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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ใน 4 ด้าน คือ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน และดา้นสถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และเปรียบเทียบระดบัการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน 4 ด้านนั้นจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 290 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.93 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 

การด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นสถานศึกษามี
กิจกรรมใหบ้ริการชุมชน ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน และดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบระดับการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ จ  าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this thematic paper were to study the level of creating relationship 
between school and community under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization in 4 
aspects namely educational institutes with publicizing activities, community services activities, 
participation of community in schools’ activities, and having community to join schools’ 
activities and to compare the level of creating relationship between school and community 
classified by personnel status and sizes of school. The data were collected from 290 committee 
members. The tool used in data collection was Likert scale questionnaire with reliability value at 
0.93. The collected data were analyzed using computer packaged program to find out frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test.  
 
 The results of the research were as follows: 
 The level of creating relationship between school and community under Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization was high in the aspect of educational institutes with 
publicizing activities and was moderate in the aspect of community services activities, 
participation of community in schools’ activities, and having community to join schools’ 
activities, and the comparison on the level of creating relationship between school and community 
classified by personnel status and sizes of school showed no any differences. 
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 ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีให้ความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัด้วยดี
ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี ร่วมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมิไดกล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 
และใหก้ าลงัใจดว้ยดีเสมอมา 
 สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ – คุณแม่ อันเป็นท่ีเคารพรักยิ่งของผูว้ิจ ัยผูซ่ึ้ง
วางรากฐานการศึกษาท่ีดี และเป็นพลงัก าลงัใจท่ีส าคญัยิง่ของผูว้จิยั      
 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยัเล่มน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของคุณพ่อ 
คุณแม่ ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีใหผู้ว้จิยัมีโอกาสศึกษาจนส าเร็จ 
  

วยรีุ มะลาศรี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนในชุมชนทุกคน และถือวา่ชุมชนจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการศึกษา การจดัการศึกษาท่ีดีจะตอ้งค านึงถึงชุมชนทอ้งถ่ินสนองความตอ้งการของคนใน
ทอ้งถ่ิน บุคคลท่ีอยู่ในชุมชนจะต้องมีส่วนในการตดัสินใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา แนวคิดดงักล่าวส่งผลให้การจดัการศึกษาในปัจจุบนัเน้นในเร่ืองการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคม โดยพฒันาสถานศึกษาให้เป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน และให้ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา จะท างานแยกอิสระจากกนัไม่ได้
จ  าเป็นจะตอ้งพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และ
ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเช่นกนั การให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นเขา้มาในสถานศึกษา การให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน 
ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ เกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณค่าในทอ้งถ่ิน และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน อีกทั้งช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชนเขม้แข็ง สาเหตุท่ีทุกคนให้ความ
สนใจ เร่ืองน้ี สืบเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดร้ะบุไวช้ดัเจนในหมวด 4 มาตรา 29 กล่าวไวว้า่ให้สถานศึกษาร่วมกบั
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชนองคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของของ
ชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆเพื่อพฒันาชุมชนให้
สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ ร่วมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน จากแนวการจดัการศึกษาเร่ืองน้ีเป็นกฎหมายท่ีสถานศึกษา
ตอ้งถือปฏิบติัตาม1 

                                                        
1กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือบริหำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ เ ป็นนิติ บุคคล ,                           

( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 43-44.  
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะบุคคลท่ีท าหนา้ท่ี ก ากบัและส่งเสริมกิจการ
ของโรงเรียนให้มีส่วนร่วมกบัชุมชนในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกของ
ชุมชน และเป็นบุคคลท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน มีความใกล้กบัผูป้กครองของนักเรียน รู้สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี สามารถร่วมกบัสถานศึกษาในการท่ีจะก าหนดแนวทางการจดั
การศึกษา การจดัท ารัฐธรรมนูญโรงเรียนการร่วมด าเนินการโดยการสนบัสนุนให้ความร่วมมือใน
การจดัการศึกษา การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ร่วมเสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุง 
การตรวจสอบการท างานของโรงเรียนและร่วมรับรู้ผลการจดัการศึกษาในชุมชน ร่วมทั้งการมีส่วน
ร่วมในโอกาสทางการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา การประกนัความปลอดภยัของนกัเรียน
และการปฏิรูปการศึกษาท่ีเป็นนโยบายหลักของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 25532 ในดา้นการบริหารงานโรงเรียนมีการแบ่งงานการบริหารงานภายใน
โรงเรียนเป็นส่ีงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทัว่ไป งานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุชมชนเป็นงานหน่ึงของการบริหารทัว่ไป
ท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะช่วยให้ครู และทรัพยสิ์นของโรงเรียนให้ปลอดภยั ความพยายามในการ
สร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพิ่มมากข้ึน เพราะต่างมองเห็นการพฒันา
การศึกษาให้ได้รับความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ตอ้งมาจากความร่วมมือระหว่างกนัทั้งสองฝ่าย 
ฉะนั้นทุกภาคส่วนจึงตอ้งร่วมมือกนัจดัการศึกษาใหท้ัว่ถึงและมีคุณภาพ ผูว้จิยัในฐานะปฏิบติัหนา้ท่ี
ในสถานศึกษา ซ่ึงมีภารกิจร่วมในการพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ท่ีว่า “เป็นองค์กรมืออาชีพในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างพลงัชุมชนใหเ้ขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได”้3  
 จากผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ในรอบสอง มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาหลายแห่งในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะพฒันาให้ดียิ่งข้ึน เพื่อรองรับการประเมินในรอบต่อไป และจากการสังเกต และ
พบวา่บทบาทของชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีจดัข้ึนนอ้ยมาก ความ

                                                        
2กรทรวงศึกษาธิการ,  คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำขั้ นพื้นฐำนที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.), หนา้ 32. 
 3กรมการพฒันาชุมชน, กรม, สรุปแผนยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน (พ.ศ. 2547-

2551), กองวชิำกำรและแผนงำน, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, 2547 ), หนา้ 22. 
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จริงผูป้กครองมีความสนใจ แต่ทางโรงเรียนขาดกิจกรรม และวิธีการท่ีจะเอ้ือต่อการเขา้มามีบทบาท 
และมีส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองพบว่าโรงเรียน ไม่ไดด้ าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงั จึงท าให้มีปัญหา พบขอ้บกพร่องในการด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน คือ การให้บริการชุมชน การรับการบริการชุมชน และการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ชุมชนผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่เขา้ใจ
บทบาท และหนา้ท่ีของตนเอง ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ผูป้กครองไม่มีโอกาส 
ในการสร้างความสัมพนัธ์กับโรงเรียนเท่าท่ีควรจึงมีความประสงค์ จะศึกษาคน้ควา้เพื่อการ
ด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน4 
 จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพื่อท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงพฒันาและวางแผนการสร้างนความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ และเปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากการศึกษางานวจิยัของผูท่ี้ศึกษาระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน

และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา และพบวา่มีความแตกต่างในตวั
แปรท่ีน ามาศึกษาเปรียบเทียบ เช่น งานวิจยัของ นางสาวสุรีย์ ศิริโกศล เร่ือง ทศันะของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี พ.ต.ท.คงศกัด์ิ จรัสบุญประชา เร่ือง 
การพฒันาการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม 
อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ และ นายสมชาย สุดเลิศ เร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนกลุ่มพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

                                                        
4กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ, กำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน, วนัท่ี 12 มกราคม 2554,  สืบคน้จาก http://www.chpao.org, 
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การศึกษาสระแกว้ เขต 2 ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัในกรณีการเปรียบเทียบระดบั
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามโครงสร้างการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 
สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน สถานศึกษามีกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชน สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงศึกษาการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั
ได ้ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ 
จ  านวน 26 โรงเรียน รวม 376 คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนสถานศึกษาในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ตวัแปร
ตาม จ าแนกเป็น 4 ดา้น คือ 1) สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 2) สถานศึกษามีกิจกรรท
ให้บริการชุมชน 3) สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 4) สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
 ไดแ้ก่ สถานศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 26 โรงเรียน 
  

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับการ
ด าเนินงานในเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนควรจดัท าเอกสาร
ส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจดัให้มีการออกเสียงตามสายในเร่ืองต่าง 
ๆ จดัท ารายงานผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนให้ผูป้กครองไดท้ราบเป็นระยะ บริการ
ตรวจสุขภาพของนกัเรียน จดัใหมี้การแสดงผลงานทางวชิาการ มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
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ของทางโรงเรียน จดัเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ ท าให้ภารกิจของโรงเรียนด าเนินไปด้วยดี บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
 สถำนศึกษำมีกิจกรรมประชำสัมพันธ์โรงเรียน หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โรงเรียนควรจดัท าเอกสาร
ส่ิงพิมพ ์เผยแพร่ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจดัให้มีการออกเสียงตามสายในเร่ืองต่าง 
ๆ จดัท ารายงานผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนให้ผูป้กครองไดท้ราบเป็นระยะ บริการ
ตรวจสุขภาพของนกัเรียน จดัใหมี้การแสดงผลงานทางวชิาการ มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน จดัเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ ท าให้ภารกิจของโรงเรียนด าเนินไปด้วยดี บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
 สถำนศึกษำมีกจิกรรมให้บริกำรแก่ชุมชน หมายถึง การให้บริการดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชนตาม
ก าลงัความสามารถท่ีโรงเรียนจะด าเนินการได ้ให้บริการดา้นอาคารสถานท่ี ในการจดักิจกรรมของ
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน มีการส่งเสริมใหค้รูน านกัเรียนออกไปช่วยพฒันาสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน 
การบริการให้ยืมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ แก่ชุมชน การบริการให้ความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพสาธิตการท ากิจกรรมอาชีพต่าง ๆ แก่ชุมชน จดับริการห้องสมุดท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ แก่
ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน จดัให้บริการดา้นสุขภาพ อนามยั นนัทนาการแก่ชุมชน จดัให้มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ และร่มร่ืนเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจแก่ชุมชน 
ประเพณีวฒันธรรมแก่ชุมชน ตามโอกาสอนัเหมาะสม  
 สถำนศึกษำมีกจิกรรมร่วมกับชุมชน หมายถึง การเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของ
ชุมชนเท่าท่ีโรงเรียน และความสามารถของผูบ้ริหาร อยูใ่นวสิัยท่ีเป็นไปไดข้องโรงเรียนซ่ึงจะท าได้
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน การจดัให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน จดัให้มีการสนับสนุนดา้น
วสัดุอุปกรณ์เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศาสนากบัชุมชน การเขา้ร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถ่ิน งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์พฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชน การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการใช ้และบ ารุงรักษาสาธารณ
สมบติัของชุมชน การท่ีโรงเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน ย่อมเป็นการช่วย
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมากยิง่ข้ึน 
 สถำนศึกษำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง การเปิดโอกาสเชิญชวน
หรือหาทางใหบุ้คคลในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนการเชิญประชาชนมาร่วมในกิจกรรม
งานวนัเด็ก วนัแม่ หรือวนัส าคญัอ่ืนๆ ของโรงเรียนการเชิญบุคคลในท้องถ่ินท่ีมีความรู้
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ความสามารถ มาเป็นวิทยากรในโรงเรียนให้บุคคลในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา
โรงเรียนโดยการช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือวสัดุอุปกรณ์ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 
มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจาก
ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนครู ตวัแทนองค์กรชุมชน ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตวัแทน
ศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุ และผูท้รงคุณวุฒิ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สถำนภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ี จ  าแนกเป็น 2 
กลุ่ม ประกอบดว้ย คณะกรรมการภายในสถานศึกษา คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา  
 คณะกรรมกำรภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา และตวัแทนครูผูส้อน ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 คณะกรรมกำรภำยนอกสถำนศึกษำ หมายถึง ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุ และผูท้รงคุณวุฒิ ใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง ขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดยใชน้กัเรียนเป็นเกณฑแ์บ่ง โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด  
 สถำนศึกษำขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 500 คน 
 สถำนศึกษำขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500 – 1,500 คน 
 สถำนศึกษำขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป 
 สถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีและวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีเปิดสอนเฉพาะระดบัช่วงชั้นท่ี 1-4 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมายถึง หน่วยงานท่ีมีภาระรับผิดชอบประสาน งาน
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงมี 26 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ าเหน็จณรงค์
วิทยาคม โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 โรงเรียนห้วยตอ้นพิทยาคม โรงเรียน
เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนหนองไผว่ิทยานุสรณ์ โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิต โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา โรงเรียนบา้นเด่ือวิทยาคม โรงเรียนมธัยมบา้นแกง้วิทยา โรงเรียนสระพงัวิทยาคม โรงเรียน
มธัยมหนองศาลา โรงเรียนบา้นหันวิทยา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 
โรงเรียนโนนกอกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โรงเรียนหนองขามวิทยา โรงเรียนตรีประชา
พฒันศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร โรงเรียนบา้นเป้าวิทยา โรงเรียนกุดน ้ าใสพิทยาคม โรงเรียน
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เนินสง่าวิทยา โรงเรียนโป่งนกประชาสามคัคี โรงเรียนโนนคร้อวิทยา โรงเรียนมธัยมชยัมงคลรัง
งาม 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 ท าให้ทราบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของสถานศึกษาใน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 1.6.2 ท าใหท้ราบผลการเปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ
สถาน ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 
 1.6.3. ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของสถานศึกษาในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 
  



