึกษาความรูเรื่องชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู เพื่อที่จะหาสิ่งที่เปนประโยชนมาสอน
นักเรียนซึ่งจะทําใหนักเรียนใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
4. การรับใชชุมชนดวยวิธีการดังนี้
4.1 ทําโรงเรียนใหเปนศูนยกลางของชุมชน
4.2 ชักชวนชาวบานเขาหาโรงเรียน
4.3 เปดโอกาสใหชาวบานใชโรงเรียน
4.4 จัดการศึกษาผูใหญ
4.5 จัดสนทนาการตาง ๆ รวมกับชาวบาน
5. จัดตั้งสมาคมครู และผูปกครองเพื่อรวมกันบริหารโรงเรียนใหเจริญ
6. พยายามเผยแพรกิจกรรมของโรงเรียนใหประชาชนไดทราบดวยวิธีการตาง ๆ
7. จัดตั้งสมาคมนักเรียนเกา เพื่อใหนักเรียนเกาไมลืมโรงเรี ยนและทําประโยชน
แกโรงเรียน
หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น เปนแตเพียงทฤษฎีเทานั้น
หากมิไดนําไปปฏิบัติก็มิไดบังเกิดผลอันใด ถึงแมมีการปฏิบัติแลวในบางครั้งก็ยังไมประสบความสําเร็จ
ในการสรางความสัมพันธกับชุมชน อันมีสาเหตุมาจากความเชื่อถือของตัวครูยังไมดี หรือระยะเวลา
สั้นจนเกินไป ไมมีความยืดหยุนในการทํางานหรือการทํางานซับซอนมากจนเกินไปประชาชนไม
สามารถเขาใจได ก็อาจเปนสาเหตุที่จะสงผลใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ แตทั้งนี้แหละ
ทั้งนั้นการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตองยึดหลักการที่คอยเปนคอยไป
และสม่ําเสมอ
สรุปวา หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตองยึดหลักความ
จริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ ตองยึดหลักความอดทน เสียสละในการทํางานเพื่อชุมชน และมีความตอเนื่อง
ตองผูกมิตรสัมพันธกับชาวบาน
5. วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นมีวิธีการตางๆ มากมายแลวแต
บุคคลวาจะเลือกวิธีการใดในการสรางความสัมพันธกับชุมชนแตทั้งนี้ตองยึดหลักการที่วามนุษยทุก
คนมีความแตกตางกันในดานความคิด ความรูสึก ฉะนั้นวิธีการหนึ่งอาจใชไดกับสังคมหนึ่งแคนั้น
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ไมสามารถจะเลียนแบบกันได เนื่องจากความแตกตางของประชาชน ครู และสังคม ผูบริหารจะ
ดําเนินการตามวิธีใดตองมีการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ใหรอบดานกอนเพื่อความไมผิดพลาดดังเชน
สุรพันธ ยันตทอง (2540: 318 - 319) ไดเสนอวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนไวดังนี้
1. การนําโรงเรียนออกสูชุมชน โรงเรียนควรจะไดปฏิบตั ิดังนี้
1.1 เสนอรายงานใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
1.2 สรางความเชื่อถือและความมั่นใจ ตลอดจนความนิยมในโรงเรียนใหเกิดขึ้นใน
หมูประชาชน
1.3 สงเสริมประชาชนใหมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา และใหประชาชน
เกิดความรูสึกวาเปนหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนจะตองใหความสนใจ
และเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.4 สงเสริมใหครูกับผูปกครองมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดยิ่งขึ้นเพือ่ เปนผลดี
ตอการเรียนการสอน
1.5 สนับสนุนใหประชาชนเขามาชวยเหลือกิจการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งในดานการเงิน วัสดุ แรงงาน และกําลังใจ
1.6 สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยูโดยมีโรงเรียนเปนศูนยประชาชน ศูนยการศึกษา และศูนยวัฒนธรรม
1.7 ประเมินความตองการของผูปกครองและประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับการ
ศึกษา เพื่อใหโรงเรียนมีโอกาสสนองความตองการอันแทจริงของประชาชน
1.8 แกไขปดเปาคลี่คลายขอของใจ และสิ่งที่ทําใหประชาชนเขาใจผิด ๆ ชวยให
ประชาชนมองโรงเรียนในแงดี มีความเขาใจและเห็นใจโรงเรียนมองครูและนักเรียนดวยความ
เชื่อถือและนิยมยกยอง
2. การนําชุมชนมาสูโรงเรียน โรงเรียนควรจะไดปฏิบัตดิ ังนี้
2.1 เชิญผูเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะอยางมาใหความรูและแนะนํา เชน ชางไฟฟา
อาจเชิญมาใหความรูเรื่องประโยชนและอันตรายที่เกิดจากไฟฟา
2.2 ผูปกครองเด็ก อาจใหความชวยเหลือในการเปนวิทยากรในบางเรื่อง เชน
สมาชิกสภา อาจใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชุมสภารางกฎหมาย หรืออื่นๆ
2.3 โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานการผลิต
2.4 ตํารวจ ขาราชการ ใหความรูดานการจราจร การปกครองและอื่น ๆ
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2.5 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือทองถิ่น อาจใหความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในทองถิ่น
2.6 ทรัพยากรธรรมชาติ เชน พืช สัตวปา ดินหิน แมน้ํา แร อาจนํามาใชในการเรียน
การสอน
2.7 ทรัพยากรที่มนุษยประดิษฐตกแตง เชนบานเรือน อาคาร สนาม สถานีดับเพลิง
อาจใชในการเรียนการสอนได
2.8 แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และทันตแพทย เพื่อมาใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
2.9 จัดงานประจําป แลวเชิญผูปกครองและประชาชนมารวมงาน
2.10 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน หรือทําพิธีเปดอาคารเรียนหลังใหม
2.11 จัดการแสดงละครหรือแขงขันกีฬา
2.12 จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู
2.13 จัดตั้งคณะกรรมการประชาชน เพื่อทําหนาที่เปนทีป่ รึกษาของโรงเรียน
2.14 จัดตั้งสมาคมศิษยเกา สมาคมเกี่ยวกับการศึกษา สมาคมเกี่ยวกับครูและ
สมาคม เกี่ยวกับกิจกรรมหยอนใจตาง ๆ สําหรับประชาชน
2.15 จัดตั้งสมาคมตางๆ ของชุมชนขึ้นตามความเหมาะสม โดยใชโรงเรียนเปนที่ตั้ง
ของสมาคม
2.16 จัดโปรแกรมตางๆ ของโรงเรียน ทั้งในดานการศึกษา อาชีพ และการหยอนใจ
โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมรับประโยชนโดยตรงบางตามสมควร
2.17 เชิญประชาชนที่มีความสนใจในการศึกษามาเปนกรรมการศึกษา กรรมการ
โรงเรียนชุมชน กรรมการโครงการสุขภาพของโรงเรียน เปนตน
สําหรับ ทวี ทิมขํา (2541: 325 - 327) ไดกลาวถึงการใหชุมชนมีสวนรวมในโรงเรียน
ไวดังนี้
1. เปดโอกาสใหชุมชนหรือผูปกครอง ไดมาเยี่ยมโรงเรียนบางตามสมควร โดยจัด
โครงการใหผูปกครองไดเห็นการเรียนการสอนของครู การทํางานของโรงเรียน การฝกงานของ
นักเรียน ตลอดจนการเลนและชีวิตภายในโรงเรียนของบุตรหลานของเขา
2. เป ด โอกาสให ป ระชาชนได มี ส ว นแสดงความคิ ด เห็ น ในการบริ ห ารโรงเรี ย น
ผูบริหารและครูควรระลึกเสมอวา การปฏิบัติการเพื่อความเขาอกเขาใจกัน ระหวางบานกับโรงเรียน
เปนหนทางที่ดีในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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3. ควรปรับปรุงโรงเรียนใหเปนแหลงบริการชุมชนทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจ
สังคมโดยรวมมือกับองคการ มูลนิธิ หรือเอกชน ในการจัดบริการในดานสวัสดิการแกประชาชน
เชน ในดานหองสมุด บอน้ําสาธารณะ การอนามัย ศูนยพักผอนหยอนใจ หรือการสาธิตเกี่ยวกับ
อาชีพ ฯลฯ ภายในโรงเรียนและในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ควรพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของเด็กและผูใหญในชุมชนนั้นดวย
4. ควรใหโรงเรียนเปนแหลงสงเสริมประชาธิปไตย ในการดําเนินงานใด ๆ ของ
โรงเรียน ควรใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมใหมากที่สุด และในการลงมติตาง ๆ จะตองถือ
ความเห็นสวนมากเปนหลัก นอกจากนั้นทางโรงเรียนอาจจะจัดใหมีการประชุมพบปะสังสรรคกัน
ระหวางครูผูปกครอง ในโอกาสอันควร ในการนี้อาจจะจัดใหมีการอภิปรายการโตวาทีหรือ การ
แสดงความคิดเห็นตาง ๆ อันจะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงโรงเรียนและชุมชนใหดีขึ้น
5. ควรสงเสริมชุมชนใหตอบสนองความตองการของโรงเรียน ครู และผูบริหาร โดยที่
การเรียนการสอนภายในโรงเรียน สวนมากจะเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของชุมชนนั้น การปลูกฝง
เด็กใหเปนพลเมืองดี จะตองกระทําทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะผูปกครองจะตองให
ความรวมมือกับโรงเรียนในการอบรมเด็กอยางจริงจังดวย ซึ่งเรื่องนี้เปนหนาที่ของครูและผูบริหาร
ที่จะตองกระตุนใหผูปกครองตอบสนอง โดยการทําความเขาใจไปเยี่ยมเยียนเด็กและผูปกครองเปน
ประจํา แลวรวมมือกันแกไขขอบกพรองในตัวของเด็กเปนรายบุคคล
6. ควรทราบเกี่ยวกับเรื่องของชุมชน ที่ตั้งโรงเรียนเปนอยางดี โดยการสํารวจวาในชุมชน
นั้นมีสภาพเปนอยางไร มีทรัพยากรอะไรบาง และมีปญหาอะไร ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการวางแผน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ใหสนองความตองการของชุมชนได
ถูกตอง
7. ควรทราบถึงความสําคัญในการจัดระบบหรือรูปรางของชุมชน เชน ความนิยม ศาสนา
ลัทธิประเพณี การรวมกลุมกันเปนสหกรณ สมาคม ฯลฯ เพื่อเปนทางที่จะเขาไปสูชุมชนและนําชุมชน
เขามาสนใจโรงเรียน
8. ควรใหความรูเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนชุมชนโดยหาวิธีการตางๆ ในการเผยแพร
ขาวสาร และใหความรูแกประชาชน เชน ออกหนังสือพิมพ เผยแพรกิจการของโรงเรียนทางวิทยุ
โทรทัศน เปนตน นอกจากนั้นทางโรงเรียนอาจจัดการแสดงกิจกรรมของนักเรียน และเชิญผู ปกครอง
มารวมดวย
9. ควรจัดและสงเสริมงานที่ทําใหโรงเรียนและชุมชน เกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
เชนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด สมาคมครูผูปกครอง ความสําเร็จของโรงเรียนชุมชนก็คือ การใหประชาชน
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ไดมีสวนปรับปรุงและเปนเจาของโรงเรียนและพยายามทําใหประชาชนในชุมชนมีความรูสึกวา เขา
มีความรับผิดชอบอยูดวย
10. ควรเยี่ยมบานผูปกครอง การเยี่ยมบานนักเรียนและผูปกครอง ยอมเปนสิ่งสําคัญ
ในการใหความสําคัญผูปกครองได เพราะตามปกติผูปกครองและชาวบาน ยอมมีความรักและนับ
ถือครูเปนทุนเดิมอยูแลว การสรางพื้นฐานความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางบานกับโรงเรียน เปน
แนวทางสําคัญในการปรับปรุงการศึกษา
พนิจดา วีระชาติ (2542: 55) ไดกลาวถึงวิธีการที่โรงเรียนจะสรางความสัมพันธกับชุมชน
นั้น มีอยูหลายขั้นตอนโดยอาจเริ่มจากการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบานหรือผูปกครอง
แลวจึงขยายความรวมมือไปสูหนวยงานและสถาบันอื่นๆ ในชุมชน การสรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองนั้น โรงเรียนสามารถดําเนินการไดดังนี้
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศผูปกครองของนักเรียนในวันเปดภาคเรียนโดยชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการศึกษา และการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งดานการสอน การอบรมบมนิสัยและ
การพัฒนาดานตาง ๆ
2. เชิญผูปกครองมาเยี่ยมชมโรงเรียน เชน มาชมการเรียนการสอน ชมการแสดงของ
นักเรียน ชมนิทรรศการที่โรงเรียนจัดขึ้น เปนตน
3. เชิญผูปกครองมารวมแกไขปญหาบางอยางเกี่ยวกับตัวเด็ก เชน เด็กกาวราว เด็กติด
ยาเสพติด ฯลฯ
4. ใหครูไปเยี่ยมผูปกครองและนักเรียนที่บาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และมี
ความสนิทสนมซึ่งกันและกัน
5. ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน เชน เชิญมาเปนวิทยากรในเรื่องที่
เขามีความถนัดและความชํานาญสูง เชิญมาเปนกรรมการในงานที่โรงเรียนจัดขึ้นไมวาจะเปนการ
แขงขันกีฬา การจัดงานประเพณีหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนใจรวมกัน ถาเปนไปไดอาจเชิญผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการวางแผนงานของโรงเรียน ทั้งในดานหลักสูตร อาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณของโรงเรียน
6. จัดตั้งสมาคมครูและผูปกครองขึ้น เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางบาน และ
โรงเรียนใหใกลชิดยิ่งขึ้น วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีมากมายหลายวิธี
ดวยกันดังที่ไดกลาวมาแลว แตจุดเนนของการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้นอยูตรงที่ การนํา
โรงเรียนออกสูชุมชนดวยวิธีการตางๆ และนําชุมชนมาสูโรงเรียน ดวยเหตุผลที่วาหากชุมชนและ
โรงเรียนมีความเขาใจใน กิจกรรมซึ่งกันและกันแลวจะสงผลใหการดําเนินงานตางๆ ดําเนินไปได
ดวยดี
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สรุปวา วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรสงเสริมประชาชน
ใหมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา และใหประชาชนเกิดความรูสึกวาเปนหนาที่ของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนจะตองใหความสนใจและเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน สนับสนุนใหประชาชนเขามาชวยเหลือกิจการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งในดานการเงิน วัสดุ แรงงาน และกําลังใจ เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารและครูควรระลึกเสมอวา การปฏิบัติการเพื่อความเขาอก
เขาใจกันระหวางบานกับโรงเรียนเปนหนทางที่ดีในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
6. บทบาทของโรงเรียนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูที่มีบทบาทมากที่สุดคือผูบริหารสถานศึกษานั้นเอง ไมวาจะมีการดําเนินการอยางไรหากผูบริหารไมมีความรูความสามารถ หรือไม
มีความตั้งใจในการทํางาน งานนั้นก็ไมมีโอกาสประสบความสําเร็จไดในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนผูบริหารและโรงเรียนควรมีบทบาทดังนี้
สุวิทย บุญชวย (2541: 131) ไดกลาวถึงบทบาทของโรงเรียน ในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว 2 ดาน คือ
1. การนําโรงเรียนไปสูชุมชน โรงเรียนควรมีบทบาทดังนี้
1.1 รายงานใหประชาชนทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมและความกาวหนาของโรงเรียน
1.2 สรางความศรัทธาและเชื่อถือ ความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกชุมชน ตลอดจนขจัด
ปญหาตาง ๆ ที่เปนบอเกิดของการเขาใจผิดตอโรงเรียน
1.3 สงเสริมใหสมาชิกของชุมชนเขาใจหนาที่ของโรงเรียน วัตถุประสงคของการ
ศึกษา และสงเสริมใหประชาชนทุกคนเขาใจและรูสึกวาโรงเรียนเปนของชุมชนทุกคนจะตองรูเห็น
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหครู นักเรียน ผูปกครอง มีความสัมพันธอันดีโดยยึด
โรงเรียนเปนศูนยรวม
1.5 โรงเรียนควรจัดใหมีการสํารวจ หรือการประเมินผลของความคิดเห็นและ
ความตองการของชุมชนอยูเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไป
ตามความตองการของชุมชน และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา
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2. การนําชุมชนมาสูโรงเรียน โรงเรียนควรมีบทบาทดังนี้