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษาเร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัขอบข่ายงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
 2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
การบริหารเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงโดยพื้นฐานแล้วเก่ียวข้องกับการท าให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดโดยองค์กรหรือสถาบนั ไม่มีองคก์รไหนสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายไดน้อก
เสียจากวา่สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มบูรณาการเขา้ดว้ยกนัแลว้ท าเป้าหมายให้เป็นจริง การบริหารถูก
มองว่าเป็นกลไกท่ีบริหารองค์กร เป็นท่ีทราบกันในทางเทคนิคว่า การบริหารเป็นส่วนหลักท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าให้ส่ิงต่าง ๆ บรรลุความส าเร็จในทางทฤษฎีไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของค าวา่ การ
บริหาร ไวม้ากมายหลายแนวคิด ดงัน้ี 
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อธิปัตย์ คลีสุ่นทร กล่าววา่ การบริหารคือ การาทางท างานให้ส าเร็จ การท างานให้ส าเร็จได้
นั้น มีวิธีการอยู่มากมายหลากหลายวิธีท่ีผูบ้ริหารทั้งหลายได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เลือกวิธีท่ี
เหมาะสมกับสภาพความรู้ ความสามารถเลือกวิธีท่ีเหมาะสมตามสภาพ ความต้องการและ
สภาพแวดลอ้มมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้1  

 หวน พินธุพันธ์ กล่าววา่ การบริหารหมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคท่ี์วางไว้2 

ราเชนทร์ พุ่มแจ้ ไดส้รุปความหมายไวว้า่ การบริหาร การร่วมมือกนัท างานดว้ยวิธีการต่าง 
ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดร่้วมกนัตั้งเอาไวโ้ดยอาศยัทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ บุคลากร 
เงิน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือ
องค์การต่าง ๆ มีความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะต้อง
น ามาใช ้โดยท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารเป็นผูแ้สดงความเป็นมืออาชีพของการบริหาร3 

วิโรจน์ สารรัตนะ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหาร4 

สรุปไดว้า่ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานทุกชนิด ใหส้ าเร็จลุล่วงไป เช่นเดียวกบัค าวา่ 
การจดัการ ซ่ึงหมายถึง การด าเนินงานทุกชนิดในหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วงไปเหมือนกนั กล่าวคือ 
การบริหารใช้กบัการบริหารทุกชนิดในส่วนท่ีเป็นรัฐบาลส่วนค าว่า การจดัการใช้ในส่วนท่ีเป็น
ธุรกิจของเอกชน การบริหาร หมายถึง การก าหนดนโยบาย การจดัการ หมายถึง การน านโยบายไป
ปฏิบติั 
 2.1.2 การบริหารการศึกษา 
 โรงเรียนเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหแ้ก่คนในสังคม โดยเฉพาะ 

                                                        
1อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์,  (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2547), หนา้ 26-28. 
2หวน พินธุพนัธ์, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับการบริหารการศึกษา, ( กรุงเทพมหานคร : อกัษร

บณัฑิต, 2550), หนา้ 3. 
3ราเชนทร์ พุ่มแจ้, “ภาวะผู ้น าเหนือผู ้น าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัอีสาน), 2552, หนา้ 11. 

4วิโรจน์  สารรัตนะ,  แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2555), หนา้ 1. 
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เยาวชนอนัเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ การพฒันาประเทศจะไม่เกิดข้ึนถา้ขาดทรัพยากรบุ
คลท่ีมีคุณภาพ การท่ีจะได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพก็ตอ้งอาศยัการศึกษา โรงเรียนจะสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ท่ีจะท า
ใหก้ารบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. ความหมายของการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา มีผูใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 
นิพนธ์ กนิาวงศ์ ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารการศึกษาไวด้งัน้ี 
การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจการต่าง ๆ ของผูบ้ริหารเพื่อให้คนกลุ่มหน่ึงได้

เจริญงอกงามไปสู่จุดประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยก าหนดใหค้นกลุ่มหน่ึงเป็นตวัแทนด าเนินกิจกรรม 
 การบริหารการศึกษา หมายถึง การท างานของกลุ่มคนในกาให้บริการทางการศึกษาแก่

นกัเรียนโดยท าใหเ้กิดความร่วมมือกนัทั้งครู ผูป้กครอง นกัเรียนและประชาชนทัว่ไป 
 การบริหารการศึกษา หมายถึง การใชท้รัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ

พฒันาคุณภาพของพลเมือง โดยวิธีการจดัองคก์าร การสั่งการ และการอ านวยการตามนโยบายของ
รัฐ 

การบริหารการศึกษา หมายถึง การน า การควบคุมระบบ การจดักิจกรรมต่าง ๆ บุคคลหลาย
คนร่วมกนัด าเนินการทั้งครู ผูป้กครอง นกัเรียน และประชาชนทัว่ไป เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคม
ในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้บุคคลมีลกัษณะท่ีดีตรงตามความตอ้งการของสังคมโดยการใช้กระบวนการ
ต่าง ๆ และเทคนิควธีิการท่ีหลากหลาย ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน5 

สุวรรณา วรรณโกวิท ได้สรุปความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า การบริหาร
การศึกษา คือ การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในทุกดา้น เพื่อใหก้ารเรียนของนกัเรียนเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การพฒันาสมาชิกของสังคมใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีในทุก ๆ ดา้น6 

พันทิพย์ ทองอร่าม  ได้สรุปความหมายของการบริหารการศึกษา ไวว้่า การบริหาร
การศึกษา คือ การด าเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

                                                        
5 นิพนธ์ กินาวงศ,์ หลกัการบริหารการศึกษา, ( พิษณุโลก : ตระกลูไทย, 2543), หนา้ 45. 
6 สุวรรณา วรรณโกวิท, “บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรม

สามญัศึกษา สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2545, หนา้ 20. 
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สมาชิกของสังคม ให้มีความเจริญงอกงามในดา้นต่าง ๆ อยา่งเต็มท่ีและเหมาะสมกบัความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล เพื่อใหเ้ขา้ใจและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม7 

หวน พินธุพันธ์ สรุปความหมายของการบริหารการศึกษาไวว้่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ 
และความเป็นคนดี8 

บุญชม ศรีสะอาดและสุริทอง ศรีสะอาด สรุปความหมายของการบริหารการศึกษา เป็น
กระบวนการและกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารทางการศึกษาใชภ้าวะผูน้ าในการระดมทรัพยากร
และเทคนิคในการประยกุตศ์าสตร์และศิลป์ทางการบริหารมาใชใ้นกิจการทางการศึกษา การพฒันา
องค์การทางการศึกษาและสมาชิกของสังคม ให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้การประกอบอาชีพและ
เป็นคนดีของสังคม ตามเป้าหมายและนโยบายของประเทศ9 

สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือ ความพยายามให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเก่ียวกบัการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาเยาวชนและบุคคลในสังคมให้เจริญงอกงามใน 
ทุก ๆ ดา้น รวมทั้งใหมี้คุณธรรมและความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
การบริหารโดยทัว่ ๆ ไปจะมีลกัษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนใน การ

ปฏิบติังาน หรือเป็นล าดบัรายการในการบริหาร คือ ในการบริหารจะตอ้งมีล าดบัรายการก่อนหลงั
วา่จะตอ้งท าส่ิงใดก่อนและต่อ ๆ ไปจะท าอะไร ซ่ึงจดัไวใ้ห้หลกัเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Science management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตหน้าท่ีตามขั้นตอนต่าง ๆ ไวอ้ย่าง
ชดัเจน นกับริหาร นกัวิชาการ ตลอดจนนกัการศึกษา ไดให้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารไว ้
ดงัน้ี 

1. กระบวนการบริหารตามแนวของเดมม่ิง PDCA ดงัน้ี 
1.1การวางแผน (Plan-P) 

                                                        
7พนัธ์ทิพย์ ทองอร่าม, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถาบันราชภัฏในอนาคต : 

กรณีศึกษาสถาบนัราชภฏัสุรินทร์”,  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนั
ราชภฏัสุรินทร์), 2546, หนา้ 12. 

8หวน พินธุพนัธ์, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 6. 
9 บุญชม ศรีสะอาด, การวจัิยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 12. 
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1.2 การปฏิบติัตามแผน (Do-D) 
1.3 การตรวจสอบ (Check-C) 
1.4 การปฏิบติั (Action-A) 

กระบวนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนน้ีจะตอ้งปฏิบติัต่อเน่ืองกนัไปไม่ส้ินสุด ซ่ึงเขียนไดว้่า 
(Plan-Do-Check-Act) PDCA ซ่ึงเสมือนกบัวงจรอนัหน่ึงเรียกวา่ วงจรเดมม่ิง (The demming cycle) 
วงจรหรือวงลอ้ (PDCA) เป็นเคร่ืองมือการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองในการติดตามพฒันาให้บรรลุ
เป้าหมาย  

วงจรเดมม่ิง หรือ PDCA เป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงจะน ามาใช้ได้อย่างดีใน การควบคุม
คุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ10 

2. การะบวนการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral science) ของเวเบอร์ อธิบายการ
บริหารงานขององค์การในรูปแบบอุดมคติว่าองค์ประกอบของการบริหารระบบราชการจะตอ้งมี
ลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

2.1 องคก์ารก าหนดสายงานการบงัคบับญัชาชดัเจน (Hierarchy) ผูมี้อ  านาจสูงสุด
สั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2.2 องคก์ารก าหนดต าแหน่งและอ านาจหนา้ท่ี (Authoirty) แต่ละคนในองคก์ารจะ
มีต าแหน่งและอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.3 มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน (Rules and regulations) เพื่อก าหนด
วธีิการท างานและแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน 

2.4 มีการแบ่งงานกนัตามความช านาญเฉพาะดา้น (Devision of work) ท าให้เกิด
การบรรจุบุคลากรเฉพาะดา้น และเกิดการรวมกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติังานคลา้ยคลึงกนั 

2.5 มีระบบการจูงใจการท างานโดยการก าหนดอตัราเงินเดือนตามต าแหน่งและ
ระยะเวลาในการท างาน 

2.6 มีระบบความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารอยา่งเป็นทางการ ไม่มีการติดต่อกนัเป็น
ส่วนตวั หรือขา้มสายงานการบงัคบับญัชา 

 

                                                        
10สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ, (ชยันาท : อมรการพิมพ,์ 2544), หนา้ 198-199. 
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2.7 ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน มีเหตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหาทั้งน้ี
อาศยักรอบ กฎเกณฑท่ี์วางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร11 

สรุปไดว้่าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
การวางแผน การปฏิบติัตามแผนและการประเมินผล หากมีการน าไปปฏิบติัหรือด าเนินการแล้ว
ยอ่มจะเป็นปัจจยัใหก้ารบริหารงานบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
  การด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน เป็นการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนและความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัใหมี้ข้ึน ในการท่ีจะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้ชุมชนเห็นความส าคญั และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน 
จะตอ้งปฏิบติัอยา่งมีหลกัการ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่การศึกษาการ
ด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เพื่อเป็นแนวในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 2.2.1 ความหมายของความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 มีนักการศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนไวต่้าง ๆ กนัตามประสบการณ์และแนวคิดของแต่ละคน ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าวไวว้่า การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน คือ โรงเรียนและ
ชุมชนมีบทบาทต่อกนัเพื่อให้การสนบัสนุนในดา้นการจดัการศึกษาและเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและโรงเรียน โรงเรียนก็จะไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่าง ๆ ทั้งคน ทั้งทรัพยากร
ของชุมชน ก็ไดรั้บการพฒันาความสัมพนัธ์ เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเช่ือมโยงเอ้ือประโยชน์ต่อกนั
และกนั 12 
 อุษณิษา ภาคยานุวัติ ได้สรุปไวว้่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
หมายถึง ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั อนัน ามาซ่ึงความเขา้ใจอนัดีซ่ึง
กนั สามารถประสานประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่โรงเรียนและชุมชน โดนเน้นให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั เกิดความร่วมมือกนั ความเขา้ใจ

                                                        
11สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ, อา้งแลว้, หนา้ 200. 
12กระทรวงศึกษาธิการ, “การนิเทศแบบร่วมพัฒนา : ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา และ

พฒันาการเรียนการสอน” , (กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศ, 2547), หนา้ 130-131. 
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ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีชุมชนสามารถจะ
ช่วยเหลือได้13 
 ไพบูลย์ พรรษา ไดส้รุปไวว้า่ ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนวา่ หมายถึง การ
บริหารงานโรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กบัโรงเรียนและ
ชุมชนไดรั้บประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั14 
 สง่า ลปีระโคน ไดส้รุปไวว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน หมายถึงวิธีการต่างๆ 
ท่ีผูบ้ริหารและคณะครูอาจารยใ์นโรงเรียนใช้กิจกรรม ไดแ้ก่ การเผยแพร่ข่าวสารการให้ความ
ร่วมมือกบัชุมชน การใช้แหล่งทรัพยากรชุมชน เพื่อสร้างความรู้สึกอนัดีระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียนกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน15 
 เทิดเกียรติ ขันธ์พิมูล ไดก้สรุปไวว้า่ ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน หมายถึง 
กระบวนการและวิธีการต่างๆ ท่ีโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการกระท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อ
เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรียนและชุมชนในการพฒันาดา้น ต่างๆ ให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์อยา่ง
มีประสิทธิภาพ16 

                                                        
13อุษณิษา ภาคยานุวติั, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2547, หนา้ 10.  

14ไพบูลย ์ พรรษา, “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
จงัหวดัชยัภูมิ”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม), 2548, หนา้ 14. 

15สง่า ลีประโคน, “การพฒันาการด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 2.”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, หนา้ 19. 

16เทิดเกียรติ ขนัธ์พิมู, “การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดา้นการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1”, การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต, ( บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, หนา้ 10. 
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 จ านงค์ มณีโชติ  ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหมายถึง
กระบวนการประสานสัมพนัธ์ร่วมมือร่วมใจกนัของชุมชน และโรงเรียน ในการด าเนินงาน 
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัก่อใหเ้กิดการพฒันา ทั้งสองดา้นคือทั้งโรงเรียนและชุมชน17 
 สุรีย์ ศิริโกศล ไดก้ล่าวไวว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน หมายถึง บทบาท
หรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั อนัน ามาซ่ึงความเขา้ใจอนัดีซ่ึง
กนั สามารถประสานประโยชน์ใหเ้กิดข้ึนแก่โรงเรียนและชุมชน โดยเนน้ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั ตลอดจนให้การ
ช่วยเหลือสนบัสนุนโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ท่ีชุมชนสามารถจะช่วยเหลือ18 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
หมายถึง การประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชนในทอ้งถ่ิน ในการก าหนดพนัธกิจ
เป้าหมายร่วมกนัในการด าเนินงานดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้
โรงเรียนพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีตวัเด็กให้เป็นคนดี คนเก่งมี
ความสุขกบัการเรียน 
 2.2.2 ความส าคัญของงานด้านการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ส่วนมากตั้งอยู่รอบนอกอ าเภอ ของ
จงัหวดัชยัภูมิ ดงันั้นผูป้กครองส่วนใหญ่จะน าบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
จะตอ้งร่วมมือกนัในการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ไปพร้อม ๆ กบังาน
ดา้นอ่ืน ๆ หากละเลยไม่เห็นความส าคญัของชุมชน อาจส่งผลให้งานดา้นอ่ืน ๆ ประสบปัญหาและ
อุปสรรคไปตาม ๆ กนัได ้ดงันั้นสามารถสรุปความส าคญัของการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชนไดด้งัน้ี  
 สมชาย ฤทธิเดช ไดส้รุปว่า โรงเรียนเป็นสถาบนัของชุมชนมีหน้าท่ีส าคญัทางการให้
การศึกษาผูท่ี้เขา้ในโรงเรียน คือ สมาชิกหรือประชาชนในชุมชนนั้นๆ โดยสมาชิกเหล่านั้นหวงัเป็น
สมาชิกท่ีดีของชุมชน เม่ือใดโรงเรียนไม่ไดท้  าหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งเหมาะสมตามท่ีควรจะเป็น ชุมชนก็

                                                        
17จ านง มณีโชติ, “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน”,

การศึกษาค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 12-13. 
18สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”, สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), 2551, หนา้ 9. 
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จะไม่สงสมาชิกเขา้เรียนและไม่สนบัสนุนช่วยเหลือโรงเรียน โรงเรียนไม่สามารถด าเนินงานไปได้
ถา้โรงเรียนกบัชุมชนขดัแยง้กนัมาก ไม่อาจท าความเขา้ใจกนัไดชุ้มชนอาจประทว้งให้ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงบุคลากรและการบริหารงาน ถ้าโรงเรียนด าเนินงานไปดว้ยดีถูกตอ้งเหมาะสมตาม
ความตอ้งการของชุมชน ชุมชนสามารถจะใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนส่งเสริมไดเ้ป็นอยา่งดี19 
 อุษณิษา ภาคยานุวัติ ได้สรุปว่า ความส าคญัของงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนว่า เป็นการปฏิบติังานของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูอาจารยต์ลอดจน
บุคคลในชุมชนจะตอ้งร่วมมือ ร่วมใจกนั เสริมสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั การด าเนินงานเพื่อพฒันา
การศึกษาอนัเป็นเป้าหมายส าคญัต่อผูเ้รียนซ่ึงจะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนต่อไป20 
 จ านงค์ มณโีชติ ไดส้รุปไวว้า่ ความส าคญัของงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
ในปัจจุบนัแนวความคิดและความพยายามท่ีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
และชุมชนกบัโรงเรียน ใหมี้มากข้ึนตามล าดบั ดว้ยความหวงัท่ีจะใหป้ระชาชน เห็นความส าคญัของ
การศึกษาและเขา้ร่วมมีบทบาท ในการจดัการศึกษาร่วมกนักบัรัฐ ทั้งน้ีเพื่อช่วยกนัพฒันาการศึกษา
และพฒันาชุมชน ไปในขณะเดียวกนั21  
 สุรีย์ ศิริโกศล ไดส้รุปว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน มีความส าคญั
ต่อการปฏิบติังานของโรงเรียนหลาย ๆ ดา้น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูอาจารย ์ตลอดจนบุคคลในชุมชน
จะตอ้งร่วมมือ ร่วมใจกนั เสริมสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั การด าเนินงานท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั

                                                        
 19สมชาย ฤทธิเดช, “การพฒันาการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนของโรงเรียนบา้นแมตวิทยาคาร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1”, การศึกษา
ค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2548, หนา้ 12. 

 20อุษณิษา ภาคยานุวติั, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ , 
หนา้ 11. 

 21จ านง มณีโชติ, “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  จังหวดัชัยภูมิ” ,การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2551, หนา้ 12-13. 
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และกนัและเป็นผูก้  าหนดแนวทางการประสานงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันาศึกษาไปสู่เป้าหมาย
ส าคญัต่อผูเ้รียนท่ีจะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของชุมชนต่อไป22   
 คงศักดิ์ จรัสบุญประชา ไดส้รุปวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมีความส าคญั
อย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะตอ้งน ามาพิจารณาในการปฏิบติัหน้าท่ีของโรงเรียนเพื่อความเจริญกา้วหน้า
ของโรงเรียนและชุมชนตลอดจนเพื่อชีวิตท่ีดีของผูส้ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน23  
 สรุปไดว้่า การการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน มีความส าคญัต่อ
การปฏิบติังานของโรงเรียนหลาย ๆ ดา้น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
บุคคลในชุมชนจะตอ้งร่วมมือ ร่วมใจกนั เสริมสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั การด าเนินงานท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัและเป็นผูก้  าหนดแนวทางการประสานงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ศึกษาไปสู่เป้าหมายส าคญัต่อผูเ้รียนท่ีจะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของชุมชนต่อไป 
 2.2.3 วตัถุประสงค์ของการปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 ในการปฏิบติังานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน มีนักการศึกษาได้กล่าว
วตัถุประสงคม์ากมาย ดงัน้ี  
 สุรพนัธ์ ยนัต์ทอง ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน ดงัน้ี 
 1. รายงายใหชุ้มชนทราบเก่ียวกบัข่าวสารของโรงเรียน 
 2. รับทราบข่าวสารจากภายนอก เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน 
 3. ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลจดัการศึกษา 
 4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการวางเป้าหมายทางการศึกษาและพฒันาการเรียนการ
สอน 

                                                        
22สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”,สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 11. 

 23คงศกัด์ิ จรัสบุญประชา, “การพฒันาการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนโรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม จงัหวดัชยัภูมิ”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2552, หนา้ 16. 
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 6. สร้างความสัมพนัธ์อนัดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยมีชุมชน
เป็นศูนยก์ลาง 
 7. เสนอความรู้ทางดา้นความกา้วหนา้และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัสถานบนัอ่ืนใน
สังคม 
 8. เพื่อเป็นหนทางในการประเมินผลของการด าเนินงานของโรงเรียน 
 9. เพื่อแกไ้ขขอ้ขอ้งใจท่ีเขา้ใจโรงเรียนผิด ๆ ช่วยให้ประชาชนมองโรงเรียนในแง่ดีดว้ย
ความเช่ือถือและยกยอ่ง24 
 สนอง เครือมาก กล่าวว่า งานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยทัว่ไปแลว้จะด าเนินไปเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อให้ชุมชนมีความเขา้ใจอนัดีต่อโรงเรียน อนัจะช่วยให้โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือ 
และความสะดวกในการด าเนินงาน 
 2. เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนหรือบุคคลส่ิงแวดลอ้ม และ
วสัดุเพื่อก่ีด าเนินงานของโรงเรียนได ้
 3. เพื่อให้โรงเรียนไดรั้บความสนบัสนุน และช่วยเหลือจากชุมชน ทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
แรงงาน การเงิน และความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงานของโรงเรียน 
 4. เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนางดา้นวิชาการ และอ่ืน ๆ อนัจะเป็นการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาสังคมอีกทางหน่ึง 
 5. เพื่อสนบัสนุนให้การด าเนินงานหลกัของโรงเรียน คืองานวิชาการ บรรลุตามเป้าหมาย
ไดส้ะดวก 
 6. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานอนัจะท าให้บุคลากรมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
 7. เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
โดยเป้นกระทบจากชุมชน25 
 บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน

                                                        
24สุ รพัน ธ์  ย ันต์ทอง ,  การบ ริหารโรง เ รียน  นวัตกรรม  เทค นิคประสบการ ณ์ 

(กรุงเทพมหานคร : ภาคพฒันาต าราและเอกสารทางวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหดัครู, 
2538), หนา้ 315.  

25สนอง เครือมาก, คู่มือการสอบปฏิบัติการ, 2537,  (อดัส าเนา),  หนา้ 12.  
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กับชุมชนในอนัท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการจัด
การศึกษาในโรงเรียน26 
 อุษณิษา ภาคยานุวัติ ได้สรุปถึง วตัถุประสงค์ของการปฏิบติังานความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนวา่ เป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียน และท่ีส าคญัโรงเรียนได้รับการสนบัสนุนจากชุมชนในทุก ๆดา้น 
เพื่อใหชุ้มชนเป็นก าลงัส าคญัในการติดตามดูแลนกัเรียน เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนจากชุมชน27 
 สุรีย์ ศิริโกศล ไดส้รุปถึง วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
กบัชุมชน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนให้ไดรั้บความร่วมมือ และความ
สะดวกในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การพฒันาสังคมให้บริการช่วยเหลือชุมชนทางด้านวิชาการ การรักษาศิลปวฒันธรรม และความ
ร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัสถาบนัอ่ืน28 
 สรุปไดว้่า วตัถุประสงค์ของการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนให้ไดรั้บความร่วมมือ และความสะดวกในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมให้บริการช่วยเหลือชุมชนทางด้านวิชาการ การรักษาศิลปวฒันธรรม และความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนกบัสถาบนัอ่ืน 
 2.2.4 หลกัในการสร้างการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 เน่ืองจากโรงเรียนเป็นองคก์รในการเปล่ียนแปลงและพฒันาชุมชน ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้ง
ยดึหลกัการในการปฏิบติังานดา้นน้ีใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

                                                        
26บีเบ๊าะ ยะยีสาเมาะ, “การปฏิบติังานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีลูกลอบวางเพลิง จังหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2540, หนา้ 13. 