2.1 พยายามจัดอาคารและสถานที่ของโรงเรียนใหเปนประโยชนแกการจัดกิกรรม
ตางๆ ของชุมชนตามโอกาส
2.2 จัดหาผูเชีย่ วชาญในการที่จะใหความรูตามความตองการของชุมชน
2.3 จัดโรงเรียนใหเปนศูนยกลางของการศึกษาผูใหญ
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2538: 82 - 83) ไดเสนอวิธีการที่โรงเรียนมีบทบาทรวมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ไวดังนี้
1. จัดใหมีกรรมการของโรงเรียนเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวม
2. เปดโอกาสใหชุมชนไดใชอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ ของโรงเรียน เชน เปนที่
ประชุมจัดงานตามโอกาสตาง ๆ เปนที่สอนหนังสือเผยแพรขาวสารการศึกษา เปนตน
3. จัดการเรียนการสอนใหสัมพันธกับความตองการของชุมชนเพื่อเด็กจะไดนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
4. ใชทรัพยากรในทองถิ่นสรางความสัมพันธ เชน
4.1 ใชแหลงวิชาการในทองถิ่นตามธรรมชาติ
4.2 ใชแหลงวัฒนธรรม เชน วัด โบราณสถาน ศิลปะพื้นเมือง
4.3 ใชบุคลากรในทองถิ่น เชน ผูชํานาญในอาชีพ พระสงฆ แพทย พยาบาล ฯลฯ
4.4 ใชวัสดุอุปกรณที่หยิบยืมกันไดจากชุมชน ในทํานองเดียวกันชุมชนก็หยิบยืม
อุปกรณที่โรงเรียนมีอยูไปใชได
4.5 ใชสื่อมวลชนเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
5. จัดกิจกรรมตางๆโดยใหชุมชนเขามามีบทบาทในโรงเรียนเชนจัดกีฬา นิทรรศการ
กิจกรรมของนักเรียน เปนตน
6. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางเชน เทศกาล
ตาง ๆ การทําบุญตักบาตร การจัดงานเยาวชน สมาคม และกลุมสนใจตางๆ ผูบริหารเปนบุคคลที่
ชุมชนใหความเชื่อถือดังนั้น ผูบริหารจะมีบทบาทสําคัญในการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน และ
ในบางครั้งผูบริหารจะเปนผูริเริ่มที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมีประโยชนแกชุมชนได
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 27) กลาววาการที่ผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครู จะรวมกันสรางความสัมพันธกับชุมชน ตองพัฒนาตนเองและกิจกรรมตาม
บทบาทหนาที่ ดังนี้
1. การสรางศรัทธาในตนเอง ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนตองพยายามพัฒนา
ตนเองใหชุมชนไดเกิดความศรัทธารวมมือกันปฏิบัติงาน เชน การศึกษาหาความรูใหเปนผูรอบรู
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ปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณลักษณะนิสัย คุณธรรม ใหเปนที่ยอมรับและ
ชุมชนปรารถนา
2. การรวมกันสรางศรัทธาใหสถาบัน ผูบริหารและคณะครู รวมกันพัฒนาโรงเรียนให
ชุมชนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในการเรียนการสอน เชนการพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนา มีชื่อเสียง
มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะ ความรูความสามารถ ตรงตามหลักสูตรและสังคมตองการสภาพ
ของโรงเรียนรมรื่นเปนปจจุบัน กาวทันตอความเจริญกาวหนาชนะการประกวดในเรื่องตาง ๆ หรือ
ในระดับตาง ๆ จนถึงเปนระดับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เปนตน
3. การสรางความสนิทสนมกับชุมชน ผูบริหารและครูผูสอนตองใหความสําคัญใน
การสรางความสนิทสนมกับชุมชน ดวยการใหเวลาตอนรับ ใหบริการดวยความเต็มใจยิ่งไปรวมงาน
ชวยเหลือพัฒนาชุมชนเปนประจํา รวมทั้งการไปเยี่ยมเยียนชุมชนหรือผูปกครองที่ประสบโชคดี
หรือประสบทุกขภัย
4. การเสริมสรางเกียรติคุณของชุมชน ผูบริหารและคณะครูจะตองใหเกียรติแกชุมชน
หรือคณะบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน เชนการตอนรับ การเชิญชวน
รวมงาน การกลาวคํายกยอง การมอบเกียรติบัตรและการประกาศเกียรติคุณเปนประจํา
5. การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน ผูบริหารและคณะครูตองรวมกัน
จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชนอยางหลากหลายและเปนประจํา โดยถือหลักมนุษย
สัมพันธเปนหลัก มุงเนนความรวมมือมากกวาการตองการทรัพยสินมาพัฒนาโรงเรียนแตฝายเดียว
และการจัดกิจกรรมทุกครั้ง หากคณะครูรวมจัดทําโดยพรอมเพรียงกันยิ่งเปนการสรางศรัทธาให
ชุมชนอยางมาก
6. การรวมกันประชาสัมพันธโรงเรียน ผูบริหารและคณะครูทุกคนตองถือวามีหนาที่
ในการประชาสัมพันธงานใหชุมชนทราบ ดวยวิธีการตางๆ ตามที่มีโอกาสและตอเนื่องตลอดเวลา
จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามบทบาทมากยิ่งขึ้น
สรุ ป ว า ผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษานั บ ว า เป น ตั ว จั ก รสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยในการกระชั บ
สัมพันธภาพกับ ชุมชนผูบริหารจึงจําเปนจะตองมีคุณสมบัติในดาน “ชอบสังคม” แมจะชอบเก็บตัว
จําเปนจะตอง ฝกฝนตนเองใหเปนคนชอบสังคม เรื่องนี้สามารถฝกฝนไดไมยากนัก เพราะนอกจาก
ผูบริหารจะตองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนแลว ยังตองกระตุนใหบุคลากรในโรงเรียน
เขาไปมีสวนรวมดวยเชนกัน ในทํานองเดียวกัน ผูบริหารจะตองหาทางกระตุนใหชุมชนเขามามี
บทบาท และสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนดวย
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การปฏิบตั ิงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนเป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ เพราะ
โรงเรี ยนจะอยูไ ด ก็ ตองอาศัย ชุมชนในการรว มมือรวมใจกั น พั ฒนาโรงเรีย นเพื่อ ใหโรงเรี ย นมี
ศักยภาพในการใหความรูแกนักเรียนในชุมชน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูสําหรับคนในชุมชนดวย
ดังนั้นโรงเรียนจะตองสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 29 - 30) กลาววา วิธีการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหสอดคลองกับการบริหารโรงเรียนในงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนภายใตขอบขายงาน 5 งาน คือ 1) การประชาสัมพันธโรงเรียน 2) การให
บริหารชุมชน 3) การเขารวมกิจกรรมของชุมชน 4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
5) การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไป
1. การประชาสัมพันธโรงเรียน
เปนงานที่จะตองใหความสําคัญเพราะเปนงานที่จะเผยแพรขาวสารการดําเนินการของ
โรงเรียนใหชุมชนทราบและมีความภูมิใจในผลงานรวมกันรวมทั้งจะเปนการสรางความเขาใจอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอันจะชวยใหโรงเรียนปฏิบัติงานดวยความสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น กิจกรรม
ที่ปฏิบัติโดยทั่วไป เชน การประชุมผูปกครอง การจัดทําจุลสาร สิ่งพิมพ ปายประกาศ การพบปะ
เยี่ยมเยียน การออกขาวทางสื่อสารมวลชน การจัดทําหอกระจายขาว เสียงตามสายหรือการพูด
ประชาสัมพันธในงานพิธีตาง ๆ ที่มีโอกาส เปนตน
ภิญโญ สาธร (2541: 424) ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธโรงเรียนไววา คือ
การสรางความเขาใจอันดี ระหวางกลุมบุคคลหนึ่งกับประชาชน ซึ่งกลุมบุคคลนั้นมีหนาที่รับใช
หรือใหบริการ การประชาสัมพันธโรงเรียนเปนกระบวนการไมตรีสัมพันธสองทาง (Two – way
Process) คือ โรงเรียนเปนทั้งผูใหและผูรับความคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 21) ไดใหความหมาย
การประชาสัมพันธโรงเรียนไววา คือ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนอันจะชวยใหโรงเรียนปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งขึ้น
ธวัชชัย เปรมปรีดิ์ (2542: 46) ไดใหความหมายไว คือ กระบวนการตาง ๆ ที่จะสราง
ความสัมพันธที่ดีในการทํางานแบบถาวรระหวางชุมชนและโรงเรียน เปนการเสนอขอเท็จจริงให
ประชาชนทราบเรื่องราวและโครงการตางๆ ของโรงเรียนอาจกลาวโดยสรุปไดวาการประชาสัมพันธ
โรงเรีย นเปน การติด ตอ สื่อ สารสัม พัน ธเ ผยแพรขา วสารเกี่ย วกับ การดํา เนิน งานของโรงเรีย น
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เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะสงผลใหโรงเรียนปฏิบัติงานไปได
ดวยดีและประสบปญหานอยลงหรือไมมีปญหาอีกตอไป การประชาสัมพันธโรงเรียนเปนงานที่มี
ความสําคัญยิ่งงานหนึ่งหากไมมีการประชาสัมพันธ โรงเรียนอาจดําเนินงานไปไดไมดีเนื่องจาก
ประชาชนไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาโรงเรียนจะปฏิบัติงานที่ดีมีประโยชนตอ
ชุมชนมากมายก็ตามเพราะชุมชนไมเขาใจหรือไมรูวาโรงเรียนกําลังทําอะไรและมีประโยชนตอ
ชุมชนอยางไร การประชาสัมพันธมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเสนอรายงานใหประชาชนทราบความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงตางๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนและการจัดการศึกษา
2. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ใหมีความรูสึกเปนเจาของ (Sense of Belonging) และเปนหนาที่ของประชาชนที่ตองใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหครู นักเรียน และผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกัน รวมมือกันแกไข
ปญหาของนักเรียนทั้งทางโรงเรียนและที่บาน
4. สรางความเชื่อถือ ศรัทธาและความเชื่อมั่นความนิยมของประชาชนที่มีตอโรงเรียน
5. ประเมินความตองการของผูปกครองและประชาชนในทองถิ่นที่มีตอการศึกษา
เพื่อโรงเรียนจะไดหาทางสนองตอบตอความตองการอยางแทจริง
6. ช ว ยแก ไ ขขจั ด ป ด เป า ความขั ด แย ง บรรดาข อ ข อ งใจทั้ ง หลายในแง ต า งๆ
ที่นักเรียนผูปกครองและประชาชนมีตอโรงเรียนใหหมดสิ้นไปใหทุกฝายมองโรงเรียนดวยความชื่น
ชม
7. เพื่อเปดโอกาสใหฝายตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแนวความคิด มิใชเพียงแตเปนความตองการของครูหรือโรงเรียนเทานั้น
8. เพื่อใหนักเรียน ครู เขาใจในระเบียบ กฎเกณฑ และเหตุผลความจําเปนที่จะตองมี
กฎระเบียบใหเขาใจตรงกัน เพื่อรวมมือกันในการปฏิบัติ
9. เพื่อเชิญชวนใหประชาชน สนับสนุนเกื้อกูลโรงเรียน ทางดานกําลังกาย จิตใจ
ปญญาความคิด วัสดุ แรงงาน ตลอดจนดานการเงิน ที่ขาดแคลน
10. สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนที่อยูใกลชิด
กันโดยมีโรงเรียน เปนศูนยประชาคม ศูนยการศึกษา และศูนยวัฒนธรรมของชุมชน
การประชาสัมพันธโรงเรียนนั้น หวน พินธุพันธ (2538: 190) และธวัชชัย เปรมปรีดิ์
(2542: 47-48) ไดกลาวถึงวิธีการประชาสัมพันธไวสอดคลองกันดังตอไปนี้
1. จัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสารของโรงเรียน อาจจะทําดวยการอัดสําเนาเปน
กระดาษแผนเดียว หรือแผนพับ หรือเปนเลมก็ได และอาจจะออกเปนรายสัปดาห รายเดือน หรือ
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ภาคเรียนละเลมก็ได แลวแตทางโรงเรียนจะมีคาใชจายมากหรือนอย สําหรับขาวสารในสิ่งพิมพนี้ ก็
ควรมีขาวเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียน ขาวเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมที่เนนให
เด็กคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนขาวเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนและขาวอื่น ๆ ที่ชุมชนควรทราบ
2. จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธประจําโรงเรียนเพื่อตอบคําถามและใหความสะดวกแก
ประชาชนและผูปกครองนักเรียนที่มาติดตอกับโรงเรียน อาจจะเขียนวา “ประชาสัมพันธ” หรือ
“ติดตอสอบถาม” ก็ได แลวใหเจาหนาที่นั่งอยูประจําเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง
ดังนั้นผูที่ทํางานนี้ตองเปนบุคคลที่มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผไมวางทา
ไมหนางอ ไมรอนาน ไมงานมาก และไมปากเสีย เปนตน
3. จัดเผยแพรขาวสารของโรงเรียนทางสื่อสารมวลชน เชน เผยแพรขาวเกี่ยวกับการจัด
งานของโรงเรียน การจัดนิทรรศการของโรงเรียน การชุมนุมศิษยเกา การประชุมผูปกครองนักเรียน
โดยเขียนขาวดังกลาวไปออกทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือลงหนังสือพิมพ ลงวารสารตาง ๆ
จะทําใหประชาชนทราบขาวสารของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
4. ใหนักเรียนทราบขาวสารของโรงเรียนที่ถูกตอง เพื่อนักเรียนจะไดชวยเผยแพรขาวสาร
ใหผูปกครองและประชาชนทราบตอไป ซึ่งทางโรงเรียนมักแจงขาวสารใหนักเรียนทราบในตอนเชา
กอนเขาหองเรียน อันที่จริงก็ไมคอยมีประสิทธิภาพนักเพราะนักเรียนอาจจะฟงไปผิด ๆ หรือฟงไมเขาใจ
อาจจะไปเผยแพรหรือไปเลาตอผิด ๆ ก็ได ดังนั้นควรจะย้ําหรือพูดใหเขาใจ ถาครูประจําชั้นหรือ
ครูผูสอนจะนําไปย้ําในหองเรียนอีกครั้งก็จะดีมาก ถาเปนขาวสารที่สําคัญควรจะทําเปนราชการ คือ
ทําเปนลายลักษณอักษรหรือทําเปนสิ่งพิมพจะดีมากเพราะผิดพลาดนอยที่สุด
5. ใหครูอาจารย เจาหนาที่ คนงานภารโรง และยามของโรงเรียนไดทราบขาวสารของ
โรงเรียนที่ถูกตองดวย เพราะถาหากผูปกครองนักเรียนหรือประชาชนมาติดตอโรงเรียนแตไมพบ
โรงเรียนมักจะพบอาจารยเวร ครูเวร เจาหนาที่เวร ภารโรงและยาม เมื่อบุคคลเหลานี้ไมทราบขาวสาร
ของโรงเรียนที่ถูกตองก็เปนอันตรายอยางยิ่ง ยิ่งไปกวานั้น เมื่อบุคคลดังกลาวไปพบผูปกครอง
นักเรียน และประชาชนภายนอกโรงเรียนก็มักถูกถามขาวสารของโรงเรียน รวมทั้งทางโทรศัพทอีก
ดวย ดังนั้นการใหบุคลากรของโรงเรียนไดทราบขาวสารของโรงเรียนที่ถูกตองจึงเปนผลดีอยางยิ่ง
6. ครูใหญและผูบริหารคณะครูออกประชาสัมพันธดวยตนเอง เชนการออกเยี่ยมเยียน
ผูปกครองหรือประชาชนตามบาน การไปรวมงานหรือรวมกิจกรรมในชุมชน มักจะพบปะผูปกครอง
นักเรียนหรือประชาชน ก็ควรถือโอกาสแจงขาวสารของโรงเรียนไปดวย ยิ่งไปกวานั้นอาจออกไป
เยี่ยมเยียนผูนําในชุมชนหรือบุคคลสําคัญในชุมชน เชน เจาอาวาส กํานัน ผูใหญบาน นายอําเภอ
ผูแทนราษฎร เปนตน
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7. รับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนหรือประชาชน ซึ่งอาจเปนขอของใจ
ขอเสนอแนะ ขอบกพรองของการดําเนินงานภายในโรงเรียน แลวนํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโรงเรียน หรือทําความเขาใจอันถูกตอง เพื่อจะไดสรางความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน
8. เชิญผูปกครองนักเรียนและประชาชนมาชมนิทรรศการ หรือกิจการของโรงเรียน
หรือเชิญมาฟงการบรรยายเรื่องราวที่นาสนใจ เมื่อผูปกครองนักเรียนและประชาชนไดชม
นิทรรศการ หรือกิจกรรมของโรงเรียนก็จะเขาใจโรงเรียนดียิ่งขึ้น เพราะไดชมผลงานของบุตร
หลานของตน หรือผลงานของโรงเรียน สวนการมาฟงการบรรยายก็จะรูจักโรงเรียนดียิ่งขึ้น
9. จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา แลวเชิญผูปกครองนักเรียนและ
ศิษยเกาเปนสมาชิก มีการเชิญประชุม จัดกิจกรรมรวมกัน เปนตน
สําหรับ ภิญโญ สาธร (2543: 431 – 433) ไดเสนอสิ่งที่โรงเรียนนาจะพิจารณาจัดทํา
เพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน และเปนการใหการศึกษาแกนักเรียนดวย คือ
1. การแขงขันและการประกวด (Contest) เชน การแขงขันกีฬา การโตวาที การอภิปราย
การประกวดทางศิลปะ และการแสดงงานฝมือตาง ๆ ของนักเรียน
2. งานสังคม (Social Affairs) การจัดงานเลี้ยงอาหารที่โรงเรียนในโอกาสตางๆ โดย
เชิญผูปกครองและแขกผูมีเกียรติมารวมดวย
3. การแสดงละครและดนตรี (Entertainments)
4. การออกวารสารของนักเรียน (Student Publication)
5. สโมสรหรือชุมชนตาง ๆ ของนักเรียน (Club and Socials) เชน ชุมนุมภาษาไทย
6. สภานักเรียน (Student Council)
7. การประชุมนักเรียน (Assembly Program)
8. การทัศนาจร (Sight – Seeing Tours)
9. พิธีรับประกาศนียบัตร (Commencement Programs)
คณะนิสิตปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา (2539: 200) ไดสรุปวิธีการและสื่อ
ที่สําคัญ ที่ผูบริหารสามารถจะทําการประชาสัมพันธโรงเรียนไว ดังตอไปนี้
1. จัดตั้งแผนกประชาสัมพันธโรงเรียน เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธกิจการของ
โรงเรียน
2. จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา ชมรม หรือกลุมอาชีพตาง ๆ
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนหรือกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เชน การแสดงของนักเรียน การแขงขันกีฬาภายใน วันสําคัญทางศาสนา หรือประเพณีตาง ๆ
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4. จัดทําสิ่งพิมพและเอกสารตาง ๆ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ของโรงเรียนหรือจัดทําแบบ
สํารวจความเห็นของประชาชน
5. อาศัยสื่อมวลชนตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เพื่อการเผยแพรกิจการ
ของโรงเรียน
6. ใชอุปกรณโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน เครื่องฉายสไลดในการเสนอขาวเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาคมหรือชมรมตาง ๆ
7. ใชปายนิเทศ แผนโปสเตอร หรือแผนภาพตาง ๆ
8. ผลการดําเนินการกิจการตาง ๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการ
สอนใหไดผลดี ยอมเปนสื่อหรือเครื่องมือใหชุมชนเขาใจและศรัทธาตอโรงเรียนมากขึ้น
สรุปวาการประชาสัมพันธโรงเรียน เปนภารกิจที่จะชวยใหความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนดําเนินไปในหนทางที่ควรจะเปน ซึ่งการประชาสัมพันธโรงเรียนเปนกระบวน
การสองทาง (Two–Way Process) ระหวางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งงานการประชาสัมพันธโรงเรียนจะ
ประสบความสําเร็จไดก็โดยการชวยเหลือกันของบุคลากรในโรงเรียนนั่นเอง และการประเมินผล
การปฏิบัติงานวาประสบความสําเร็จหรือไมก็โดยการสังเกตการตอบสนองของชุมชนเปนดานหลัก
หากชุมชนตอบสนองกลับมาดีแสดงวางานการประชาสัมพันธโรงเรียนประสบความสําเร็จ ซึ่ง
รูปแบบการประชาสัมพันธนั้นมีมากมายดังเชน การจัดพิมพเอกสาร จัดทําปายนิเทศ การให
บุคลากรทั้งครู นักเรียนเปนผูเผยแพรขอมูลของโรงเรียน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน และการใหชุมชนเขามามีสวนรวมรับรูขอมูลตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนําขาวสารของ
โรงเรียนไปเผยแพรตอ เปนตน
2. การใหบริการชุมชน
การใหบริการชุมชน หมายถึง การบริการที่โรงเรียนใหกับชุมชนตามความสามารถที่
โรงเรียนจะดําเนินการได ไดแก การใหบริการดานขาวสารขอมูล วิชาการ อาชีพ การใหคําแนะนํา
คําปรึกษาหารือ การใหบริการอาคารสถานที่หรือวัสดุครุภัณฑ การใหการบริการดานสวัสดิการ
เพื่อการแกปญหาดานเศรษฐกิจ เชน ที่พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา สหกรณรานคา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รานตัดผม ตูยาประจําหมูบาน น้ําสะอาด เปนตน ปรีชา คัมภีรปกรณ และคนอื่น ๆ (2538: 773 – 774)
ไดกลาวถึงการใหบริการแก ชุมชนไววา นอกจากการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แลวโรงเรียนควรจัดบริการ
ใหแกชุมชนเพื่อความสะดวกและการประหยัด มีโรงเรียนจํานวนไมนอยที่มีสภาพความพรอมดีกวา
ชุมชน เชน มีบอน้ํา น้ําประปา เครื่องขยายเสียง โตะ เกาอี้ เครื่องใชตาง ๆ เมื่อเปนเชนนี้โรงเรียน
ควรพิจารณาใหบริการแกชุมชนอยางทั่วถึง และควรกําหนดกฎเกณฑในการใหบริการไวเพื่อจะให
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สิ่งของที่บริการนั้นคงทนสามารถใหบริการไดตลอดไป สิ่งที่โรงเรียนสามารถชวยเหลือชุมชนและ
ใหบริการแกชุมชน ไดแก
1. ดานอาคารสถานที่ หากชุมชนขอใชอาคารบริเวณของโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมตาง
ๆ แลว โรงเรียนจะตองอํานวยความสะดวกใหเปนอยางดี
2. ดานเครื่องใช ไดแก เครื่องใชที่ยกเคลื่อนที่ได เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ถวยชาม
เครื่องขยายเสียง ผามาน ผาปูโตะ ฯลฯ ซึ่งชุมชนไมมีไวเปนประจําเพื่อกิจการของชุมชนครอบครัว
หรือหมูบานอาจจะมาขอยืมใช โรงเรียนควรเอื้ออํานวยตามสมควร
3. ดานความรู เปนบริการที่พัฒนาคนใหมีความคิดและความรู ตลอดจนสติปญญาอัน
จะเปนประโยชนตอตนเองและชุมชนโรงเรียนควรจัดรายการประเภทใหความรูแกประชาชน เชน
จดบรรยายธรรมะ การปกครอง การเกษตร การเลี้ยงดูทารก หรือการอนามัย นอกจากนี้เกี่ยวกับ
วิชาชีพ โรงเรียนควรสนับสนุนอยางเต็มที่และพรอมที่จะเปนแหลงสาธิตทดลอง ทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด
4. ดานสวัสดิการ เปนบริการที่โรงเรียนจัดขึ้นสําหรับแกปญหาสนองความตองการ
ตลอดจนชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกชุมชนไดแก การจัดสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ สนามกีฬา
สหกรณรานคา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รานตัดผม ตูยาประจําหมูบาน บริการน้ําสะอาด และบริการโรง
ฝกงานเพื่อซอมเครื่องมือการเกษตร โดยติดตอบริการในราคาถูกเปนพิเศษ
5. ดานบุคลากร ไดแก ครู นักเรียน และภารโรง บุคลากรเหลานี้สามารถใหบริการ
และใหความชวยเหลือรวมมือกับชุมชนไดทั้งในดานแรงงาน ความคิด และดานอื่นๆ
สรุปวา การใหบริการชุมชน เปนบริการที่โรงเรียนใหกับชุมชนตามความสามารถที่
โรงเรียนจะดําเนินการได เชน ขอมูลขาวสาร สถานที่ ดานสวัสดิการ โรงเรียนควรจัดบริการใหแก
ชุมชนเพื่อความสะดวกและประหยัด
3. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน
การเขารวมกิจกรรมของชุมชน คือ การรวมกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะในกิจกรรม
ที่เปนประโยชนของชุมชนเทาที่โรงเรียนมีความสามารถ และอยูในวิสัยที่เปนไปได กิจกรรมใน
ขายงานที่โรงเรียนควรปฏิบัติมีหลายอยาง คือ การเขารวมกิจกรรมที่เปนประเพณีทองถิ่น เชน
กิจกรรมทางศาสนา เขารวมในกิจกรรมพัฒนาทองถิ่น หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และรวมงาน
อื่น ๆ ของทองถิ่นหรือของบุคคลตามวาระอันควร
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หวน พินธุพันธ (2538: 109) ไดเสนอการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนไว 2
ลักษณะ คือ
1. การออกไปเยี่ยมเยียนผูปกครองนักเรียน รวมทั้งสงเสริมใหคณะครูออกไปเยี่ยม
เยียนผูปกครองนักเรียนดวย การที่ครูใหญหรือคณะครูออกไปเยี่ยมเยียนผูปกครองนักเรียนนั้น จะ
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังชวยใหเกิดการปรึกษาหารือกัน
ในดานตางๆ เชน เกี่ยวกับตัวนักเรียนวาอยูบานกับที่โรงเรียนมีพฤติกรรมเหมือนกันหรือแตกตาง
กันอยางไร
2. การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน ทางวัดจัดงานประจําป จัดพิธีเวียนเทียน
วันวิสาขบูชาทางโรงเรียนก็พานักเรียนไปชวยงานหรือรวมพิธี นอกจากนี้ถาประชาชนในชุมชนมี
งานศพ งานอุปสมบท งานทําบุญ ครูใหญหรือ คณะครูก็ควรไปรวมงานดวย การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนนี้ จะทําใหครูไดพบปะพูดคุยกับบุคคลตางๆ หลายฝายอีกดวย
ปรีชา คัมภีรปกรณ และคนอื่น ๆ (2538: 772 – 773) ไดกลาวถึงกิจกรรมที่นําโรงเรียน
ออกสูชุมชนไวสอดคลองกัน ดังนี้
1. การจัดทัศนศึกษาภายในชุมชน จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู ไดคุนเคยกับทองถิ่นของตน จะทําใหเกิดสํานึกในเบื้องตนวาชุมชนของ
ตนนั้นมีสิ่งที่ควรสนใจและนาศึกษาอยูไมนอยในโอกาสเชนนี้โรงเรียนอาจจัดใหนักเรียนและ
ประชาชนทํากิจกรรมบางอยางรวมกันดวยก็ได
2. การจัดสัปดาหแหงการทําความสะอาด เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนมาก
เพราะเปนการชวยพัฒนาความเปนอยูของชุมชนเปนอยางดี โรงเรียนควรจะทําการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบความมุงหมายและวิธีการดําเนินการกอนความรวมมือของประชาชนก็จะตามมา
3. งานเกษตรชุมชน กิจกรรมนี้สงเสริมใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวที่บานของ
นักเรียนทุกคนและทุกครอบครัว โดยทางโรงเรียนอาจจะแจกพันธผักสวนครัว เชน ตะไคร
โหระพา พริก หรือมะเขือใหเด็กนักเรียน ตอจากนั้นโรงเรียนจัดแบงครูใหรับผิดชอบแตละหมูบาน
ไปตรวจใหคะแนนตามบานนักเรียนและถือโอกาสเยี่ยมเยียนประชาชนไปในตัวดวย โดยใหครู
ออกไปเดือน ละครั้ง ใชเวลาในวันสุดสัปดาหแทนการประชุมสวดมนต นอกจากนี้โรงเรียนอาจ
แจกพันธไมชนิดอื่นที่นักเรียนเพาะชําไวกับประชาชนอีกก็ได กิจกรรมนี้จะสามารถสราง
ความสัมพันธกับชุมชนไดเปนอยางดียิ่ง
4. การพัฒนาที่อยูอาศัยในชุมชน ในการสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพงานบาน
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดบานที่รับแขก หองนอน หองครัว เครื่องใชภายในบานและการสุขาภิบาล
แทนที่ครูจะทําการสอนที่โรงเรียนโดยใหเด็กอานจากตําราการสาธิต หรือการแสดงบทบาทสมมุติ
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โรงเรียนควรติดตอกับประชาชนที่บานอยูใกลโรงเรียน ขอนํานักเรียนไปฝกงานที่บานซึ่งจะเปน
การรูจักประสบการณตรงเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในการ
พัฒนาที่อยูอาศัย และชีวิตความเปนอยูในครอบครัว ซึ่งจะเปนกิจกรรมที่โรงเรียนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหมูบานไปในตัว ทั้งยังสามารถสรางความประทับใจและความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
5. การเลี้ยงสัตว โรงเรียนที่มีความพรอมที่จะฝกหัดใหนักเรียนรูจักการเลี้ยงสัตว เล็ก ๆ
ที่โรงเรียน เชน เปด ไก หาน กระตาย ไดแลว โรงเรียนควรจะไดแจกพันธุสัตวดังกลาวใหนักเรียน
นําไปเลี้ยงที่บานบางโดยการวางเงื่อนไขที่เหมาะสม กิจกรรมนี้จะทําใหประชาชนมีสวนรวมโดยมี
นักเรียนเปนสื่อนําไป และอาจจะกลายเปนสิ่งที่เพิ่มพูนรายไดใหแกประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกจาก
แจกพันธสัตวไปแลว โรงเรียนควรติดตามผลโดยแบงเขตความรับผิดชอบใหครูเกิดความสัมพันธ
อันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางนาชื่นชม
6. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน ในชุมชนมีกิจกรรมหลายประเภท เชน กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนอยูของชุมชน ดังนั้นทั้งครู อาจารย
นักเรียน ควรหาโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนมองเห็นวา
โรงเรียนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมของชุมชน
สรุปวาการเขารวมในกิจกรรมของชุมชนโรงเรียนสามารถเขารวมได เชน กิจกรรม
การพัฒนาชุมชน การออกเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรมที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
กิจกรรมทางศาสนา การเขารวมเนื่องในโอกาสตางๆ ไดแก การเขารวมเนื่องในวันวิสาขะบูชา วัน
มาฆบูชา วันลอยกระทง การเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นหรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
กิจกรรมของบุคคลในชุมชน โรงเรียนในฐานะที่เปนสถาบันผูนําของชุมชน เปนศูนยรวมของ
ชุมชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนยอมจะเปนการเสริมสรางความเขาใจระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนไดเปนอยางดี
4. การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน คือ การเปดโอกาสเชิญชวนใหบุคคล
ในชุมชนไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน เชน การเชิญประชาชนมารวมในกิจกรรมงานวันแม หรือ
วันสําคัญอื่น ๆ ของโรงเรียน การเชิญบุคคลในทองถิ่น ที่มีความรูความสามารถมาเปนวิทยากรใน
โรงเรียน และใหบุคคลในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนโดยการชวยเหลือ
ดานแรงงาน หรือ วัสดุอุปกรณ
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ปรีชา คัมภีรปกรณ และคนอื่น ๆ (2538: 770 – 772) ไดเสนอกิจกรรมนําชุมชนเขาสู
โรงเรียนไวหลายลักษณะดังตอไปนี้
1. การจัดการศึกษาผูใหญ โรงเรียนสามารถจัดไดทั้งในรูปของการศึกษาผูใหญสายสามัญ สายอาชีพ และกลุมสนใจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยขึ้นอยูกับความพรอมของ
โรงเรียน ความรวมมือของผูบริหารและความตองการของประชาชน
2. การจัดนิทรรศการ เปนการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนใหประชาชนทราบ
ทั้งยังเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาชมกิจการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนโดยทั่วไปกิจกรรมนี้เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเห็นผลงานและความสามารถของ
ครูอันจะกอใหเกิดความศรัทธาตอโรงเรียนดวย
3. การจัดงานประจําปของโรงเรียน เปนการดึงประชาชนใหเขาชมกิจการและผลงาน
ของโรงเรียน รวมทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ เชน การละคร ฟอนรําดนตรี
และการศึกษา
4. การจัดฝกอบรมประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรมเยาวชน ลูกเสือชาวบาน
ไทยอาสาปองกันชาติ หรือยุวเกษตรกร โดยโรงเรียนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดฝกอบรมขึ้น
ที่โรงเรียนเปนการนําชุมชนเขาสูโรงเรียน และไดรับบริการที่โรงเรียนมีอยู เกิดความสนิทสนม
คุนเคยและมองเปนคุณคาของโรงเรียนจนกลายเปนความผูกพันตอกัน ตอจากนั้นโรงเรียนก็จะมี
พลังประชาชนคอยใหการสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
5. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งโรงเรียนสามารถจัดได เชน
5.1 การจัดงานวั น ขึ้ น ปใ หม โรงเรีย นเป น ฝ า ยใหบ ริก ารดา นสถานที่ แสงเสี ย ง
เครื่องใชตาง และเชิญชวนใหประชาชนมารวมกิจกรรมโดยนําอาหารมารับประทานรวมกันมีรายการ
สนุกสนานรื่นเริงตามที่เห็นสมควร และพยายามฟนฟูการละเลนของทองถิ่นดวย
5.2 การจัดงานวันสงกรานต นอกจากจัดสรงน้ําพระแลว ควรจัดสรงน้ําใหคนชรา