27 อุษณิษา ภาคยานุวติั, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ , 
หนา้ 4. 

28สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”, สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ หนา้ 14. 
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 ชุมศักดิ์ อนิทร์รักษ์ ไดเ้สนอแนะหลกัการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนไว ้7 ประการดงัน้ี 
 1. ความบริสุทธ์ิใจ โรงเรียนควรสร้างความเช่ือใจและความจริงใจใหก้บัชุมชน 
 2. ความต่อเน่ืองการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนไม่อาจสร้างไดใ้นระยะเวลาอนัสั้นตอ้งใช้
ระยะเวลานานจึงจะท าความเขา้ใจกนัลึกซ้ึง 
 3. ความครอบคลุบเน้ือหา โรงเรียนควรมองรอบ ๆ ดา้น ไม่ควรเนน้เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ควรเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4. ความเรียบง่าย ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนควรเป็นแบบง่าย ๆ ธรรมดา ไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 
 5. ความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนเป็นท่ีพึ่ งของสังคม ด้วยการสร้างสรรค์ความคิด ใน
ขณะเดียวกนัชุมชนก็เป็นท่ีพึ่งของโรงเรียน อาศยัความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
 6. ความสามารถในการปรับตวั การสร้างความสัมพนัธ์ตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์และสภาพปัญหา โดยค านึงถึงความคิดเห็นของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 
 7. ความยดืหยุน่ การสร้างความสัมพนัธ์ตอ้งอาศยัความยดืหยุน่ของเวลา โดยไม่จ  ากดัเวลา29 
 บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ กล่าวว่า หลกัเก่ียวกับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ตอ้งอาศยัหลกัสองประการ ประการแรก คือ หลกัการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่ ความบริสุทธ์ิ
ใจ ความต่อเน่ือง ความครอบคลุบ ง่ายและสะดวกต่อการใช้ ความยืดหยุ่น ส่วนประการท่ีสอง คือ 
หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่ การส่ือสารสองทาง การใช้ประชาธิปไตยในการท างานร่วมกนัและ
ความเป็นกนัเองกบัชุมชน30 
 พนิดา วีระชาติ ได้ก าหนดหลกัการท่ีใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ไวด้งัน้ี 
 1. การท าใหโ้รงเรียนเป็นศูนยส์นใจของประชาชน 
 2. การผกูมิตรส าพนัธ์กบัชาวบา้น และรักษาบรรยากาศอนัดีระหวา่งชาวบา้นกบัโรงเรียน 
   3. ศึกษาความรู้เร่ืองชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อท่ีจะหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาสอน
นกัเรียน ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนใกลชิ้ดกบัโรงเรียนมากยิง่ข้ึน 

                                                        
29ชุมศกัด์ิ อินทรรักษ์, บทบาททางวิชาการ : ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

(ปัตตานี : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2530), หน้า 
78 . 

30บีเบ๊าะ ยะยีสาเมาะ, “การปฏิบติังานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีลูกลอบวางเพลิง จงัหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้ง
แลว้, หนา้ 15. 
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 4. การรับใชป้ระชาชนดว้ยวธีิดงัน้ี 
 4.1 ท าใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางของประชาชน 
    4.2 ชกัชวนชาวบา้นเขา้หาโรงเรียน 
    4.3 เปิดโอกาสใหช้าวบา้นใชโ้รงเรียน 
    4.4 จดัการศึกษาผูใ้หญ่ 
    4.5 จดัสนทนาการต่าง ๆ ร่วมกบัชาวบา้น 
 5. จดัตั้งสมาคมครูและผูป้กครอง เพื่อร่วมกนับริหารโรงเรียนใหเ้จริญ 
 6. พยายามเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนใหป้ระชาชนทราบดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
 7. จดัตั้งสมาคมนกัเรียนเก่า เพื่อใหน้กัเรียนไม่ลืมโรงเรียน และท าประโยชน์แก่โรงเรียน31 
 อุษณิษา ภาคยานุวัติ กล่าวสรุป หลกัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
ผูบ้ริหารควรยึดหลกัการท่ีว่ามนุษยทุ์กคนมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิดความรู้สึกและหลกั
มนุษยส์ัมพนัธ์ ดว้ยเหตุน้ีวธีิการหน่ึงอาจใชไ้ดก้บัสังคมหน่ึงแค่นั้น ไม่สามารถก าหนดเป็นรูปแบบ
ตายตวัเพื่อน าไปใช้กบัสังคมอ่ืน ๆ ได้อีก ผูบ้ริหารควรท าการศึกษาและมีการปรับเปล่ียนไปตาม
ความแตกต่างของกลุ่มบุคคล เพื่อหาจุดยนืท่ีเหมาะสมของสังคมนั้น ๆ 32 
 สุรีย์ ศิริโกศล กล่าวสรุป หลกัในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ไดคื้อ 
ตอ้งอาศยัหลกัการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และหลกัเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ มีการด าเนินงานดว้ย
ความบริสุทธ์ิ ยติุธรรมเกิดเจตคติท่ีดีมีการพฒันา33 
 สรุปได้ว่า หลกัในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ไดคื้อ ตอ้งอาศยั
หลกัการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และหลกัเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์ มีการด าเนินงานด้วยความ
บริสุทธ์ิ ยติุธรรมเกิดเจตคติท่ีดีมีการพฒันา 

                                                        
31พนิจดา วรีะชาติ, การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2542), หนา้ 54.  
32อุษณิษา ภาคยานุวติั, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ , 
หนา้ 17. 

33สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”,  สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 18. 
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 2.2.5 บทบาทของคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ บุคคลท่ีมีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพื่อเขา้
มามีส่วนร่วมพฒันาการศึกษาของชุมชนและทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตั้งตั้งจากผูบ้งัคบับญัชาเหนือ
สถานศึกษาข้ึนไป หน่ึงระดับ ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกรทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 สอดคล้องกบัมาตร 40 ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
สถานศึกษา ดงัน้ี 
 1. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา  
 2. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา  
 3. ใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
มีแนวปฏิบติั  
 4. ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  
 5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
 6. พิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ไดรั้บ
การพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
 7. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นวชิาการดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและดา้นการบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 8. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั้งส่ือสารจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
และของชาติ  
 9. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนตลอดจนประสานงานกบัองคก์ร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ิน  
 10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน  
 11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการด าเนินงานตามระเบียบน้ี ตามท่ี
เห็นสมควร  
 12. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น 
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 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความส าคัญมากต่อการพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับรู้บทบาทของ
ตนเองและรอบรู้ในเร่ืองของการจดัการศึกษาพอสมควร เพื่อจะไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีได้
อยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานโรงเรียน 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัขอบข่ายงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 งานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนเป็นงานท่ีจะตอ้งแสดงบทบาททั้งผูใ้ห้และ
ผูรั้บในเร่ืองการสนับสนุนความช่วยเหลือ ซ่ึงมีผู ้ให้ขอบข่ายในการด าเนินงานดังน้ีในการ
ด าเนินการดงัน้ี  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติ ไดว้างขอบข่ายงานไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  
 2. การใหบ้ริการแก่ชุมชน  
 4. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  
 5. การสร้างเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนในทอ้งถ่ิน34 
 กระทรวงศึกษาธิการ ขอบข่ายการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนให้สอดคลอ้ง
กบัการบริหารโรงเรียนครอบคลุมงาน 6 งานดงัน้ี  
 1. งานใหบ้ริการชุมชน 
 2. งานรับความช่วยเหลือสนบัสนุนจากชุมชน 
 3. งานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 4. งานเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. งานจดัตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
 6. งานประชาสัมพนัธ์35 

                                                        
34ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การบริหารอาคารสถานที่การ

บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ,(กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์
2532), หนา้ 11. 

35กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารและ
ผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2547), หนา้ 
256. 
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 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐานฉบบัปรับปรุง 2547 ในมาตรฐานท่ี 14 (2) ไดว้างขอบข่าย
งานไว ้6 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจให้บุคลากรในสถานศึกษา 
และชุมชนเห็นความส าคญัในการจดัการศึกษาร่วมกนั 
 2. สถานศึกษามีกิจกรรมการใหบ้ริการชุมชนอยา่งเหมาะสม 
 3. สถานศึกษามีการร่วมกิจกรรมของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
 5. สถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 6. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัชุมชน36 
 สรุปได้ว่า ขอบข่ายงานการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของ
สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
โดยมีประเด็นการศึกษาคน้ควา้ 4 ประเด็นไดแ้ก่ 
 1. สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
 2. สถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน 
 3. สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
 4. สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
 ขอบข่ายงานทั้ ง ส่ีงานน้ี ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษาการปฏิบัติงานด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิทั้ง 
26 โรงเรียน ท่ีปฏิบติังานประจ าปีการศึกษา 2555 ซ่ึงต่อไปน้ีจะไดน้ าแนวคิดของนกัวิชาการและ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์โดยแยกเสนอเป็นรายดา้นดงัน้ี  
 2.3.1 สถานศึกษามีกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ 
 สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ งานดา้นการประชาสัมพนัธ์ หมายถึงการเผยแพร่
ข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนไดท้ราบ เพื่อสร้างความเขา้ใจให้บุคคลใน
สถานศึกษาและชุมชน เห็นความส าคญั ในการจดัการศึกษาร่วมกนั เพื่อให้นกัเรียนภาคภูมิใจใน

                                                        
36ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน), มาตรฐาน

ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การพจิารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน รอบ
ที ่2 (พ.ศ. 2549 – 2553) , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพค์รุสภา, 2549), หนา้ 35. 
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ผลงานร่วมกนั อนัจะช่วยให้โรงเรียนปฏิบติังานต่าง ๆ ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน โรงเรียนวางแผนกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การประชุมผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียนจดัท าจุลสาร วารสาร
เผยแพร่ ท าป้ายประกาศ  ประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านงานกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ เม่ือส้ินสุดโครงการมีการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อเป็น ขอ้สนเทศ ส าหรับ
วางแผนในการปฏิบติังาน และพฒันางานประชาสัมพนัธ์ต่อไป 
 อรัญ กั่วพานิช ไดส้รุปวิธีการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีและ
น ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดงัน้ี 
 1. มอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบ เช่น อาจจดัตั้งเป็นแผนก หรือฝ่ายประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
 2. ก าหนดแผนงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
 3. จดัให้มีการเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ผลิตเอกสารส่ิงพิมพ์จดั
นิทรรศการผลงานนกัเรียน จดัประชุมผูป้กครองโรงเรียน 
 4. ออกพบปะเยีย่มเยยีนผูป้กครองนกัเรียน และประชาชนในวาระท่ีเหมาะสม 
 5. จดัใหมี้คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน 
 6. จดัตั้งชมรมหรือสมาคมผูป้กครองนกัเรียน และสนบัสนุนใหมี้ชมรมหรือสมาคมศิษยเ์ก่า 
 7. รวบรวมขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองและประชาชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
โรงเรียนเผยแพร่ใหท้ราบ 
 8. ควรให้นักเรียน ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี คนงานภารโรง ได้รับข่าวท่ีถูกต้องเพื่อจะ
สนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์ 
 9. โรงเรียนควรจดักิจกรรม เช่น แข่งกีฬาและกรีฑา การแสดงของนักเรียน จดังานวนั
ส าคญั เป็นตน้ แล้วเชิญผูป้กครองและประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม หรือมาเยี่ยมชมกิจกรรมของ
โรงเรียน37 
 บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ ไดส้รุปแนวทางการจดักิจกรรมดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนไวว้่า 
การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ควรท าหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โดยส่งเสริมให้ครู นกัเรียน
มีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์ ร่วมมือกนัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัโรงเรียน มีการเผยแพร่ผลงาน 
โรงเรียนควรมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์  ได้โดยการประชุมผู ้ปกครองนักเรียนหรือ