ภายในหมูบาน มีการละเลนพื้นเมืองและการแขงขันกีฬาตาง ๆ
5.3 การจัดงานหลอเทียนพรรษา นอกจากโรงเรียนจะเปนศูนยกลางในการจัดงาน
รื่นเริงแลว ยังเปนศูนยกลางในการจัดงานบุญงานกุศลดวย โดยริเริ่มชักชวนประชาชนใหรวม
ทําบุญหลอเทียนพรรษา จัดตกแตงเทียนและกระบวนแหไปตามวัดตาง ๆ
5.4 การจัดงานเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนาโรงเรียนสามารถเปนผูนําและ
ชักชวนใหประชาชนมารวมกันเวียนเทียนในตอนกลางคืน ตอจากนั้นอาจจะจัดใหมีการบรรยาย
ธรรมะ ฉายสไลด และภาพยนตรเกี่ยวกับธรรมะ
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5.5 การจัดงานวันลอยกระทง เปนการฟนฟูประเพณีไทย โดยโรงเรียนอาจจะเปน ผู
ริเริ่มพรอมทั้งใหบริการดานสถานที่และความสะดวกดานตาง ๆ แกประชาชน
6. การจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมแกนักเรียนโดยการเชิญชวนประชาชน
เขามามีสวนรวม พรอมทั้งใหเกียรติยกยองเพื่อใหเกิดความประทับใจกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นจน
กลายเปนความรูสึกผูกพันระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางแนนแฟม ไดแก
6.1 กิจกรรมวันไหวครู โรงเรียนควรนิมนตพระสงฆ หรือเชิญผูนําทางศาสนาและ
พอแมผูปกครองนักเรียนทุกคนมารวมพิธีดวย
6.2 การจัดวันพอและวันแม เปนกิจกรรมที่ใหเกียรติและความสําคัญแกประชาชน
ผู ป กครองนั ก เรี ย นเป น อย า งมากโดยการเชิ ญ พ อ แม นั ก เรี ย นมาในงานดั ง กล า วกิ จ กรรมนี้ จะ
เสริมสรางความรักความอบอุนใหเกิดขึ้นในครอบครัว และการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมใหเกียรติ ยก
ย อ งแก ป ระชาชนเป น ผลให ป ระชาชนเกิด ความประทั บ ใจและพรอ มที่จ ะให ค วามร ว มมือ กั บ
โรงเรียนในดานตางๆ เปนอยางดี
7. การจัดงานแจกประกาศนียบัตรแกนักเรียน โดยการเชิญผูปกครองนักเรียนมารวม
ดวย
8. เชิญประชาชนมาเปนวิทยากรในโรงเรียน ประชาชนบางคนมีความรูความสามารถ
ในสาขาวิชาตางๆโรงเรียนควรพิจารณาเชิญมาสอนนักเรียนเปนการใหความสําคัญและใหเกียรติแก
ประชาชน
5. การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น หมายถึง การดําเนินงานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน ที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสัมพันธอันดี เชน การจัดนิทรรศการ การจัดงาน
ประจําปการจัดงานวันปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง หลอเทียนจําพรรษา วันไหวครู วันพอ
วันแม วันแจกประกาศนียบัตร ทัศนศึกษาชุมชน การพัฒนาชุมชน การแขงขันกีฬา เปนตน
ปรีชา คัมภีรปกรณ และคนอื่นๆ (2538: 736 – 768) ไดกลาวไววา โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามตองตั้งอยูในชุมชนจึงจะตองมีความสัมพันธกับสมาชิกของชุมชน ซึ่งสามารถ
จําแนกกลุมของบุคคลที่มีความสัมพันธกับโรงเรียนได คือ
1. กลุมผูปกครองนักเรียน เปนกลุมที่จะตองมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับโรงเรียน
มากที่สุด ในฐานะที่เปนผูรับ “บริการ” จากโรงเรียนกลุมนี้ จะมีจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม
อื่น และเปนกลุมที่มีผลไดผลเสีย จากการดําเนินงานของโรงเรียนโดยตรง ความสัมพันธกับทาง
โรงเรียนสวนใหญจะเปนไปโดยผานทางนักเรียน และสมาคมผูปกครองและครู
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2. กลุมผูนําของชุมชน กลุมนี้สามารถแยกออกไดเปนหลายกลุมยอย และแตละกลุม
ยอยตางมีความสัมพันธกับโรงเรียนแตกตางกันออกไป จึงทําใหกลุมนี้โดยสวนรวมมีความสัมพันธ
กับโรงเรียนแทบทุกดาน
3. กลุมศิษยเกา เปนกลุมที่เกิดจากผลิตผลของโรงเรียน รูปแบบของความสัมพันธอาจจะ
เปนรูปแบบของสมาคมศิษยเกา หรือกลุมผูนํากลุมใดกลุมหนึ่งก็ได
4. กลุมหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในระดับชุมชนมีหลายหนวยงาน เชน สภาตําบล เกษตรตําบล
สําหรับกลุมผูนําชุมชนสามารถจําแนกออกเปนกลุมยอยไดหลายกลุม ซึ่งแตละกลุม
จะมีระดับและรูปแบบของความสัมพันธกับโรงเรียนแตกตางกันออกไป เชน
1. วัด หรือกลุมทางศาสนา
2. กลุมนักธุรกิจ กลุมนักธุรกิจจะเกี่ยวของกับโรงเรียนในหลายบทบาท ทั้งในดาน
ผูรับ และผูให กลาวคือ โรงเรียนอาจเปนลูกคาของนักธุรกิจในดานการจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ บริการ
ของธนาคาร ในขณะเดี่ยวกัน โรงเรียนอาจจะตองขอความชวยเหลือดานการเงิน วัสดุอุปกรณ หรือ
วิทยากรจากกลุมนี้ได
3. กลุมผูมีอิทธิพล ซึ่งหมายรวมถึงผูมีอิทธิพลดานความคิดและการดําเนินงานของ
สมาชิกในชุมชน ไดแกผูมีความรูสูง ผูอาวุโสหรือผูมีฐานะดี กลุมจะเกี่ยวของในกิจกรรมตางๆ ทั้ง
ของโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีของชุมชน
นอกจากกลุมผูนําที่กลาวมาแลว ยังมีกลุมยอยๆ อื่นๆ อีก เชน กลุมอาชีพ อันไดแก กลุม
เกษตรกร พอคา ขาราชการ และกลุมนักการเมือง การดําเนินงานของโรงเรียนใหกาวหนานั้นตองมี
การประสานระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ซึ่งการรวมเปนไปไดหลายรูปแบบ และ
หลายระดับ สําหรับกลุมผูนําชุมชนอาจจะมีรูปแบบ ในกรณีมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนได
หลายประการ เชน
1. การใหขอมูล ในบทบาทประการนี้ กลุมผูนําจะเปนแหลงขอมูลตางๆ ที่ทางโรงเรียน
ตองการ เชน ปญหาและความตองการของชุมชน แหลงทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เจตคติ
ของชุมชนตอการศึกษา โรงเรียนไดมาโดยการสอบถาม
2. การใหคําปรึกษา ในการกําหนดแนวนโยบายหรือการดําเนินงานของโรงเรียนใน
บางครั้งจําเปนจะตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะดานของบุคคลที่อยูภายนอกโรงเรียน โดยการ
ไปขอความเห็นจากกลุมผูนําเพื่อใหไดขอมูลครบถวน
3. เปนแหลงทรัพยากร ในการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น
ถาหากโรงเรียนจะยึดถือเอางบประมาณของทางราชการแตเพียงอยางเดียวก็สามารถทําได แตยังมี
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กิจกรรมบางอยางที่หากสามารถทําไดแลวโรงเรียนพัฒนาไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไวเร็วขึ้น
กวาการอาศัยงบประมาณของทางราชการแตเพียงอยางเดียว ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ผูบริหาร
ตองอาศัยกลุมผูนําของชุมชนเปนแหลงทรัพยากรทางการบริหารโรงเรียน
ธีรภัทร เจริญดี (2542: 42-44) ไดกลาววา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
หนวยงานอื่นในชุมชนนั้นนอกจากจะมีโรงเรียน วัดหรือศาสนาสถานตั้งอยูแลวยังมีหนวยงานอื่น
เชน เกษตร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน ไปรษณีย ไฟฟา ประปา ธนาคาร สภาตําบล และสมาคมตาง ๆ
ไดเ ขา มาใหบ ริก ารแกป ระชาชนบางหนว ยงานก็จัด ตั้ง เปน สํา นัก งานถาวรมีเ จา หนา ที่ป ระจํา
บางหนวยงานก็สงเจาหนาที่เขามาใหบริการเปนครั้งคราว จํานวนหนวยงานจะมีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับขนาดและจํานวนประชากรของ ชุมชน การสรางความสัมพันธเปนสิ่งที่ควรกระทําเปน
อยางยิ่งทั้งนี้เพื่อเปนการประสานประโยชนซึ่งกันและกัน เพื่อเปนการดึงหนวยงานอื่นใหเขามามี
บทบาทสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ ของโรงเรียน อันจะกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียน
และประชาชนการสรางความสัมพันธดังกลาวอาจทําไดในลักษณะดังตอไปนี้
1. การสรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ของหนวยงานอืน่
2. การใหบริการดานอาคารสถานที่ เมื่อมีหนวยงานอื่นมีความจําเปนที่จะตองอาศัย
อาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมบางอยาง เชน สาธารณสุข เกษตร พัฒนาชุมชน หรือฝาย
ปกครอง โรงเรียนก็ควรอํานวยความสะดวกและบริการในเรื่องตางๆ ในฐานะเจาของสถานที่เปน
อยางดีดวย
3. การดึงหนวยงานอื่นเขาสูโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนมีหองเรียนวางอยูอาจจะให
หนวยงานอื่นยืมใชเปนสํานักงานชั่วคราว เชน จัดตั้งเปนหนวยบริการอนามัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยเยาวชน ที่ทําการเกษตรตําบล ยุวเกษตรกร หรือสภาตําบล นอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีตอกันแลวโรงเรียนจะไดรับประโยชนเปนอยางมากจากบริการดานตางๆ ของ หนวยงานดังกลาว
รวมทั้งความรวมมือในดานบุคลากรและสิ่งที่สําคัญยิ่งคือประชาชนไดรับความสะดวกที่จะใชบริการ
ของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนไดเขามาใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
4. การประสานงานใหหนวยงานอื่นมาจัดกิจกรรมหรือใหบริการในโรงเรียนแกนักเรียน
และประชาชน เชน สาธารณสุข มาใหบริการตรวจสุขภาพ ปลูกฝ ฉีดวัคซีน การบริบาลทารก หรือ
สาธิตในโรงเรียน ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ขยายพันธุพืชหรือทําปุยหมัก พัฒนากร มาจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมออมทรัพยหรือกลุมแมบาน ธนาคารสงเจาหนาที่มารับฝากเงินจากนักเรียน
และประชาชนเปนประจําทุกเดือน
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5. รวมกิจกรรมที่หนวยงานอื่นจัดขึ้นและขอเชิญมา เชน รวมแสดงนิทรรศการจัดการ
แสดงละคร ฟอนรํา ดนตรี กีฬาไปรวมดวย เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นบาง หนวยงานอื่นก็จะมารวม
กิจกรรมกับโรงเรียนเชนกัน
6. ชวยสนับสนุนการทํางานของหนวยงานอื่นโดยอาศัยนักเรียน เชน ชวยสงจดหมาย
ใหกับประชาชนในชุมชนซึ่งอยูนอกเขตการจายของไปรษณีย ชวยสงขาวสาร หนังสือของหนวยงานอื่น
ใหกับประชาชน ใหนักเรียนชักชวนผูปกครองมารวมกิจกรรมที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น แมกระทั่ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สภาจังหวัดหรือสภาเทศบาลก็ตาม หากโรงเรียนจะชวยรณรงค
ใหประชาชนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใหมากขึ้นก็ยอมจะทําไดโดยใหนักเรียนชักชวนผูปกครอง
ญาติ คนที่รูจักไปลงคะแนนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได การชวยสนับสนุนใหหนวยงานอื่นสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกนั้น จะทําใหหนวยงานตางๆ มองเห็นคุณคาของโรงเรียนมากขึ้น
สรุปวาการปฏิบัติงานในการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น จะตองปฏิบัติงานใน 5
ดาน คือ 1) การประชาสัมพันธโรงเรียน 2) การใหบริหารชุมชน 3) การเขารวมกิจกรรมของชุมชน
4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 5) การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
หนวยงานอื่น เพื่อเปนการสงเสริมใหมีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนแนนแฟนมากยิ่งขึน้
ไมวาจะเปน การใหผูปกครองนักเรียน บุคคลในชุมชนหรือองคกรตางๆ ที่อยูในชุมชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อใหมีความรูสึกวาโรงเรียนใหความสําคัญกับเขา การใหคําปรึกษาตางๆ
กับชุมชนและองคกรตางๆ หรือการใหบุคลากรของโรงเรียนเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
6. ปญหาและขอควรคํานึงในการปฏิบัติงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน
การดําเนินงานทุกอยางยอมจะมีปญหาและอุปสรรคตางๆ แนนอนในการดําเนินงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนก็เชนกันดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2541: 23) ไดกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับชุมชนที่ผูบริหารโรงเรียนตองแกไขไดแก
1. ปญหาที่เกิดจากทางโรงเรียนไดแก เจตคติของบุคลากรในโรงเรียนตอชุมชนวาไมมี
ความสําคัญหรือบุคลากรในโรงเรียนไมมีเวลาในการสรางกิจกรรมตางๆ รวมทั้งโรงเรียนมีความ
ขาดแคลนมากจนชุมชนไมสามารถใหความรวมมือตามที่ตองการได
2. ปญหาของชุมชน ไดแก การมีเจตคติที่ไมดีตอทางโรงเรียน ไมเห็นประโยชนทางการศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู หรือความสมบูรณของชุมชนมีนอย รวมทั้งไมมีเวลาที่จะใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียน
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3. ปญหาทางระบบราชการ ที่ตองดําเนินการตามระเบียบกฎหมายเปนขั้นตอน ทาง
ชุมชนจึงมีความรูสึกวายุงยาก กลัวความผิดที่ตองเขามาเกี่ยวของ เปนตน
หวน พินธุพันธ (2538: 130-131) ไดสรุปปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนไวดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูบริหาร บุคลากร ผูปกครองนักเรียน และ
ประชาชนในชุมชน สวนใหญมีสาเหตุมาจาก ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนขาดมนุษยสัมพันธ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับการเปนปูชนียบุคคล จึงทําใหผูปกครองและประชาชนไมมีความ
ศรัทธา สวนปญหาที่มาจากผูปกครองและประชาชนนั้นสวนใหญมีสาเหตุมาจากความยากจน ตอง
ใชเวลาในการประกอบอาชีพ
2. ปญหาเกี่ยวกับการเชิญผูปกครองหรือประชาชนมาโรงเรียน พบวาโรงเรียนได
จัดทําใหเปนกิจจาลักษณะ ไมคอยไดจัดกิจกรรมที่จะใหผูปกครองและประชาชนไดมีสวนรวมมาก
นัก
3. ปญหาโรงเรียนใหความชวยเหลือแกชุมชนไดไมเต็มที่ มีสาเหตุมาจากการขาดครู
และเครื่องมือในการสอนวิชาชีพแกประชาชน ครูมีชั่วโมงสอนมากและมีบานพักอยูหางจากโรงเรียน
ขาดแหลงทุนที่จะสนับสนุนคาใชจายในการทํากิจกรรมใหความชวยเหลือชุมชน
4. ปญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากชุมชนไดไมเต็มที่
เพราะสภาพของประชาชนยากจนและตองใชเวลาประกอบอาชีพ และประชาชนในชุมชนไมมี
ความมั่นใจที่จะมาเปนวิทยากรใหแกโรงเรียนได
5. ปญหาเกี่ย วกับการบริการดานอาคารสถานที่ของโรงเรีย นแกชุมชน มักจะอยูที่
โรงเรียนไมไดเปดโอกาสใหประชาชนใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเพื่อประกอบกิจกรรมตาม
ความจําเปน
6. ปญหาการใชทรัพยากรในชุมชน มักจะเปนปญหาที่ขาดแหลงทรัพยากรหรือถามี
ก็จะนิยมใชกันนอย ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมและสํารวจทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน แลวนําไปใช
ใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนใหมากที่สุด
7. ปญหาเกี่ยวกับการออกเยี่ยมเยียนผูปกครองนักเรียนและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ของชุมชน มักจะอยูที่ตัวครูไมสามารถออกไปเยี่ยมเยียนได เพราะตองทํางานหนัก บานพักอยูไกล
จากโรงเรียน อุปนิสัยครูไมชอบงานสังคม นอกจากนี้บานของผูปกครองอยูหางไกล เดินทางไม
สะดวก และออกไปเยี่ยมแลวอาจจะไมพบผูปกครองไดตามที่ตองการ
8. ปญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโรงเรียน มักเปนปญหาจากโรงเรียนไมมีเงินทุน
เพียงพอที่จะจัดใหมีสิ่งพิมพ และขาดวิธีการประชาสัมพันธที่ดี เปนตน

40

กิติมา ปรีดีดิลก (2539: 245) ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวดังตอไปนี้
1. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของชุมชนการแสดงออก
ในการยอมรับหรือไมยอมรับในการศึกษาถึงรายละเอียดตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมของชุมชน
เพื่อประโยชนตอการศึกษาและการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. ลักษณะของประชากรในชุมชน จะเห็นวาระดับการศึกษาในชุมชนหนึ่ง ๆ นั้นประชาชน
แตละคนจะมีพื้นฐานการศึกษาแตกตางกัน โรงเรียนตองใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การศึกษาและบทบาทหนาที่ของโรงเรียนแกชุมชน เมื่อพอแมและผูปกครองเขาใจโรงเรียนไดถูกตอง
เขาก็จะใหความรวมมือและสนับสนุนโรงเรียน ซึ่งจะเปนผลดีตอเด็กนักเรียนและชุมชน
3. การสรางความสัมพันธในชุมชน โรงเรียนตองคํานึงถึงกลุมตาง ๆ ในชุมชนดวย
เพราะชุมชนหนึ่งจะมีบุคคลตางกลุมกันโรงเรียนตองใชวิธีการในการสรางความสัมพันธกับบุคคล
แตละกลุมแตกตางกันไปแลวแตความเหมาะสม
4. โรงเรียนตองศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่
ผานมาวาประสบผลสําเร็จเพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการหรือไมประชาชนให
ความรวมมือสนับสนุนโรงเรียน หรือมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนหรือไม โรงเรียนตองเรียนรูถือ
ความสัมพันธในอดีตและปจจุบันในเรื่องดังกลาว เพื่อหาทางแกไขสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง
5. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนเรื่องคอนขางยากเพราะ
โรงเรียนตองใหความรู เปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของประชาชนในชุมชนใหมีความเห็น
คลอยตาม ซึ่งจําเปนตองใชเวลาและความอดทน ประกอบกับโรงเรียนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการกําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลเพื่อจะไดรูผลการปฏิบัติงาน
วาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาและอุปสรรคหรือไม มีวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรค
อยางไร ถาโรงเรียนปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
สรุปวา สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตอง
คํานึงถึงกลุมตางๆ ในชุมชน เพราะชุมชนหนึ่งจะมีบุคคลตางกลุมกัน โรงเรียนตองใชวิธีการในการ
สรางความสัมพันธกับบุคคลแตละกลุมแตกตางกันไปแลวแตความเหมาะสม
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
1. ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งแปรสภาพมาจาก ปอเนาะ หมายถึง โรงเรียน
หรือสํานักสอนศาสนาอิสลาม ความเปนมาของปอเนาะเชื่อกันวาเกิดขึ้นในประเทศอียิปตแลวได
แพรหลายเขาสูเอเชียทางประเทศมาเลเซียกอน ตอมาจึงแพรหลายเขามาทางตอนใตของประเทศไทย
ประมาณกันวาเขามาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มที่ปตตานีเปนแหงแรกแลวขยายไปสูทองถิ่นที่
มีชาวไทยมุสลิมทั้งในภาคใต และภาคกลาง เมื่อทราบกันวาผูทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามใน
จังหวัดปตตานีมีผูทรงความรูทางศาสนาเปนอยางดีจัดตั้ง “ปอเนาะ” ขึ้น ชาวไทยมุสลิมในภาคใต
เชน พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ พังงา แมแตจากภาคกลาง เชน กรุงเทพฯ อยุธยา สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา นนทบุรี จึงพากันไปศึกษาวิชาศาสนาอิสลามในจังหวัดปตตานี
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2504 คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาการศึกษาในสวนภูมิภาคศึกษา
2 (เขตการศึกษา 2) ไดพิจารณาเห็นวาการศึกษาในรูปของปอเนาะเปนการจัดการศึกษาที่ไมเหมาะ
กับสภาพปจจุบัน จึงไดหาทางสงเสริมใหจัดในรูปของโรงเรียน โดยจัดใหมีหลักสูตร มีหองเรียน มี
โตะมานั่ง มีกระดานดํา มีเวลาเรียนที่แนนอนตายตัว กําหนดเวลาวาจะตองเรียน 9 ปจบ
ป พ.ศ. 2514 อันเปนปสุดทายของการแปรสภาพปอเนาะเปนโรงเรียนราษฎรสอน
ศาสนาอิสลาม มีปอเนาะมาขอจดทะเบียนกับทางราชการถึง 426 โรง ซึ่งในป พ.ศ.2504 อันเปนป
แรกของการจดทะเบียนนั้นมีปอเนาะมาจดทะเบียนไวเพียง 122 โรงเทานั้น ปอเนาะที่จดทะเบียน
เหลานี้มีเฉพาะในเขตการศึกษา 2,3 และ 4 สําหรับปอเนาะหรือโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตการศึกษา 2 นั้น มีจํานวนมากกวาในเขตการศึกษา 3 และ 4 เพราะมีนักศึกษาในทองถิ่นนิยม
เรียนกันมากขึ้นเรื่อย ๆ แมจากตางจังหวัดก็พากันไปเรียนที่เขตการศึกษา 2
ป พ.ศ. 2526 รัฐบาลไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามเปน โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม จากการสํา รวจโรงเรี ย นประเภทนี้ ที่ จ ดทะเบี ย นอย า งถู ก ต อ งตาม
กฎหมายมีจํานวนทั้งสิ้น 212 โรง
นอกจากปอเนาะที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพปอเนาะมาเปนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามแล ว ปอเนาะที่ไ มสามารถเปลี่ ยนแปลงสภาพไดดวยเหตุผลต างๆ ยังมีอีก
จํานวนหนึ่ง จึงยังคงสภาพดั้งเดิม คือ มีการสอนศาสนาแตเพียงดานเดียว ไมไดบูรณาการหลักสูตร
สามัญเขาไปดวย
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ในป พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
สถาบันปอเนาะฉบับหนึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและสงเสริมปอเนาะดั้งเดิมใหอยูในสภาพที่ดี
ขึ้นตามความตองการของเจาของปอเนาะดั้งเดิมเหลานั้น
วัตถุประสงคสําคัญในการออกระเบียบนี้เพื่อ “สงเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเปน
สถาบันสังคมเพื่อการสอนตามหลักศาสนาอิสลามใหสอดคลองกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลาม
และความตองการของชุมชนในการศึกษาอยางเหมาะสม”
สถาบั น ปอเนาะที่ จ ดทะเบีย นตามระเบียบของกระทรวงศึก ษาธิการฉบับปจ จุบัน
มีจํานวนทั้งสิ้น 255 สถาบัน
เมื่ อเราศึ กษาประวัติความเปนมาของปอเนาะมาเปน โรงเรียนราษฎร สอนศาสนา
อิ ส ลามมาเป น โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม และมาเป น สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะในที่ สุ ด
จะเห็นวาปอเนาะไมเคยมีปญหาเกี่ยวกับความมั่นคงเลย นอกจากการกลาวหาจากเจาหนาที่บาง
หนวยงานที่เกิดระแวงวาปอเนาะจะมีสวนรวมในเหตุการณตางๆ ที่กระทบกับความมั่นคง แตก็ไม
สามารถหาหลักฐานที่จะยืนยันในขอกลาวหาดังกลาวจนนํามาเปนคดีฟองรองกันตามกระบวนการ
ยุติธรรมได
การกลาวหาวาปอเนาะมีสวนในการปลุกระดมความคิดและการสอนที่มุงบิดเบือน
หลักการที่แทจริงของศาสนา เพื่อเผยแพรแนวคิดที่ทําลายความมั่นคงของชาติ ก็ยังไมมีหลักฐาน
ยื น ยั น ชั ด เจนอย า งเป น ระบบถึ ง ขั้ น นํ า มาฟ อ งร อ งต อ ศาลว า ปอเนาะใดมี ส ภาพดั ง ถู ก กล า วหา
นอกจากการกลาวหาอยางเลื่อนลอยจากผูไมเขาใจสภาพที่แทจริงของปอเนาะ
การปลุกระดมดังกลาวหากมีขึ้นจริงก็ไมจําเปนตองอาศัยปอเนาะเปนสถานดําเนินการ
อาจจะดําเนินการตามสถานที่ลับตาคน คงไมมาทําอยางเปดเผยในปอเนาะอยางแนนอน โดยเฉพาะ
เมื่อปอเนาะทุกลักษณะสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง จึงเทากับอยูในการดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการทุกขั้นตอน จะตองมีการรายงานผลดําเนินการใหแกหนวยราชการอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด
ปอเนาะมักเปนจําเลยของสังคมที่กลาวหามาตั้งแตอดีต เมื่อมาถึงปจจุบันก็จึงมาเปน
ขาวโดยคาดวานาจะสืบทอดจากอดีตมาถึงปจจุบัน ทั้งๆ ที่ขอกลาวหาในอดีตก็ไมมีหลักฐานที่
สามารถนํามาฟองรองตอศาลเชนเดียวกับขอกลาวหาในปจจุบัน
สวนผูสอนปอเนาะมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เชน โตะครู เจะครู เปนภาษามลายูผสม
ภาษาไทย หรืออุสตาซ ที่ เปนภาษาอาหรับ ผูสอนศาสนาอิสลามที่ กระจายอยูในปอเนาะ หรือ
สถาบันปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะสอนไปตามหลักสูตรที่ไดรับอนุญาต
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จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสอนในวัยปฐมและมัธยม ตั้งแตประถมปที่ 1
จนถึงมัธยมปที่ 6 ซึ่งตองสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานอันประกอบดวย 8 กลุมวิชา
จึง เปนไปไม ไ ด ที่ผูสอนศาสนาอิสลามในปอเนาะจะนําวิช าเกิน หลักสู ตรมาสอน
เพราะไมมีเวลาเพียงพอตอการจัดสอน เพียงหลักสูตรสามัญที่ตองสอนใหครบทั้ง 8 กลุมวิชาแลว
ผูสอนศาสนาอิสลามเหลานี้ยังจะตองสอนตามหลักสูตรศาสนาบูรณาการเขาไปดวย และหลักสูตร
ศาสนาอิสลามก็เปนหลักสูตรเปดเผยมีการตรวจสอบได มิไดเปนหลักสูตรลับที่นําเวลาในยาม
ปลอดคนมาใชสอน หรือลักลอบทําการสอนแตประการใด
สว นที่ มีก ารกล า วหาผู สอนศาสนาอิส ลามบางคนวามี ขา วการสอนที่ บิด เบื อ นอั น
ทําลายตอความมั่นคงของชาติ ก็ควรจะสืบขาวไปตามหลักการและกระบวนการสืบขาวที่แทจริง
มิใชเพียงการกลาวหาจากความหวาดระแรงจากหนวยงานใด
2. ความสําคัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ความสําคัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยูที่โตะครู ชาวบานจะสงลูกหลาน
ไปเรียนเพราะศรัทธาในโตะครู เรื่องการจัดการเรียนการสอนเปนเหตุผลรอง บทบาทสําคัญตอชุมชน
คือ ผลผลิตของปอเนาะจะสรางคนที่มีพื้นฐานศาสนา ปลูกฝงความรูทางศาสนา ปลูกจิตสํานึกที่ดี
ไมใหทําสิ่งที่ ชั่วราย มีคุณธรรม ระเบียบวินัยไมวาจะประกอบอาชีพอะไรก็จะเปนคนมีจรรยาบรรณ
เสมอประชาชนในพื้นที่ตองการใหศาสนาเปนผูดูแลวีถีชีวิต ตองการความสําเร็จในโลกนี้ และ
ความปลอดภัยในโลกหนา ที่ไหนมีศาสนาก็ทําใหเขาปลอดภัย
มูหามัดรูยานี บากา (2548: 38) กลาววา ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มีบทบาทสําคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูนําศาสนาในแตละหมูบาน
อําเภอ หรือจังหวัด สวนใหญจะผานการเรียนจากสถานศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมากอน ยิ่งไปกวานั้น ในอดีตปตตานีเคยเปนแหลงเรียนรูอิสลามศึกษา ที่สําคัญและ
มีชื่อเสียงมาก จะมีนักเรียนจากประเทศตางๆ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน มาศึกษาในปตตานี
เมื่อสําเร็จแลวก็จะนําความรูที่ไดไปเผยแผตอ อันถือวาเปนภารกิจที่ผูกมัดกับหลักธรรมของศาสนา
อิสลาม ดังนั้น จึงถือเปนหลักประกันอยางหนึ่งวา สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามนั้นเปนสถานที่ซึ่งผลิตคนใหเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม
ประพนธ เรืองณรงค (2548: 46) ไดกลาวถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวา แม
ในปจจุบันจะมีโรงเรียนรัฐบาลเกิดขึ้นในพื้นที่จํานวนมาก แตผูปกครองกลับนิยมสงบุตรหลาน เขาเรียน
สถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกวา เนื่องจากการเรียนศาสนาใน
โรงเรียนรัฐบาลยังไมครอบคลุมพอและไมสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได ยิ่งไปกวานั้น
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จุดสําคัญของการเรียนศาสนาคือ อัลกุรอาน แตในโรงเรียนรัฐบาลไมมี นอกจากนี้ในโรงเรียนรัฐบาล
ระดับมัธยม การเรียนศาสนายังไมพรอม โดยเฉพาะเรื่องคาบเวลาเรียนจะมีแค 2 คาบ ขณะที่ปอเนาะ
จะเรียนประมาณ 6 คาบ ดังนั้น คนในพื้นที่จึงไมมั่นใจวาวิชาเรียนศาสนาที่รัฐจัดการนั้น จะตรงตาม
ความตองการของตน
จากภารกิจของสถาบัน ศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลามดังที่
นักวิชาการไดกลาวไวขางตน จะเห็นไดวา สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีบทบาทและความสําคัญตอเยาวชนมุสลิมเปนอันมาก สถาบันทั้งสองแหงนี้เปรียบเสมือน
สถานที่ใหแสงสวางและฟูมฟกพวกเขาเหลานั้น ใหเปนคนดีและสมบูรณ สามารถดําเนินชีวิตตาม
ครรลองของอิสลามไดอยางสมดุลในบริบทของสังคมไทย โดยมีโตะครูเปนตัวอยางที่ดีในดาน
คุณธรรมจริยธรรม เปนตัวอยางในการนําชุมชน เปนแบบอยางดีของสังคม และเปนที่เคารพ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนมุสลิมนอกจากนั้นโตะครูก็ยังทําหนาที่หรือมีบทบาทสําคัญในการ
สรางสังคมมุสลิมใหมีความเขมแข็ง โดยวางอยูบนหลักการเชิญชวนสูการทําดีและหามปรามการทํา
สิ่งชั่วรายตาง ๆ
การที่รัฐมองวาปอเนาะเปนสถาบันศาสนานั้น เปนเพราะรัฐไมเขาใจศาสนา จึงแยก
ศาสนาจากความรู มุสลิมที่ดําเนินชีวิตโดยไมมีความรูจะไมมีสิ่งตอบแทนใดๆในโลก อิสลามจะ
แยกความรูกับศาสนาไมไดเด็ดขาด อิสลามครอบคลุมทุกอยางแตบางครั้งเกิดความไมเขาใจ
จึงเกิดความคลุมเครือทําใหเขาใจผิด และรัฐก็ไมยอมทําความเขาใจจึงทําใหเกิดปญหาแตอยางไรก็ดี
การที่รัฐมองเชนนั้น เปนไปไดวาเนื่องมาจากระบบการศึกษาที่ไมมีลายลักษณอักษรของปอเนาะ
นั่นเอง
จากที่นักวิชาการไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะนั้น จะตองคงอยูกับสังคมมุสลิมในจังหวัดสงขลาสืบไป แตอาจจะมี
การพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน โดยการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจจะมีการเปดสอนวิชาสามัญ หรือวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให
ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะแลว สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ไดอยางมีความสุข สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตอไปอยางไรก็ตาม อัตลักษณของสถาบันศึกษา
ดังกลาวคงไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน จะใหเปลี่ยนเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะ
โตะครูตองการที่จะอนุรักษใหสภาพ หรือระบบการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ใหเปนมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตตลอดไป
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3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 2) ดังนี้
1. หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหจัดการศึกษาเนนความรูคูคุณธรรม จึงกําหนดหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาไวดังนี้
1.1 เปนการศึกษาอิสลามศึกษาที่มุงใหมุสลิมทุกคนไดรับการศึกษาดานอิสลาม
ศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1.2 เปนการสงเสริมใหผูเรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการดํารงชีวิต
1.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
ถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
1.4 เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางที่ยืดหยุนทั้งดานสาระเวลา และการจัดการเรียนรู
1.5 เปนหลักสูตรจัดการศึกษาทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
2. จุดหมาย
หลักสูตรอิสลามศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีตอ
ศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
2.1 มี ค วามศรั ท ธาต อ อั ล ลอฮฺ แ ละรอชู ล ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คํ า สอนของอิ ส ลาม
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2.2 สามารถใหความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัยพิจารณาปญหาตาง ๆ โดย
ปราศจากความงมงาย มีความคิดสรางสรรคปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน
และประเทศชาติ
2.3 มีความรู ความเขาใจและทักษะในวิชาศาสนาภาษาอาหรับ ภาษามลายู และ
วิทยาการตางๆ สามารถยกระดับความเปนอยูของสังคมมุสลิมใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
2.4 มีความภูมิใจในความเปนมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต
อดทน และเสียสละเพื่อสวนรวม
2.5 มีความสามัคคี รูจักทํางานเปนกลุม สามารถสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
เพื่อมนุษยในการอยูรวมกันในสังคมดวยความสันติสุข
2.6 เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักการอิสลาม
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2.7 รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
2.8 รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
2.9 มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอานรักการเขียน และรักการคนควา
3. โครงสราง
เพื่อใหสถานศึกษา และผูเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา จึง
ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังนี้
3.1 ระดับชวงชั้น
กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน ปที่ 1- 3
ชวงชั้นที่ 2 ระดับอิสลามศึกษาตอนตน ปที่ 4 - 6
ชวงชั้นที่ 3 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ปที่ 1 - 3
ชวงชั้นที่ 4 ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปที่ 1 – 3
3.2 สาระการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปนกลุม ดังนี้
ก. กลุมศาสนาอิสลาม
ข. กลุมสังคมศึกษาและจริยธรรม
ค. กลุมภาษา
หลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปน
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้นสําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถความถนัด ความ
สนใจของผูเรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลองและตอบสนอง
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนน
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 3 กลุม การเขารวมและปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตัวเองตามความถนัด และ
ความสนใจอยางแทจริงการพัฒนาที่สําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก การพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่ง
ที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย และ
มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝง และสรางจิตสํานึกของการทํา
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ประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
4.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมความแตกตางระหวางบุคคลสามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดีซึ่งครูทุก
คนตองทําหนาที่เปนครูแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิตการศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง
4.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม
5. มาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรอิสลามศึกษา กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 3 กลุมที่
เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของ
แตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งกําหนดเปน
2 ลักษณะ คือ
5.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาอิสลามศึกษาเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาอิสลามศึกษา
5.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ อิสลามศึกษาตอนตนปที่ 6 อิสลามศึกษาตอนกลางป
ที่ 3และอิสลามศึกษาตอนปลายปที่ 3
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรอิสลามศึกษากําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู
ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขนขึ้นตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียนใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
สรุปวา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีหลักการ จุดหมาย โครงสราง กิจกรรม และมาตรฐานการเรียนรูตาม
แนวทางของศาสนาอิสลามโดยเนนสงเสริมการเรียนรูทางศาสนาควบคูกับวิชาสามัญ
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4. ปญหาและอุปสรรคในดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ถึงแมปจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลายแหงสามารถจัดการจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ เปนที่ยอมรับของหนวยงานราชการและชุมชน แต
ก็ยังมีอีกหลายโรงอีกเชนกัน ที่ยังไมประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาเทาที่ควร อันเนื่องมาจาก
ปญหาดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2546: ออนไลน)
1. ระบบการบริหารจัดการ ตองยอมรับวาการบริหารจัดการของผูบริหารในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามบางสวนยังไมเปนมืออาชีพ การบริหารจัดการยังไมเปนระบบเทาที่ควร
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจยังมีนอย ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบริหาร
การศึกษา
2. บุคลากร บางสวนไมมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ทําใหบางครั้งเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ดานขวัญ กําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่และสวัสดิการของครูผูสอน ยังไมเปนที่พอใจมากนัก เพราะโรงเรียนบางแหงมี
ขอจํากัดและขาดงบประมาณ ทําใหไมสามารถสนองตอบความตองการของครูได
3. มีงบประมาณไมเพียงพอ ที่จะใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงเรียน
สวนมากแลวยังตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนปจจัยหลักในการดําเนินงานตางๆ ของ
โรงเรียน โดยเงินอุดหนุนที่ไดรับสวนใหญจะใชเปนคาจาง เงินเดือนของบุคลากรเกือบทั้งหมด
และงบประมาณในสวนที่เหลือไมมากนักจะใชในการบริหารจัดการ แตยังขาดงบประมาณในสวน
ของการสรางอาคารเรียนและการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
สรุปวา ปญหาในการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เกิดจาก
ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน บุคลากร และรวมทั้งงบประมาณที่มีไม
เพียงพอ และปจจัยเหลานี้ก็สงผลตอการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดวย
เชนกัน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสงขลาก็เชนเดียวกันกับสถาบันศึกษา
ปอเนาะ นับไดวาเปนแหลงการเรียนรูที่ผลิตเยาวชนมุสลิม ใหมีความรูดานศาสนาอิสลาม ควบคู
ความรูดานวิชาสามัญและอาชีพ โดยจังหวัดสงขลามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งสิ้น
จํานวน 49 โรงเรียน (สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา. 2554: ออนไลน)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและที่เกี่ยวของไดมีผูศึกษา
ไวมากมายซึ่งในที่นี้จะไดนําเสนอเพียงบางสวนของงานวิจัยดังนี้
ภูชัย ชินโณ (2548: 3) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา กอนการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ยังไมเขาใจถึงบทบาทของตนเองในการเขามามีสวนรวม
ในการประสานงานสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและการประสานสัมพันธกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเมื่อไดรับการพัฒนาโดยใชกลยุทธการประชุม
การมอบหมายงานใหปฏิบัติและการศึกษาดูงาน ผลปรากฏวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีความรูความเขาใจ โดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
และเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับชุมชน ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ของโรงเรียนจนเกิดผลสําเร็จในกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชนรวมกันทําทั้งดานการศึกษา
และการพัฒนาในดานอื่นๆ กอใหเกิดความรวมมือที่ดีตอกัน เปนผลสงใหความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียนดียิ่งขึ้น ทําใหการดําเนินงานรวมกันระหวางชุมชนกับโรงเรียนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
วิมล สันแดง (2550: 3) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบานไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอ
บานไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น การประชาสัมพันธโรงเรียน การบริการ
แกชุมชนและการเขารวมกิจกรรมชุมชน ทั้ง 5 ดาน มีปญหาอยูในระดับมาก
2. รูปแบบการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอ
บานไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ประกอบดวยรูปแบบยอย 5 รูปแบบ คือ
รูปแบบการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน รูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนหนวยงานอื่น รูปแบบการประชาสัมพันธโรงเรียน รูปแบบการบริการแกชุมชนและรูปแบบ
การเขารวมกิจกรรมชุมชน
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จําเริญ สีสม (2548: 3) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามการ
รับรูของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 6 ดาน มีดังนี้ ดานการใหบริการแกชุมชน โรงเรียน
ใหบริการมากที่สุดคือ ใหชุมชนใชอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณตางๆ ของโรงเรียน ใหบริการ
นอยที่สุดเรื่องการฝกอบรมทางวิชาชีพแกประชาชนในชุมชน ดานการรับความชวยเหลือสนับสนุน
จากชุมชน โรงเรียนไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนมากที่สุด และไดรับ
การชวยเหลือจากที่วาการอําเภอนอยที่สุด ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงาน
อื่นๆ นั้น กิจกรรมของโรงเรียนที่มีประชาชนมารวมงานมากที่สุดคือการจัดงานวันเด็ก แตการจัด
กิจกรรมตอบปญหาทางวิชาการมีประชาชนมารวมงานนอยที่สุด สวนงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ปละ 2-4 ครั้งมากที่สุด สวน
การจัดประชุมปละ 8-10 ครั้ง โรงเรียนดําเนินการนอยที่สุด และงานการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม
หรือมูลนิธิ มีการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกอนการปฏิบัติงานมากที่สุด แตมอบหมายใหผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบดําเนินการนอยที่สุด และดานสุดทายคือ ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน
จัดประชุมผูปกครอง และผูนําชุมชน เพื่อชี้แจงนโยบาย การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนมากที่สุด
แตใชสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธนอยที่สุด 2. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวม 5 ดาน สวนดานการจัดตั้ง
กลุม ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
กาญจนา สิงหมณี (2553: 3) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ผลการวิจัยพบวา 1. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการ
ประชาสัมพันธ ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ ดานการเปนผูนํา
และใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน ดานเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียน ดานการใหบริการ
ชุมชน และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
2. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามสถานภาพของครูกับคณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน
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ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูมีบทบาท
มากกวาคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน
สุรพันธุ สินลี้ (2552: 3) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดใหขอมูลไวดั้งนี้ ไดมีการใหบริการแกชุมชนรับความชวยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชน เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานตามระเบียบ มีการประชาสัมพันธ แตไมไดใหบริการดานสุขภาพอนามัยและ
ดานวิชาชีพ กําหนดกฎเกณฑในการใหบริการ จัดตั้งกลุมชมรม สมาคม มูลนิธิฯ จัดทําหอกระจาย
ขาวหรือคลื่นวิทยุ โทรทัศน สําหรับปญหาและขอเสนอแนะ ผูตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งไดเสนอ
ไวดังนี้ ผูปกครองฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ครูขาดความรู ความถนัดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและดาน
วิชาชีพ ไมมีเวลาในการใหบริการ อาคารสถานที่คับแคบ อุปกรณกีฬา วัสดุครุภัณฑขาดแคลน
ผูบริหารโรงเรียนและครูขาดการประสานงานกับชุมชน ในการเปนผูนําและการใหความรวมมือใน
การพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมาจากการคัดสรรของ
ผูบริหารโรงเรียน การประชาสัมพันธไมเปนระบบ ดังนั้น โรงเรียนควรแจงขาวสารในการประชุม
ของชุมชน ประสานหนวยงานอื่นมาใหบริการชุมชน จัดหาวิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักเรียน
และชุมชน เขาไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและจัดทําแผนงานประชาสัมพันธที่ชัดเจน
สรุปวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนงานที่มีความยุงยากมาก
เพราะการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตองอาศัยความรวมมือ และการมีสวนรวม
จากทุกฝาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลายแหง มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ เปนที่ยอมรับ
ของหนวยงานราชการและชุมชน แตก็ยังมีอีกหลายโรงอีกเชนกัน ที่ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะ
ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
งบประมาณในการดําเนินงานมีไมเพียงพอ ขาดความรวมมือจากชุมชน ในสวนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลาก็อาจจะมีปญหาเชนเดียวกันในการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชมชน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา วามีผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร
เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหดีขึ้น