                                                        
37อรัญ กั่วพานิช, “การปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

ผู ้บริหารมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2535, หนา้ 33.  
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คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงข่าวสารพบปะเยีย่มเยยีนผูป้กครองหรือประชาชนในเขตบริการ
โรงเรียน มีการส่งสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนให้ผูป้กครองทราบ ให้การตอ้นรับและให้ความ
สะดวกแก่ผูม้าติดต่อ สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีการจดัป้ายนิเทศ หรือนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้และข่าวสาร ส่งเสริมใหมี้การส่งเสริมผลงานนกัเรียนเขา้ประกวดหรือแสดงในโอกาสต่าง ๆ 
มีการกระจายข่าวเผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าว มีการจดังานวนัส าคญัต่าง ๆ ในโรงเรียน 38 
 สวสัดิ์ กาญจนสุพรรณ กล่าววา่ การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง กระบวนการสร้างเสริมความ
ผูกพนัทางใจท่ีดีต่อกนัระหว่างหน่วยงาน หรือสถาบนั กบักลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยค านึงถึง
ประชามติเป็นส าคญั39  
 ฉกาจ ขันชู ไดก้ล่าวสรุปถึง การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนไวว้า่ ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเป็น
ภารกิจท่ีจะช่วยใหค้วามส าพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนด าเนินไปในหนทางท่ีควรจะเป็น ซ่ึงการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเป็นกระบวนการสองทาง (Two – way Process) ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
ซ่ึงงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจะประสบความส าเร็จได้ก็โดยการช่วยเหลือกนัของบุคลากรใน
โรงเรียนนั่นเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า ประสบความส าเร็จหรือไม่ก็โดยการ
สัง เกตการณ์ตอบสนองของชุมชนเป็นหลัก  หากชุมชนตอบสนองกับมาดีแสดงว่าการ
ประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนประสบความส าเร็จ ซ่ึงการความส าเร็จของการประชาสัมพนัธ์นั้นมี
มากมาย ดังเช่นการจดัพิมพ์เอกสาร จดัท าป้านนิเทศ การให้บุคลากรทั้งครูและนักเรียนเป็นผู ้
เผยแพร่ขอ้มูลของโรงเรียน การจดักิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน และการให้ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อน าข่าวสารของโรงเรียนไปเผยแพร่ต่อ เป็นตน้ 40 
 สรุปไดว้า่ สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โรงเรียนควรจดัท าเอกสาร
ส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ข่าวสารหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจดัให้มีการออกเสียงตามสายในเร่ืองต่าง 

                                                        
 38บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนท่ีถูกลอบวางเพลิง จงัหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 23. 

 39สวสัด์ิ กาญจนสุพรรณ, หลักการบริหารการศึกษา, (สงขลา : คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา, 2542), หนา้ 441. 
 40ฉกาจ ขนัชู, “สภาพและปัญหาของการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดันราธิวาส”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2547, หนา้ 38. 



27 
 
ๆ จดัท ารายงานผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนให้ผูป้กครองไดท้ราบเป็นระยะ บริการ
ตรวจสุขภาพของนกัเรียน จดัใหมี้การแสดงผลงานทางวชิาการ มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน จดัเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ ท าให้ภารกิจของโรงเรียนด าเนินไปด้วยดี บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์
 2.3.2 สถานศึกษามีกจิกรรมให้บริการชุมชน 
 สถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชนอย่างสม ่าเสมอ กิจกรรมให้บริการชุมชน หมายถึง 
การให้บริการ แก่ชุมชน เช่น การให้บริการ การใชอ้าคารสถานท่ี การให้ยืมวสัดุครุภณัฑ์ ช่วย
อ านวยความสะดวก ให้ความรู้ดา้นวิชาการการ ให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมเป็นพิธีกรแก่ชุมชนใน
การจดังาน พิธีต่าง ๆ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดขอบข่ายงานด้านการให้บริการชุมชนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 1. การบริการข่าวสาร ให้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวของ โรงเรียนทราบดว้ยการจดับริการ
หอ้งสมุดชุมชน วทิย ุหนงัสือพิมพเ์ป็นตน้ 
 2. การส่งเสริมสุขภาพอนามยั จดัใหมี้การเผยแพร่ความรู้ดา้นสุขภาพอนามยัแก่ชุมชน 
 3. การส่งเสริมอาชีพ ส ารวจความตอ้งการของชุมชนวา่ ตอ้งการให้โรงเรียนส่งเสริมอาชีพ
อะไรบา้ง 
 4. การบริการนนัทนาการ นนัทนาการ คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และผอ่นคลายความตึงเครียด เช่น การแข่งขนักีฬา การแสดงดนตรีและการละเล่นต่างๆ 
เป็นตน้ 
 5. การบริการอาคารสถานท่ี และวสัดุครุภณัฑ์ ส่งเสริมให้มีการบริการอาคารสถานท่ีหรือ
วสัดุครุภณัฑแ์ก่ชุมชน เช่น หอประชุมโรงเรียน อบรมบุคลากรของชุมชนเป็นตน้ 
 6. การบริการวิชาการ มีการให้ขอ้มูลข่าวสารทางวิชาการสาขาต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยจดัท า
เป็นวารสารโรงเรียนส่งเผยแพร่สู่ชุมชนปัญหาของโรงเรียนในดา้นการให้การบริการชุมชน คือ 
โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียนขาดการให้บริการดา้นนนัทนาการแก่ชุมชน ผูบ้ริหาร
โรงเรียน และคณะครูออกเยี่ยมชุมชนไม่สม ่าเสมอ โรงเรียนขาดการให้ความรู้ และการให้บริการ
ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนขาดการให้บริการดา้นวิชาการ การบริการดา้นอาคารสถานท่ี และอ่ืนๆแก่
ชุมชน41 

                                                        
41กระทรวงศึกษาธิการ, “การนิเทศแบบร่วมพัฒนา : ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา และ

พฒันาการเรียนการสอน”, (กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศ, 2547), หนา้ 57-59. 
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 บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ ไดส้รุปแนวทางในการจดับริการแก่ชุมชนไวห้ลายดา้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาพความพร้อมของโรงเรียน เช่น การให้บริการอาคารสถานท่ี การให้บริการดา้นวิชาการ การ
ใหบ้ริการดา้นการแนะน าหรือใหค้  าปรึกษา จะเป็นส่ิงช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนใหแ้น่นแฟ้มมากข้ึน โรงเรียนควรจดัใหมี้การแก่ชุมชน ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมใหค้รูน านกัเรียนออกไปช่วยพฒันาชุมชน 
 2. จดัใหมี้การบริการยมืวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่ชุมชน 
 3. ใหมี้การบริการอาคารสถานท่ีในการจดักิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
 4. จดัใหมี้บริการดา้นกีฬาหรือนนัทนาการอ่ืน ๆ แก่ชุมชน 
 5. ใหมี้การบริการเก่ียวกบัหอ้งสมุดแกชุมชน 
 6. ใหมี้การบริการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีมาปรึกษาหารือ 
 7. จดัใหมี้การสาธิตการท ากิจกรรมอาชีพต่างๆในโรงเรียนเพื่อเป็นแบอยา่งแก่ชุมชน 
 8. จดัใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนใหน่้าอยู ่เป็นท่ีพกัผอ่น 
 9. จดัใหมี้บริการเผยแพร่ความรู้ดา้นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแก่ชุมชน42 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษามีการให้บริการแก่ชุมชน หมายถึง การให้บริการด้านต่าง ๆ แก่
ชุมชนตามก าลงัความสามารถท่ีโรงเรียนจะด าเนินการได ้เช่น ให้บริการดา้นอาคารสถานท่ี ในการ
จดักิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานอ่ืน มีการส่งเสริมให้ครูน านกัเรียนออกไปช่วยพฒันาสถานท่ี
ต่าง ๆ ในชุมชน การบริการใหย้มืวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้าง ๆ แก่ชุมชน การบริการให้ความรู้ดา้น
วิชาการและวิชาชีพสาธิตการท ากิจกรรมอาชีพต่าง ๆ แก่ชุมชน จัดบริการห้องสมุดท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพ์ แก่ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน จดัให้บริการดา้นสุขภาพ อนามยั นนัทนาการแก่
ชุมชน จดัใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู ่และร่มร่ืนเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจแก่ชุมชน ประเพณีวฒันธรรมแก่ชุมชน ตามโอกาสอนัเหมาะสม  
 2.3.3 สถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกบัชุมชน 
 การมีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอย่างสม ่าเสมอนั้น โรงเรียนสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

                                                        
42 บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะ, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีถูกลอ้มวางเพลิง ของจงัหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
อา้งแลว้, หนา้ 48. 
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 อรัญ กั่วพานิช กล่าววา่ กิจกรรมท่ีโรงเรียนควรเป็นผูน้ าและให้ความร่วมมือในการพฒันา
ชุมชน กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 1. น านักเรียนออกไปศึกษาหาประสบการณ์ในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัและคุณค่าของชุมชน และชุมชนจะเห็นความส าคญัของการศึกษา 
 2. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ โดยโรงเรียนเป็นผูน้ าในการจดั หรือโรงเรียนให้ความร่วมมือ
กบัชุมชน 
 3. กิจกรรมพฒันาชุมชน โดยอาศยักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนเป็นส่ือ คือ การ
ให้นกัเรียนไปปฏิบติัจริงท่ีบา้น เช่น การปลูกผกั เล้ียงสัตว ์วิชาการงานอาชีพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
พฒันาชุมชนในดา้นอาชีพและท่ีอยูอ่าศยั 
 4. กิจกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ 
และกิจกรรมวนัส าคญัของพระมหากษตัริยท่ี์ชุมชนจดัข้ึน โรงเรียนก็ควรเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่านนั้น 
 5. กิจกรรมระหวา่งโรงเรียนกบัศิษยเ์ก่าและผูป้กครองนกัเรียน43 
 อัษฎาวุธ สุวัตถี กล่าวสรุปว่า การเข้าร่วมกิกรรมของชุมชน โรงเรียนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึนไดห้ลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมท่ีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมส าคญัทางศาสนา และกิจกรรมของบุคคลในชุมชน เป็นการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน ย่อมเป็นผลดีต่อโรงเรียนเป้นอย่างมาก เพราะจะเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจและความ
ร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไดเ้ป้นอยา่งดี 44 
 ฉกาจ ขันชู กล่าวสรุปวา่ การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน โรงเรียนสามารถเขา้ร่วมได ้เช่น 
กิจกรรมการพฒันาชุมชน การออกเยี่ยมบา้นชุมชน กิจกรรมท่ีเป้นขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน กิจกรรมทางศาสนา การเขา้ร่วมเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมเน่ืองใน
วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัลอยกระทง เป็นตน้ การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินหรือ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมของบุคคลในชุมชน โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นสถาบนัผูน้ าของ

                                                        
43อรัญ กั่วพานิช, “การปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

ผูบ้ริหารมธัยมศึกษา ในเขตการศึกษา 2” วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 38. 
44อษัฎาวุธ สุวตัถี, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชน ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2545, หนา้ 63. 



30 
 
ชุมชน เป็นศูนยร่์วมของชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนยอ่มจะเป็นการเสริมสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไดเ้ป้นอยา่งดี 45 
 สุรีย์ ศิริโกศล ไดก้ล่าวไวว้า่ การร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นการเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ของชุมชนเท่าท่ีโรงเรียน และความสามารถของผูบ้ริหาร อยู่ในวิสัยท่ีเป็นไปได้ของ
โรงเรียนซ่ึงจะท าไดห้ลายรูปแบบ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมใหค้รูในโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชน การจดัให้คณะกรรมการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดให้มีการ
สนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับ
ชุมชน เช่น ไปวดั หรือมสัยดิ การเขา้ร่วมในชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึน เช่น การร่วมกิจกรรม
ท่ีเป็นประเพณีทอ้งถ่ิน งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ฯลฯ การเขา้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
พฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชน การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการใช ้และบ ารุงรักษาสาธารณสมบติัของ
ชุมชนการท่ีโรงเรียนได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน ย่อมเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมากยิง่ข้ึน46 
 สรุปไดว้่า สถานศึกษามีการมีกิจกรรมร่วมชุมชน หมายถึง การเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ของชุมชนเท่าท่ีโรงเรียน และความสามารถของผูบ้ริหาร อยู่ในวิสัยท่ีเป็นไปได้ของ
โรงเรียนซ่ึงจะท าไดห้ลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การจดัใหมี้คณะกรรมการร่วมระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน จดัให้มีการ
สนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศาสนากับ
ชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ิน งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นตน้ การเขา้ร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์พฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชน การมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการใช้ และ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบติัของชุมชน การท่ีโรงเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนจดัข้ึน 
ยอ่มเป็นการช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมากยิง่ข้ึน 
 2.3.4 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมของโรงเรียน 

                                                        
 45ฉกาจ ขนัชู, “สภาพและปัญหาของการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดันราธิวาส”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 42. 
 46สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”, สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ , หนา้ 31. 
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 โรงเรียนและชุมชนจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัสองทาง คือ เป็นทั้งผูรั้บและผูใ้ห้ การให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดักิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนดว้ย  
 ฉกาจ ขันชู การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล
ในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการการขอความร่วมมือไปจาก
โรงเรียนเอง หรือประชาชนมาเขา้ร่วม โดยสมคัรใจก็ตาม ทั้งน้ีและทั้งนั้นตอ้งระวงัการขอความ
ช่วยเหลือจากชุมชนว่าจะขอความช่วยเหลือในเร่ืองอะไรจึงจะเหมาะสม ในส่วนน้ีเป็นหนา้ท่ีของ
ครูและผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อยแกชุ้มชน ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบมาถึงโรงเรียนได้ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้ งในด้านวิทยากร แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ สถานท่ีและค าแนะน า การให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียน
ได้จัดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วนัส าคัญต่าง ๆ งานประเพณี ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว 
โรงเรียนไดว้างแผนหรือโครงการในการขอรับความช่วยเหลือล่วงหนา้และเม่ือไดรั้บการสนบัสนุน 
ควรจดักิจกรรมยกย่องให้เกียรติ ออกเกียรติบตัรหรือรายงานผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง เพื่อออกเกียรติ 
หรือเคร่ืองหมายตอบแทนตามระเบียบทางราชการต่อไป 47 
 อัษฎาวุธ สุวัตถี กล่าวว่า การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เป็นการเปิด
โอกาสใหบุ้คคลในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน อาจของความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการเงิน แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ 
และรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ในชุมชน มาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน แต่ตอ้งดุความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีชุมชนจะเขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาให้ดี เพื่อการปฏิบติักิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
เตม็ท่ีและป้องกนัการเกิดความไม่เขา้ใจกนั48  
 สุรีย์ ศิริโกศล ไดก้ล่าวไวว้่า การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นการเชิญ
ชวนหรือเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนไดจ้ดัข้ึนเพื่อเป็น

                                                        
 47ฉกาจ ขนัชู, “สภาพและปัญหาของการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดันราธิวาส”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 47. 
 48อษัฎาวุธ สุวตัถี, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัปัตตานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 65. 
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การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยเฉพาะการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น การให้ความร่วมมือในด้านงานวิชาการ โดยเชิญบุคคลในชุมชนท่ีมี
ความรู้ความสามารถมาเป็นวทิยากรในโรงเรียน เพื่อสืบสานถ่ายทอดวฒันธรรม ศิลปะพื้นบา้น เช่น 
ก่อทรายเขา้วดั เปิดโอกาสใหชุ้มชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมพฒันาโรงเรียน ใน
การปรับปรุงพฒันาโรงเรียนหรือให้ความร่วมมือในดา้นงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัใน
การบริหารงาน หรือแมแ้ต่การขอความร่วมมือของการขอใชแ้รงงาน เชิญผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพบปะสังสรรคร่์วมกบัครูในโอกาสต่าง 
ๆ ท่ีจดัข้ึนในโรงเรียน ซ่ึงการได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นตวัช่วยในการ
พฒันาโรงเรียนใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ49 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง การเปิด
โอกาสเชิญชวนหรือหาทางให้บุคคลในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนการเชิญประชาชน
มาร่วมในกิจกรรมงานวนัเด็ก วนัแม่ หรือวนัส าคญัอ่ืนๆ ของโรงเรียนการเชิญบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรในโรงเรียนให้บุคคลในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พฒันาโรงเรียนโดยการช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือวสัดุอุปกรณ์ 
 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 2.4.1 สภาพทัว่ไป และข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
 ลกัษณะภูมิศาสตร์  
 จงัหวดัชยัภูมิประกอบดว้ยภูเขาและป่าไมร้้อยละ 50 % นอกจากนั้นเป็นท่ีราบสูง พื้นท่ีแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดว้ยทิวเขาท่ีทอดผา่นกลางพื้นท่ี ของจงัหวดัจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก
ดว้ยภูหยวก ภูอีเฒ่า ภูแลนคา ภูพงัเหย เช่ือมต่อกบั ภูพระยาฝ่อ อนัเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา 
เพชรบูรณ์ ท่ีทอดตวัเลาะเขตแดนทางทิศตะวนัตกจากอ าเภอเทพสถิตผา่นอ าเภอหนองบวัแดง ไป
ถึงอ าเภอคอนสาร มีแม่น ้ าท่ีส าคญัคือ แม่น ้ าชี ท่ีมีตน้ก าเนิดของแม่น ้ าอยูใ่นป่าดงดิบในเขตอ าเภอ
หนองบวัแดงและแม่น ้ าพรม ซ่ึงมีตน้ก าเนิดของแม่น ้ าอยู่ในเขตป่าดงดิบอ าเภอคอนสารถือเป็น 
แม่น ้าส าคญัของภาคอีสานดว้ย 
 

                                                        
49สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”, สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้ , หนา้ 11. 
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 ลกัษณะภูมิอากาศ  
 จงัหวดัชยัภูมิอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี อยูร่ะหวา่ง 26.6 - 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่าสุดอยูร่ะหวา่ง 10.5 - 13.6 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุดอยูใ่น ช่วงระหวา่ง 32.6 - 4.06 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียอยู่
ในช่วง 989.8 - 1,446.7 มิลลิเมตรต่อปี 
 การปกครอง 
 จงัหวดัชยัภูมิแบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ ดงัน้ี 

1. อ าเภอเมือง        
2. อ าเภอเมืองชยัภูมิ  ห่างจากตวัเมือง 38 กิโลเมตร 
3. อ าเภอหนองบวัแดง  ห่างจากตวัเมือง 53 กิโลเมตร 
4. อ าเภอภูเขียว  ห่างจากตวัเมือง 80 กิโลเมตร 
5. อ าเภอคอนสาร  ห่างจากตวัเมือง 125 กิโลเมตร 
6. อ าเภอแกง้คร้อ  ห่างจากตวัเมือง 45 กิโลเมตร 
7. อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  ห่างจากตวัเมือง 90 กิโลเมตร 
8. อ าเภอบา้นแท่น  ห่างจากตวัเมือง 80 กิโลเมตร 
9. อ าเภอบา้นเขวา้  ห่างจากตวัเมือง 13  กิโลเมตร 
10. อ าเภอจตุัรัส  ห่างจากตวัเมือง 40 กิโลเมตร 
11. อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ ห่างจากตวัเมือง 58 กิโลเมตร 
12. อ าเภอเทพสถิต  ห่างจากตวัเมือง 105 กิโลเมตร 
13. อ าเภอหนองบวัระเหว  ห่างจากตวัเมือง 33 กิโลเมตร 
14. อ าเภอภกัดีชุมพล  ห่างจากตวัเมือง 85 กิโลเมตร 
15. อ าเภอเนินสง่า  ห่างจากตวัเมือง 30 กิโลเมตร 
16. อ าเภอซบัใหญ่  ห่างจากตวัเมือง 50 กิโลเมตร 

  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบดว้ย  
 ฝ่ายบริหาร มีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นผูบ้ริหาร แบ่งส่วนราชการ  
เป็น 1 ส านกั 7 กอง 1 หน่วยงาน ประกอบดว้ย 

1.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ แบ่งการบริหารภายใน เป็น 5 ฝ่าย 
ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายนิติการ ฝ่ายกิจการพาณิชย ์ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1.2 กองกิจการสภา แบ่งการบริหารภายใน เป็น 6 ฝ่าย ประกอบดว้ยฝ่ายกิจการสภา 
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ฝ่ายการประชุม ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.3 กองแผนและงบประมาณ แบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่าย 
นโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณและพฒันารายได ้ฝ่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และติดตาม
ประเมินผล ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.4 กองคลงั แบ่งการบริหารภายใน เป็น 6 ฝ่ายการเงิน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายพฒันา
รายได ้ฝ่ายสวสัดิการและบ าเหน็จบ านาญ ฝ่ายกิจการครูและขา้ราชการถ่ายโอน 

1.5 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย ฝ่ายพฒันา
สังคม ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ 

1.6 กองช่าง แบ่งการบริหารภายใน เป็น 7 ฝ่าย ประกอบดว้ย ฝ่ายทะเบียนและธุรการ ฝ่าย
ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ฝ่ายผงัเมืองและส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายป้องกนัและบรรเทา สา
ธารณภยั ฝ่ายส ารวจ ฝ่ายเคร่ืองกล ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

1.7 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แบ่งการบริหารภายใน เป็น 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นนัทนาการและกิจกรรมเยาวชน 

1.9 กองพสัดุและทรัพยสิ์น แบ่งการบริหารภายในเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายพสัดุ ฝ่ายทรัพยสิ์น 
1.9 หน่วยตรวจสอบภายใน 
2. ฝ่ายสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
2.4.2 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  
วิสัยทัศน์ แหล่งท่องเท่ียวชั้นน า เกษตรกรรมมีมูลค่า การศึกษาและวฒันธรรมเป็นเลิศ    

ก่อเกิดคุณภาพชีวติ กอบกิจหลกัธรรมาภิบาล 
พนัธกจิ 
1. พฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ศิลปะ และวฒันธรรมอยา่ง บูรณาการ 

โดยพฒันาให้แหล่งท่องเท่ียวแบบครบวงจร สามารถท่องเท่ียวได้ตอลดปี เป็นท่ีรู้จกัของบุคคล
ทัว่ไปและสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน 

2. พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหมี้คุณภาพมาตรฐานครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

3. พฒันาและส่งเสริมกระบวนการผลิตและการลงทุนของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตรใหเ้ป็นฐานในการสร้างงานและกระจายรายได้ โดยให้ความส าคญักบัการเพิ่มมูลค่า การ
เพิ่มผลผลิต 
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4. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา พฒันาคนใหมี้คุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อยา่งเท่าทนั 
มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงาม 

5. พฒันาและส่งเสริมประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั 
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 

6. ส่งเสริมการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร 
จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
1. พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
2. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3. จดัการศึกษาและส่งเสริมการจดัการศึกษา การกีฬา ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม

อธัยาศยั 
4. สร้างรายไดแ้ละพฒันาอาชีพเพื่อลดปัญหาการวา่งงาน 
5. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน 
6. ส่งเสริมสวสัดิการให้แก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู ้ป่วยเอดส์ ผู ้ยากไร้และ

ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
7. เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
8. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
9. อนุรักษฟ้ื์นฟู ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
10. บริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล 
11. พฒันาสังคมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
12. จดัระบบบริหารจดัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใหมี้ประสิทธิภาพและ ครบวงจร 
2.4.3 แนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
2. พฒันาคุณภาพผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
3. สนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
4. พฒันาระบบเทคโนโลยทีางการศึกษาและส่ือการเรียนการสอน 
5. สนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
วิสัยทัศน์ จดัการศึกษาได้มาตรฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศการกีฬา สืบสานประเพณี 

วฒันธรรมไทย ด ารงไวซ่ึ้งศาสนา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พนัธกจิ พฒันาคุณภาพผูเ้รียน น าความรู้ คู่คุณธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ภายใตก้ารจดัการศึกษามุ่งพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1. พฒันาคุณภาพผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
ทกัษะการบริหารจดัการ ทกัษะการจดัการเรียนรู้ และมีขวญัก าลงัใจท่ีดี 

2. พฒันาระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 
3. พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
4. พฒันาสถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางการพฒันาชุมชน โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 
5. ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา และกรีฑา 
6. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั ใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ วิถีการเรียนรู้ สู่การเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 
7. สืบสานประเพณี วฒันธรรมไทย ด ารงไวซ่ึ้งศาสนา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.4 ข้อมูลสถานศึกษา ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
โรงเรียนท่ีอยู่ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มี 26 โรงเรียน จดัการเรียนการ

สอนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มีท่ีตั้งและการขอ้มูลติดต่อโรงเรียน 
ไดแ้ก่ โรงเรียนบ าเหน็จณรงคว์ิทยาคม โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 2 โรงเรียน
หว้ยตอ้นพิทยาคม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม โรงเรียนหนองไผว่ิทยานุสรณ์ โรงเรียนลุ่มล าชี
นิรมิตวิทยา โรงเรียนกวางโจนศึกษา โรงเรียนบ้านเด่ือวิทยาคม โรงเรียนมธัยมบ้านแก้งวิทยา 
โรงเรียนสระพงัวิทยาคม โรงเรียนมธัยมหนองศาลา โรงเรียนบา้นหันวิทยา โรงเรียนหนองสังข์
วิทยายน โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โรงเรียนโนนกอกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม โรงเรียน
หนองขามวิทยา โรงเรียนตรีประชาพฒันศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร โรงเรียนบา้นเป้าวิทยา 
โรงเรียนกุดน ้ าใสพิทยาคม โรงเรียนเนินสง่าวิทยา โรงเรียนโป่งนกประชาสามคัคี โรงเรียน
โนนคร้อวทิยา โรงเรียนมธัยมชยัมงคลรังงาม  

2.4.5 ข้อมูลอตัราก าลงัครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. จ  านวนนกัเรียน 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 8,300 คน 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 5,576 คน 
รวมทั้งส้ิน 13,876 คน 
2. จ านวนบุคลากร 
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ผูบ้ริหารโรงเรียน 54 คน 
ครูผูส้อน  679 คน 
พนกังานตามภารกิจ 26 คน 
พนกังานทัว่ไป 15 คน 
ลูกจา้งประจ า 39 คน 
รวมทั้งส้ิน 813 คน 
จากผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ในรอบสอง มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาหลายแห่งในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา อยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะพฒันาให้ดียิ่งข้ึน เพื่อรองรับการประเมินในรอบต่อไป และจากการสังเกต และ
พบวา่บทบาทของชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีจดัข้ึนนอ้ยมาก ความ
จริงผูป้กครองมีความสนใจ แต่ทางโรงเรียนขาดกิจกรรม และวิธีการท่ีจะเอ้ือต่อการเขา้มามีบทบาท 
และมีส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองพบว่าโรงเรียน ไม่ไดด้ าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วม
อยา่งจริงจงั จึงท าให้มีปัญหา พบขอ้บกพร่องในการด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบังานดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน คือ การให้บริการชุมชน การรับการบริการชุมชน และการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ชุมชนผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่เขา้ใจ
บทบาท และหนา้ท่ีของตนเอง ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ผูป้กครองไม่มีโอกาส 
ในการสร้างความสัมพนัธ์กับโรงเรียนเท่าท่ีควรจึงมีความประสงค์ จะศึกษาคน้ควา้เพื่อการ
ด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน50 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ไดมี้ผูว้ิจยัไว้
แลว้และสามารถน ามาประกอบการวจิยัในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
 วิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ได้วิจัยเร่ือง ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงาน การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอ
นิคมพฒันา จงัหวดัระยอง กลุ่มประชากรเป็นขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน การประถมศึกษาก่ิง
อ าเภอนิคมพฒันา จ านวน 148 คน พบว่า ปัญหาการบริหารงาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

                                                        
50กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ, การประเมิน

คุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, วนัท่ี 12 มกราคม 2554 สืบคน้จาก http://www.chpao.org,2554. 
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โรงเรียนกบัชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ51 
 วฒันา คุรุสวสัดิ์ ไดว้จิยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรม
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
ศึกษาในส่วนภูมิภาค ผลการวิจบัพบว่า ทั้งผูบ้ริหารและอาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความเห็นว่า โรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคของการจดัการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในระดับปานกลาง และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีวยัวุฒิต่างกัน มีการปฏิบัติงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ52 
  อาชัญญ์ อศรกุล ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่ม
ประชากรเป็นขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 126 คน 
พบวา่ ปัญหาการด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับปานกลาง โดยรวมและรายด้านจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0553 
 สมยศ รักษา ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทการพฒันางานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันของสมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอฉวาง 

                                                        
51วิเชียรรัตน์ พึ่งกลัน่ , “ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงาน การสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2545, 
112 หนา้. 

52วฒันา คุรุสวสัด์ิ, “ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ศึกษาใน
ส่วนภูมิภาค”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามค าแหง),
2545, 117 หนา้.  

53อาชัญญ์ อศรกุล, “การด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา”, งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2545,98 หนา้. 
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จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า บทบาทการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในภาพรวมมีบทบาทอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
ดา้นประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ดา้นงานร่วมกิจกรรมของชุมชน ดา้นงานให้ชุมชนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน และดา้นงานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทในระดบัมาก 
ส่วนด้านงานให้บริการแก่ชุมชนมีบทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง และตามทศันะคติของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีต าแหน่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวมและรายด้านคืองานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน งานให้บริการแก่ชุมชน งานร่วม
กิจกรรมของชุมชน งานให้ชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และงานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนไม่แตกต่างกนั54 
 สมชาย อ าพนธ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาการบริหารงานสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนรายด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการชุมชนและด้านบทบาทร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชน 
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และดา้นการประชาสัมพนัธ์มีปัญหาอยูใ่น
ระดบันอ้ย55 
 ชานุวัฒน์ สุดสาคร ได้วิจยัเร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษาใน อ.คลองใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาใน อ.คลองใหญ่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
การสร้างความสัมพนัธ์โรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ดา้น 

                                                        
54สมยศ รักษาแก้ว, “บทบาทการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

ผูบ้ริหาร จังหวดันครศรีธรรมราช” ,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช), 2546, 126 หนา้. 

55สมชาย อ าพนธ์, “ การบริหารงานการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง”, ”,งาน
นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2545, 87 หนา้. 
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เรียงตามล าดบั คือบทบาทร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชาสัมพนัธ์ การ
สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนการรับความช่วยเหลือจากชุมชน การให้บริการชุมชนดา้นต่าง ๆ และ
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาใน อ.คลองใหญ่ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายด้านแตกแต่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ56 
 อุษณิษา ภาคยานุวัติ ได้วิจยัเร่ือง การปฏิบติังานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า การปฏิบติังานด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานีตาม
ทศันะของครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก57 
 สุรีย์ ศิริโกศล ไดว้ิจยัเร่ือง ของทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ต่อการร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมือง
ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ผลการวจิยัพบวา่ ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีต่อการร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมือง
ปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบ
ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานีจ าแนกตาม
ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน พบวา่โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั58 
 วรีะยุทธ โพธ์ิผา ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานความสัมพนัธ์
ระหว่างชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอโคกสูง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้ เขต 2 พบวา่ ปัญหาการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยรวมและ

                                                        
56ชานุวฒัน์ สุดสาคร, “การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียน

ประถมศึกษาใน อ.คลองใหญ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 58-67 หนา้. 

57อุษณิษา ภาคยานุวติั, “การปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์), 2547, 149 หนา้. 

58สุรีย ์ศิริโกศล, “ทศันะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”, สารนิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, 85 หนา้. 
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รายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนจ าแนกตามสถานภาพในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ผูบ้ริหารกบัผูน้ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความแตกต่างกนัในระดบัต ่า แนวทางการ
บริหารความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส าคญัได้แก่ ควรวางแผนการให้บริการชุมชน
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นในการพฒันา
โรงเรียน ควรจดัให้มีการเขา้ร่วมกิจกรรมประกวดต่าง ๆ ท่ีชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนจดั ควรติดตาม
ประเมินผลเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรร่วมกับผู ้น าชุมชนเพื่อพัฒนา ฟ้ืนฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี 
วฒันธรรมในชุมชน ควรจดัท าส่ิงพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมี
กิจกรรมจดัการศึกษา ใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบอยา่งต่อเน่ือง59 
 สมชาย สุดเลิศ ได้วิจัยเร่ือง สภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนนกลุ่ม
เครือข่ายพระยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มพระยา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นพบว่าสภาพการบริหารงานอยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการสร้างเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการให้บริการชุมชน ด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และดา้นการไดรั้บความช่วยเหลือจากชุมชน60  
 จ านงค์ มณีโชติ ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนโรงเรียนบา้นหนองหวา้หนองหญา้ขาว  อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชัยภูมิ พบว่า การ
ด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน กลยุทธ์การส่ือสารสัมพนัธ์ จะช่วยประสาน

                                                        
 59วีระยุทธ โพธ์ิผา, “ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอโคกสูง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 2”,  งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2550, 
120 หนา้.  
 60สมชาย สุดเลิศ, “ การศึกษาสภาพการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของผูบ้ริหารและครูผูส้อนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2550, 112 หนา้. 
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ความเขา้ใจอนัดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัการติดต่อส่ือสารท่ีดีน ามาซ่ึงความเขา้ใจ ท าให้เกิดความ
ร่วมมือ กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ และโรงเรียนอ านวย
ความสะดวก ในการใหบ้ริการแก่ชุมชนดว้ยความจริงใจ ท าให้เกิดความรักความผกูพนั และอยากมี
ส่วนร่วม ในการด าเนินงานทุกอยา่ง การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม น ามาซ่ึงความส าเร็จ ในการ
พฒันาการศึกษา อยา่งไรก็ตามกิจกรรม ท่ีด าเนินงานตามกลยุทธ์ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและจริงใจ จึง
จะเกิดการพฒันาท่ีมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง61 
 คงศักดิ์  จรัสบุญประชา ได้วิจัยเร่ือง การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน โรงเรียนอุบาลศกัด์ิปทุม อ าเภอคอนสวรรค ์จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ในวงรอบท่ี 1 
ใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายติดต่อส่ือสารโดยจดักิจกรรมครูเครือข่าย กิจกรรมเสียงตามสายหอ
กระจายข่าว กิจกรรมวิทยุชุมชน กิจกรรมจดหมายข่าว กิจกรรมคลงัสมองในทอ้งถ่ิน และกลยุทธ์
การสร้างความเขา้ใจกบัชุมชน โดยจดักิจกรรมเยี่ยมบา้น กิจกรรมสารสัมพนัธ์ และกิจกรรมเปิด
เยี่ยมสถานศึกษา ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนมีมากข้ึน โรงเรียนได้รับการ
สนบัสนุนจากชุมชน โรงเรียนและชุมชนมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั แต่ยงัพบขอ้บกพร่องท่ีควร
พฒันา จึงใชว้งรอบท่ี 2 ในการพฒันา โดยใชก้ลยุทธ์การสร้างเครือข่ายติดต่อส่ือสาร และกลยุทธ์
การสร้างความเขา้ใจกบัชุมชนซ ้ าอีก หลงัจากการพฒันาในวงรอบท่ี 2 แลว้ ท าให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนมีมากข้ึน ชุมชนไดรั้บทราบข่าวสารของโรงเรียนอยา่งกวา้งขวาง และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยา่งดี โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนเขา้มาร่วม
เป็นวิทยากรในการจดัการศึกษา  ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นอยา่งมาก โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมากข้ึน ท าให้ผูป้กครอง ชุมชน 
และโรงเรียน มีความเขา้ใจและมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั62 

                                                        
61จ านงค ์มณีโชติ, “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

โรงเรียนบา้นหนองหวา้หนองหญา้ขาว อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ”, การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2551, 93 หนา้. 