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมุงศึกษาการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ซึ่ง
ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 49 คน (สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา.
2554: ออนไลน) ซึ่งผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ
เปนแบบเลือกตอบ (Check – list) ซึ่งถามเกี่ยวกับประสบการณการดํารงตําแหนง และขนาด
สถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยใชเปนตัวแปรอิสระ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ภายใตขอบขายงาน 5 ดาน จํานวน 50
ขอ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธโรงเรียน จํานวน 10 ขอ
2. การใหบริการชุมชน จํานวน 11 ขอ
3. การเขารวมกิจกรรมของชุมชน จํานวน 9 ขอ
4. การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน 10 ขอ
5. การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น จํานวน 10 ขอ
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แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคอรท (Likert) แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open form) สําหรับผูตอบแบบสอบถามระบุ
ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และศึกษาการสรางแบบสอบถามประมาณคาตามแนวคิดของ ลิเครท
(Likert) จากแบบสอบถามของ ปริญญา รอดแกว (2529: 151-159) วิเชียร ออนประเสริฐ (2529: 104
-108) โสภณ เพ็ชรพวง (2533: 165 - 176) สุพร ทองคลองไทร (2539: 226 - 246) ศิลปชัย ผลกลา
(2540: 95-104) ปญญา พงศเพ็ชร (2540: 86-105) และ มนัส สุวรรณชาตรี (2541: 115-119) เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการผูควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และรับการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข ซึ่งมีรายละเอียด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน โดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check - List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธ ระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จํานวน 50 ขอ ภายใตขอบขาย
งาน 5 งาน คือ การประชาสัมพันธโรงเรียน การใหบริการชุมชน การเขารวม กิจกรรมของชุมชน
การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
หนวยงานอื่น มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) มี
5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Form) สําหรับผูตอบแบบสอบถาม
ระบุปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก คุณสุรศักดิ์ อะหวัง
รองศาสตราจารย ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ และผูชวยศาสตราจารยดวงจิต แกวอุบล เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความ
ครอบคลุม และใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น แลวนําผลการ
พิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับประเด็นหลักของการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในแตละดาน
ที่ศึกษาวิจัย ตามวิธีการของโรเนลลี่ และ แฮมเบิลตัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 117) จากนั้น
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงครั้งสุดทายแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
ผูบริห ารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดป ตตานี ซึ่ งไมใชประชากรกลุมเปาหมาย
จํานวน 30 คน
6. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาตรวจใหคะแนนและหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .98
7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้ง
หนึ่งแลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณแบบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนําตัวผูวิจัย
ตอหัวหนางานสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา และขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัด
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา เพื่อขอ
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม หลังจากสงแบบสอบถามแลว 15 วัน ผูวิจัยไปรับแบบสอบ
ถามคืนดวยตนเอง
3. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาครบผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของการตอบแบบสอบถาม แลวดําเนินการจัดกระทําขอมูลสําหรับการวิจัยตอไป

55

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
โดยดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และ
คัดเลือกไวเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณ
2. หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1
3. หาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของผูบริหาร
และครู เปนรายขอและรายองคประกอบ โดยใชเกณฑประเมินความคิดเห็น (Opinionaire) ของ
เบสต (Best .1977:204-208 ) ดังนี้
คาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
4.50 - 5.00 หมายความวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายความวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายความวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายความวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายความวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
4. ประมวลปญหาและขอเสนอแนะในแบบสอบถามตอนที่ 3 โดยเสนอตามลําดับ
ความถี่และนําไปใชเปนสวนประกอบในการอภิปรายผล
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา (IOC) หรือลักษณะ
เฉพาะกลุมพฤติกรรมโดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญในเนื้อหา 3 คน ใหแตละคน
พิจารณาลงความเห็น และใหคะแนนดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น
-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น แลว
นํามาแทนคาในสูตร
2. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach)
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3. คาเฉลี่ย (μ)
4. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
สงขลา ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และขนาดสถานศึกษาตางกัน เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสงขลา โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
2. ระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
3. เปรียบเที ยบระดั บ การปฏิ บัติ ง านความสั มพั น ธร ะหว า งโรงเรี ย นกั บชุ ม ชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และ
ขนาดของสถานศึกษา
4. ข อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสอบถามผูบริหารจํานวน 49 คน มีขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพดังตาราง 1
ตาราง 1 ความถี่และรอยละของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
1. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ต่ํากวา 10 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
2. ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

จํานวน (N=49)

รอยละ

31
18

63.27
36.73

11
9
29
49

22.45
18.37
59.18
100.00

จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงบริหารต่ํากวา
10 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 63.27 และ ตั้งแต 10 ปขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
36.73 และผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ
22.45 ขนาดกลาง 9 คน คิดเปนรอยละ 18.37 และขนาดใหญ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 59.18
2. ระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสงขลา ปรากฏผลดังตาราง 2-4
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ตาราง 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ในภาพรวม
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
1. ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน
2. ดานการใหบริการชุมชน
3. ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน
4. ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโรงเรียน
5. ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชน
และหนวยงานอื่น
รวม

μ
3.59
3.47
3.39
3.37

ระดับการปฏิบัติงาน
σ
.75
.80
.85
.90

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.48

.76

ปานกลาง

3.46

.75

ปานกลาง

จากตาราง 2 พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.46 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนมีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ดาน
การประชาสัมพันธโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 รองลงมา คือ ดานการสรางเสริมความสัมพันธ
กับชุมชนและหนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ดานการใหบริการชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47
ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และดานการใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37
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ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลา
ใน การดํารงตําแหนง

การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับการปฏิบตั ิงาน
ต่ํากวา 10 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
แปลผล μ σ
แปลผล
σ
.69
มาก 3.41 .83 ปานกลาง
.68
มาก 3.20 .93 ปานกลาง
.62
มาก 3.10 1.10 ปานกลาง
.70
มาก 3.00 1.10 ปานกลาง

μ
ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน
3.70
ดานการใหบริการชุมชน
3.62
ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 3.56
ดานการใหชุมชนมีสวนรวมใน
3.58
กิจกรรมของโรงเรียน
ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับ 3.55 .64
ชุมชนและหนวยงานอืน่
รวม
3.60 .59

มาก

3.34 .93

ปานกลาง

มาก

3.21 .92

ปานกลาง

จากตาราง 3 พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงพบวา
ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงต่ํากวา 10 ป มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
ภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก และดํ า รงตํ า แหน ง ตั้ ง แต 10 ป ขึ้ น ไป มี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา

การปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ระดับการปฏิบตั ิงาน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
μ σ แปลผล μ σ แปลผล
3.60 .77 มาก 3.59 .68 มาก

1. ดานการประชาสัมพันธ
โรงเรียน
2. ดานการใหบริการชุมชน 3.52 .69
3. ดานการเขารวมกิจกรรม
ของชุมชน
4. ดานการใหชุมชนมี สวน
รวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน
5. ดานการสรางเสริม
ความสัมพันธกับชุมชน
และหนวยงานอื่น
รวม

3.27 .88
3.36 .87

มาก

3.51 .78

มาก

ขนาดใหญ
μ
σ แปลผล
3.59 .79 มาก
3.43

.87

ปาน 3.44 .89 ปานกลาง 3.42
กลาง
ปาน 3.56 .87 มาก 3.31
กลาง

.85
.94

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.45 .72

ปาน 3.39 .60 ปานกลาง 3.52
กลาง

.83

มาก

3.44 .74

ปาน 3.50 .72
กลาง

.78

ปาน
กลาง

มาก

3.45

จากตาราง 4 พบวา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ที่มีขนาดใหญ
และขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( =3.45 และ =3.44 ) โรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในภาพรวมอยูในระดั บมีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณาระดับรายดาน พบวา ดานการประชาสัมพัน ธ
โรงเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการปฏิบัติในระดับมาก สวนดานอื่นๆ โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง
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3. เปรียบเที ยบระดั บ การปฏิบัติ ง านความสั มพั น ธร ะหว า งโรงเรี ย นกั บชุ ม ชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และ
ขนาดของสถานศึกษา
ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และ
ขนาดของสถานศึกษา รายละเอียดดังตาราง 5 และ 6
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
1. ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน
2. ดานการใหบริการชุมชน
3. ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน
4. ดานการใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน
5. ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับ
ชุมชนและหนวยงานอืน่
รวม

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ต่ํากวา 10 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
μ
μ
σ
σ
3.70
.69
3.41
.83
3.62
.68
3.20
.93
3.56
.62
3.10
1.10
3.58
.70
3.00
1.10
3.55

.64

3.34

.93

3.60

.59

3.21

.92

จากตาราง 5 พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงพบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตางกัน โดยผูบริหารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงต่ํากวา 10 ป มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สูงกวาผูบริหารที่มี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ตั้งแต 10 ปขึ้นไปทั้งรายดานและภาพรวม
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา

การปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ขนาดเล็ก
μ

σ

1. ดานการประชาสัมพันธ 3.60 .77
โรงเรียน
2. ดานการใหบริการชุมชน 3.52 .69
3. ดานการเขารวมกิจกรรม
ของชุมชน
4. ดานการใหชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน
5. ดานการสรางเสริม
ความสัมพันธกับชุมชน
และหนวยงานอื่น
รวม

ระดับการปฏิบตั ิงาน
ขนาดกลาง

3.27 .88
3.36 .87

แปลผล

μ

σ

ขนาดใหญ

แปลผล

μ

σ

แปลผล

มาก

3.59 .68

มาก

3.59

.79

มาก

มาก

3.51 .78

มาก

3.43

.87

ปาน 3.44 .89 ปานกลาง 3.42
กลาง
ปาน 3.56 .87 มาก 3.31
กลาง

.85

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

.94

3.45 .72

ปาน 3.39 .60 ปานกลาง 3.52
กลาง

.83

มาก

3.44 .74

ปาน 3.50 .72
กลาง

.78

ปาน
กลาง

มาก

3.45

จากตาราง 6 พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา การปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมแตกตางกัน โดยผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดกลางมีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสูงกวาผูบริหารที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ
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4. ข อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
ผลการเสนอแนะในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังตาราง 7
ตาราง 7 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
การปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน

ขอเสนอแนะ

1. ใหชุมชนมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและ
เผยแพรความสําเร็จของการจัดการศึกษา
2. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย
รูปแบบเพื่อใหเขาถึงชุมชน
ดานการใหบริการชุมชน
1. ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 1. ผูบริหารโรงเรียนหรือครูเมื่อไดรับเชิญไปรวม
เปนเกียรติในงานตาง ๆ ควรถือโอกาสสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน
ดานการใหชุมชนมีสวนรวมใน 1. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน
กิจกรรมของโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียน
2. สรางความเขาใจใหชุมชนตระหนักวาการจัด
การศึกษาเปนหนาที่ของคนทุกคนในสังคม
3. ควรเชิญผูปกครองนักเรียนและผูนําชุมชนเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้ง
ดานการสรางเสริมความสัมพันธ 1. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการถายทอด
กับชุมชนและหนวยงานอืน่
ความรู เชน ภูมิปญญาทองถิ่น ครูชาวบาน

ความถี่
4

3
6
3

4
2

2
3

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา มีลําดับการดําเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของ
ผูบริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และ
ขนาดสถานศึกษาตางกัน
3. เพื่ อรวบรวมป ญ หาและขอ เสนอแนะในการปฏิ บัติงานความสั มพั น ธ ร ะหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสงขลา ปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา
เครื่อ งมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จัย เป น แบบสอบถามมาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ การ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
มีคาสถิติดังตอไปนี้
1. หาคาเฉลี่ย (μ)
2. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ส ว นด า นอื่ น ๆ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยเรี ย งลํ า ดั บ ได ดั ง นี้ ด า นการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน รองลงมา คือ ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น
ดานการใหบริการชุมชน ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน และดานการใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา
1.1 ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงต่ํากวา 10 ป มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.60) และผูบริหารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ระยะเวลา 10 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง
( =3.21)
1.2 ผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ มีการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.45)
สวนโรงเรียนขนาดกลางมีการปฏิบัติงานปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.50)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
และขนาดของสถานศึกษา พบวา
2.1 การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนงพบวา การปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตางกัน โดยผูบริหารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงต่ํา
กวา 10 ป มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สูงกวาผูบริหารที่มีระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนง ตั้งแต 10 ปขึ้นไปทั้งรายดานและภาพรวม
2.2 การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา การปฏิบัติงานความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมแตกตางกัน โดยผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
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ขนาดกลางมีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนสูงกวาผูบริหารที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา พบวา
3.1 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน มีขอเสนอแนะ ไดแก ใหชุมชนมีสวนรวมใน
การประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จของการจัดการศึกษา โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ
ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงชุมชน
3.2 ดานการใหบริการชุมชน มีขอเสนอแนะ ไดแก ใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
3.3 ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน มีขอเสนอแนะ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
หรือครูเมื่อไดรับเชิญไปรวมเปนเกียรติในงานตางๆ ควรถือโอกาสสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
3.4 ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน มีขอเสนอแนะ ไดแก
เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน สรางความเขาใจใหชุมชนตระหนัก
วาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของคนทุกคนในสังคม ควรเชิญผูปกครองนักเรียนและผูนําชุมชนเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้ง
3.5 ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น มีขอเสนอแนะ
ไดแก เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการถายทอดความรู เชน ภูมิปญญาทองถิ่น ครูชาวบาน
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การ
ปฏิ บั ติ ง านความสั ม พัน ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุม ชนของ โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
จังหวัดสงขลา ดานการประชาสัมพันธโรงเรียนอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน รองลงมา คือ ดานการสรางเสริม
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ดานการใหบริการชุมชน ดานการเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน และดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ตามลําดับดังนี้
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1.1 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดซึ่งเปนเพราะโรงเรียนสวนใหญมักจัดกิจกรรมของนักเรียนทําใหผูปกครองหรือคนใน
ชุม ชนก็จ ะเข ามาร ว มกิจ กรรมหรือชมกิจกรรม การแสดงต างๆ ของบุตรหลาน ทํ า ให เ ป น การ
ประชาสัมพันธโรงเรียนไปดวย นอกจากนี้โรงเรียนสวนใหญจะมีชมรมผูปกครอง มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนคนในพื้นที่ และมีการประชุมกันอยูเปนประจําจึงเปนชองทางที่บุคคลเหลานี้จะ
เปนสื่อกลางในการนําขอมูลของโรงเรียนหรือผลการดําเนินงานของโรงเรียน ไปชี้แจงในชุมชน
นอกจากนี้ในวันสําคัญตางๆ โรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมเพื่อใหคนในชุมชนมารวม และโดยเฉพาะ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปนโรงเรียนเอกชนไมใชโรงเรียนของรัฐบาล ความพรอมใน
การจัดการศึกษาอาจจะนอยกวาและชื่อเสียงของโรงเรียนก็ไมดีเทาโรงเรียนรัฐบาล ดังนั้นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงตองประชาสัมพันธโรงเรียนใหมากทําใหเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไป
และสรางชื่อเสียงใหเปนที่ประจักษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา สิงหมณี (2553: 54) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทาน
นายาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูใน
ระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ดาน
การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงาน อื่น ๆ ดานการเปนผูนําและใหความรวมมือ
ในการพัฒนาชุมชน ดานเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียน ดานการใหบริการชุมชน และอยูในระดับ
ปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
1.2 ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น การปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
อยูในระดับปานกลาง เปนเพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเปนโรงเรียนที่อยูในชุมชนมีความ
ผูกพันกับชุมชนคอนขางมาก มีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเปนคนในชุมชนเปนผูเชื่อมโยง
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดมาก อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทั้งทางดานประเพณี วัฒนธรรม
หรือกิจกรรมทางศาสนารวมกับชุมชน เชิญบุคคลในชุมชนมาเปนเกียรติหรือรวมงานของโรงเรียน
และรวมงานกับหนวยงานอื่น หรือโรงเรียนใกลเคียงในการทํากิจกรรมตางๆ เชน การเดินรณรงค
ตอตานยาเสพติดรวมกับหนวยงานสาธารณสุข หรือรวมกิจกรรมของอําเภอเมื่อไดรับเชิญ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของภูชัย ชินโณ (2548: 63) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานดานการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขา
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พระนอนวิทยาคม อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมมีความรูความเขาใจ โดยเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียน และเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการประสานงานกับชุมชน ทําใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจนเกิดผลสําเร็จในกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชนรวมกัน
ทําทั้งดานการศึกษาและการพัฒนาในดานอื่นๆ กอใหเกิดความรวมมือที่ดีตอกัน เปนผลสงให
ความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียนดียิ่งขึ้น ทําใหการดําเนินงานรวมกันระหวางชุมชนกับ
โรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ดานการใหบริการชุมชน การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา อยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ
โรงเรียนอยูในชุมชนซึ่งมีอาคาร สถานที่ที่พรอมและเหมาะกับการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน มี
สถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจ มีสนามกีฬา ซึ่งชุมชนสามารถเขามาใชบริการได ทําใหหนวยงาน
อื่น ๆ หรือชุมชนจึงเขามาขอใชบริการมากกวาสถานที่อื่น ๆ นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนแหลงที่มี
ความรู มีผูมีความรูที่สามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือคนในชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของจําเริญ สีสม (2548: 61) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรูของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการใหบริการแกชุมชน โรงเรียนใหบริการมากที่สุดคือ
ใหชุมชนใชอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณตางๆ ของโรงเรียน
1.4 ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนเพราะ
โรงเรียนอยูในชุมชนจึงตองมีปฏิสัมพันธกับชุมชน สรางความสนิทสนมกับคนในชุมชน โดยเขา
รวมกิจกรรมของชุมชนเมื่อจัดขึ้นไมวาจะเปนกิจกรรมทางศาสนา หรืองานประเพณีซึ่งเปนการชวย
ใหนักเรียนและครูไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นจากสถานที่หรือการจัดงานจริง ๆ แตในบางครั้ง
โรงเรียนก็ไมสามารถเขารวมกิจกรรมกับชุมชนได เพราะเปนชวงสอบกลางภาคหรือปลายภาค
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2541: 27) กลาววาการที่ผูบริหาร โรงเรียนและคณะครู จะรวมกันสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน ตองพัฒนาตนเองและกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ เชน การสรางความสนิทสนมกับชุมชน
ผูบริหารและครูผูสอนตองใหความสําคัญในการสรางความสนิทสนมกับชุมชน ดวยการใหเวลา
ตอนรับ ใหบริการดวยความเต็มใจยิ่ง ไปรวมงานชวยเหลือพัฒนาชุมชนเปนประจํา รวมทั้งการไปเยี่ยมเยียนชุมชนหรือผูปกครองที่ประสบโชคดีหรือประสบทุกขภัย

70

1.5 ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน การปฏิบัติงานความ
สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเปนเพราะโรงเรียนใหชุมชนมีสวนรวมในวง
แคบ เชน ตั้งสมาคม ชมรมครูผูปกครอง สมาคมศิษยเกา เชิญประชุม หรือเชิญรวมงานเปนครั้ง
คราว โรงเรียนกับชุมชนไมไดเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไมมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือวางแผนการ
พัฒนาโรงเรียนรวมกัน ไมมีการรวมมือกันปฏิบัติงานอยางจริงจังทําใหการปฏิบัติงานรวมกันของ
โรงเรียนและชุมชนไมเกิดผลเทาที่ควรซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพนิจดา วีระชาติ (2542: 54)
หลักการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น เปนแตเพียงทฤษฎีเทานั้นหากมิไดนําไป
ปฏิบัติก็มิไดบังเกิดผลอันใด ถึงแมมีการปฏิบัติแลวในบางครั้งก็ยังไมประสบความสําเร็จในการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน อันมีสาเหตุมาจากความเชื่อถือของตัวครูยังไมดี หรือระยะเวลาสั้น
จนเกินไป ไมมีความยืดหยุนในการทํางานหรือการทํางานซับซอนมากจนเกินไปประชาชนไม
สามารถเขาใจได ก็อาจเปนสาเหตุที่จะสงผลใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ แตทั้งนี้แหละ
ทั้งนั้นการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตองยึดหลักการที่คอยเปนคอยไป
และสม่ําเสมอ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
2.1 จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ประกอบดวย ต่ํากวา 10 ป และ
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป พบวา การปฏิบัติงานความสัมพั นธระหว างโรงเรียนกับชุมชนตางกัน โดย
ผูบริหารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงต่ํากวา 10 ป มีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนสูงกวาผูบริหารที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ตั้งแต 10 ปขึ้นไปทั้งรายดาน
และภาพรวม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว แสดงวาระยะเวลาในการดํารงตําแหนง มีผลตอ
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดสงขลา ซึ่งอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนที่ดํารงตําแหนงไดไมนานจึงตองเขาไปทําความ
รูจักกับชุมชน พยายามสรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและอยู
รวมกับชุมชนไดอยางสันติสุข
2.2 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ประกอบดวย สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ พบวา การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมแตกตางกัน
โดยผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางมีการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กั บชุ ม ชนสู ง กว า ผู บริ ห ารที่ ป ฏิบัติ ง านในสถานศึก ษาขนาดเล็ ก และขนาดใหญ ซึ่ง เปน ไปตาม
สมมติฐานที่วางไว แสดงวาขนาดสถานศึกษามีผลตอการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
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กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม จั งหวั ด สงขลา ซึ่ ง อาจเปน เพราะ ผู บ ริห าร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีงบประมาณหรือวัสดุ
อุปกรณนอย และสถานที่อาจจะคับแคบจึงไมสะดวกตอการใหบริการชุมชน รวมทั้งบุคลากรก็มี
นอยจึงไมสามารถปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามนโยบายของผูบริหาร
โรงเรียนไดอยางเต็มที่ สวนผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดใหญซึ่งสวนใหญสถานศึกษาขนาดใหญมักจะอยูในชุมชนเมืองความใกลชิด หรือการพึ่งพา
กันระหวางสถานศึกษากับชุมชนจึงมีนอย ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของจําเริญ สีสม
(2548: 44) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามการรับรูของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรูของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะเปน 2 สวนดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน
กับชุมชนโดยเชิญวิทยากรในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน
1.2 ควรแตงตั้งบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธ
ซึ่งควรเปนบุคคลในพื้นที่ และสงเขาอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพใหสามารถเขากับชุมชนไดดี
1.3 โรงเรียนตองมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหชุมชนไดรับ
รูตลอดเวลา และหลายชองทาง เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย การทําแผนบาย แผนพับ เปนตน
1.4 เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ผูเรียนโดยเชิญผูนําชุมชน เชน พระภิกษุ ผูปกครอง นักเรียนกํานัน ผูใหญบาน อบต.ฯลฯ มารวม
ปรึกษาหารือ
1.5 โรงเรียนควรเขาไปเปนที่ปรึกษากับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่
ชุมชนอาจจะยังไมมีความรู ความเขาใจเพียงพอ
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
2.3 ควรศึกษาปญหาของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา
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