62คงศกัด์ิ จรัสบุญประชา, “ การพฒันาการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนโรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม จงัหวดัชยัภูมิ”,  การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต,   
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2552, 85 หนา้. 
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 ณัฐพล วิเศษ ได้วิจยัเร่ือง การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนโรงเรียนบ้านเถกิง อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ พบว่า การพฒันาการด าเนินงาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไดด้ าเนินการพฒันา 2 วงรอบ โดยวงรอบท่ี 1 ใชก้ลยุทธ์
ในการพฒันาคือ การประชุมระดมความคิดเห็น กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน และการก ากบั ติดตาม โดย
ใชกิ้จกรรมเพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากชุมชนคือ การจดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ การเยี่ยมบา้น 
การจดักิจกรรมวนัส าคญัและการบริการชุมชน ท าให้ชุมชนรู้บทบาท หนา้ท่ีของตนเองในการให้
ความร่วมมือ สนบัสนุนการจดัการศึกษา รับทราบขอ้มูล ความเคล่ือนไหวผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันา ตลอดจนยงัเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั แต่ยงัมีบางกิจกรรมตามกรอบการพฒันาท่ีไม่เกิดการพฒันาและไม่เป็นรูปธรรมจึงได้
ด าเนินการพฒันาในวงรอบท่ี 2โดยใชก้ลยทุธ์ในการพฒันาคือ การจดักีฬาภาคีความร่วมมือและการ
จดักิจกรรมศิษยเ์ก่ารักบา้นเกิดกิจกรรมดงักล่าวท าให้ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและมีการจดัตั้งชมรมจึงท าให้ไดรั้บความช่วยเหลือทั้งดา้นวสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา 
องค์กรเกิดการพฒันาและด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนโรงเรียนบา้นเถกิง อ าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ โดยใช้กลยุทธ์การ
ประชุมระดมความคิดเห็น กิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน กีฬาภาคีความร่วมมือ กิจกรรมศิษยเ์ก่ารักบา้น
เกิด และการก ากบั ติดตาม ท าให้โรงเรียนและชุมชนมีความเขม้แข็ง สมคัรสมานสามคัคีเกิดพลงั
แห่งการร่วมกนั มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัอนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงควรส่งเสริม 
สนบัสนุนให้น ากลยุทธ์ดงักล่าวน าไปใช้พฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน เพื่อใหเ้กิดการประสานความร่วมมือในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป63 
 บวร พมิพ์ภู ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันาการด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน โรงเรียนบา้นค าแดง อ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าได้มีการศึกษาคน้ควา้พบว่า 
สภาพปัญหาก่อนการพฒันา รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี 14 
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในดา้นการพฒันาการศึกษา มีคุณภาพ
ในระดบัพอใช้ เน่ืองจากชุมชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาน้อยมาก ผูศึ้กษา
คน้ควา้และกลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ และคณะกรรมการสถานศึกษาไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อปรึกษา
แนวทางแก้ปัญหา ได้ขอ้สรุปให้ร่วมกนัด าเนินการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั

                                                        
63ณัฐพล วิเศษ, “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนบา้นเถกิง จงัหวดัสุรินทร์”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2552, 140 หนา้. 



44 
 
ชุมชนในดา้นการพฒันาการศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการประชุมแบบ AIC เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในดา้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา ตามหลกัการวิจยั
การปฏิบติัการ เม่ือการด าเนินการพฒันา 2 วงรอบส้ินสุดลงผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ทุกคนมีความรู้ความ
เขา้ใจ สามารถพฒันาการด าเนินการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
ได ้3 ดา้นคือ การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมไดจ้  านวน 5 กลุ่ม การสร้างกิจกรรมการมีส่วน
ร่วม และการร่วมกนัด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม3 กิจกรรม คือ กิจกรรมจดัหาทุนและครุภณัฑ์
การศึกษา กิจกรรมการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และกิจกรรมช่วยสอนอาชีพในโรงเรียน การพฒันา
ด าเนินการไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในดา้นการพฒันาการศึกษาดี
ข้ึนมาก64 
  

2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความตอ้งการศึกษาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยยึดกรอบการการศึกษาคน้ควา้ 4 ประเด็นไดแ้ก่ 
1) สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 2) สถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
3) สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 4) สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 64บวร พิมพภ์ู, “ การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
โรงเรียนบา้นค าแดง จงัหวดัร้อยเอ็ด”, การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต,(บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2552,หนา้ 54-67 
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    ตัวแปรต้น                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
1. สถานภาพ 
    1.1 คณะกรรมการภายในสถานศึกษา 
    1.2 คณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษา 
2. ขนาดสถานศึกษา 
     2.1 ขนาดเล็ก 
     2.2 ขนาดกลาง 
     2.3 ขนาดใหญ่ 
 

การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน  สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั

ชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
 1. สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
 2. สถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน 
 3. สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 
 4. สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 

 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การ
วจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวิจัยและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 376 คน1  
3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 376 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูว้ิจยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)2 ในการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 290 คน และ
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตาราง

                                                        
1กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบบสรุปจ ำนวน

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2555 , ( ชยัภูมิ : กองการศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ, 2554), หนา้ 16. 
 2บุญชม  ศ รีสะอาด ,  “กำรวิ จั ย เบื้ อ ง ต้น ” ,  ฉบับป รับปรุงใหม่ ,  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  8, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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ท่ี 3.1 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอยา่งแลว้จึงใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจบัฉลาก
แบบใส่คืนเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงกำรจัดหมวดหมู่ของประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

สถำนภำพ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เลก็ กลำง ใหญ่ รวม เลก็ กลำง ใหญ่ รวม 
คณะกรรม 

การภายในสถานศึกษา 
20 28 4 52 19 28 4 51 

คณะกรรม 
การภายนอกสถานศึกษา 

121 177 26 324 92 123 24 239 

รวม 141 205 30 376 111 151 28 290 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจดัสร้าง

ข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภู มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 5  หมายถึง  มีการความสัมพนัธ์ในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีการความสัมพนัธ์ในระดบัมาก  
 3  หมายถึง  มีการความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีการความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื  
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ี
ศึกษาทั้ง 4 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้ง
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้น
สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ มี 12 ขอ้ 2) ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชนมี 8 
ขอ้ 3) ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน มี 8 ขอ้ และ 4) ดา้นสถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน มี 7 ขอ้  

3.3.2 หาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC 
ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมมีค่าเท่ากบั 1 ส่วนค่า IOC รายดา้นมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.67 – 1.00  แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่ามากกวา่ 0.50 
ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยาม ดงันั้นสามารถ
ตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงมีค่า IOC ทั้ง 4 ดา้น 

 3.3.3 การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(Try-out) กบัครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.93 และมีค่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.82 – 
0.90 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.60 – 1 แสดงว่าค่าความเช่ือมัน่ท่ี
วเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัได้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมในรำยด้ำน  

 

ด้ำนที่ เร่ือง ค่ำควำมเช่ือมั่น 
1. ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์  0.82 
2. ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน 0.90 
3. ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 0.83 
4. ดา้นสถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 0.84 

โดยรวม 0.93 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
  3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์และแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 



50 
 
 3.5.2 วิเคราะห์การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ทั้ งโดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี3  
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการสร้างความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการสร้างความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการสร้างความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการสร้างความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีการสร้างความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกสถานภาพโดยใชค้่า t – test (Independent samples)  
 3.5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้ (F - test , One – way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
   

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F – test) การทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) เม่ือ
พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 
 

                                                        
3บุญชม ศรีสะอาด , หลกักำรวจัิยเบือ้งต้น, อา้งแลว้, หนา้ 121. 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัเร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั มีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อศึกษาระดบัการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 4 ดา้น 
คือ สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน สถานศึกษามี
กิจกรรมร่วมกบัชุมชน สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ และศึกษาเปรียบเทียบระดับการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิใน 4 ด้านนั้น 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ผูว้ิจยัไดใ้ช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั การรวบรวมขอ้มูลจากคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 290 คน และใช้
วิธีการสุ่มย่างง่าย (Simple random sampling) แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
  4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N   แทน  จ านวนประชากร 
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 t   แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  
     (t-distribution) 
 F   แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
     (F-distribution) 
 df   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS.   แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS.   แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 *    แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **     แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 290 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 290 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1. สถานภาพ   
 1. คณะกรรมการภายในสถานศึกษา 51 17.59 
 2. คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา 239 82.41 
2. ขนาดของโรงเรียน   

1. ขนาดเล็ก  111 38.28 
2. ขนาดกลาง  151 52.07 
3. ขนาดใหญ่  28 9.65 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ คณะกรรมการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มตวัอยา่ง 290 คน เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า เป็นคณะกรรมภายในสถานศึกษา จ านวน 51 คน (ร้อยละ17.59) 
คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาจ านวน 239 (ร้อยละ 82.41) และ เม่ือจ าแนกตามขนาด
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สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 111 คน (ร้อยละ 38.28) ขนาดกลาง จ านวน 151 คน (ร้อยละ 52.07) 
และขนาดใหญ่จ านวน 28 คน (ร้อยละ 9.65) 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน 
 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ในภาพรวมและรายขอ้ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ 

 

ที่ ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมประชาสัมพนัธ์   S.D. แปลผล 
1. การจัดประชุมผู ้ปกครองเพื่อช้ีแจ้งนโยบายและแนว

ทางการปฏิบติังานของโรงเรียน 
4.33 0.64 มาก 

2. การจดัท าเอกสารหรือส่ิงพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

3.77 0.77 มาก 

3. การจดัใหมี้การออกเสียงตามสายในเร่ืองต่าง ๆแก่ชุมชน 3.18 0.85 ปานกลาง 
4. การจดัท ารายงานผลการเรียน ความประพฤติของนกัเรียน

ใหผู้ป้กครองรับทราบ 
3.50 1.34 ปานกลาง 

5. การจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ี รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะ 

4.34 0.80 มาก 

6. การจดัให้มีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการเพื่อแสดง
ผลงานใหผู้ป้กครองทราบ 

3.44 1.21 ปานกลาง 

7. การเชิญประชาชนใหชุ้มชนเยีย่มชมกิจการของโรงเรียน 3.80 1.32 มาก 
8. การประชาสัมพนัธ์ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ

โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
3.29 1.06 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 

  
ที่ ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมประชาสัมพนัธ์   S.D. แปลผล 
9. การจัดให้มีรายงานผลการตรวจสุขภาพให้ผูป้กครอง

ทราบการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ์
โดยเฉพาะ 

2.67 1.01 ปานกลาง 

10. การจดัให้มีบุคลากรไวค้อยตอ้นรับบริการผูติ้ดต่อกบัทาง
โรงเรียน 

3.99 1.04 มาก 

11. การจดัใหมี้ศูนยบ์ริการข่าวสารขอ้มูลแก่ชุมชน 3.67 1.00 มาก 
12. การจดัใหมี้การรวบรวมและเผยแพร่ประวติันกัเรียนดีเด่น

ผา่นทางวารสารของโรงเรียน 
3.35 1.24 ปานกลาง 

รวม 3.61 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก     
( X = 3.61)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากหกขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลางหก
ขอ้ มีข้อสังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ์
โดยเฉพาะ( X = 4.34) รองลงมาคือ การจดัประชุมผูป้กครองเพื่อช้ีแจง้นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน ( X = 4.33) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจดัให้มีรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพให้ผูป้กครองทราบ ( X = 2.67) และจากขอ้เสนอแนะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรจดัประชุมสัมมนา และพบปะสังสรรค์ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
ผูป้กครอง ประชาชนในชุมชนให้มีความเขา้ใจในกิจกรรม ต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือประสานพลงัในการสร้างสรรค ์โดยใหค้วามส าคญั และด าเนินการดว้ยความจริงใจ โปร่งใส 
และต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 16) 



55 

4.3.1.2 การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามสถานภาพ
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

คณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษา t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านสถานศึกษามีกจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์ 

51 3.65 0.54 239 3.60 0.53 0.51 0.60 

  

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.1.3 การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ จ าแนกขนาดของ
โรงเรียน โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4  
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ด้าน
สถานศึกษามี
กจิกรรม

ประชาสัมพนัธ์ 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F Sig. ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.63 3.61 3.59 
ระหวา่งกลุ่ม 0.05 2 0.03 

0.01 0.91 ภายในกลุ่ม 81.79 287 0.29 
รวม 81.85 289  

  

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ในสถานศึกษา
ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน 
 4.3.2.1 การวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน ในภาพรวมและราย
ขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการ
ชุมชน 

 

ที่ ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมให้บริการชุมชน   S.D. แปลผล 
1. การให้บริการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมและการ

พฒันาอาชีพ 
3.46 1.12 ปานกลาง 

2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ แก่ชุมชน 

3.21 1.09 ปานกลาง 

3. ครูและนักเรียนออกไปช่วยงานพฒันาทอ้งถ่ินใน
โอกาสต่าง ๆ 

3.41 1.23 ปานกลาง 

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มาศึกษา
หาความรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการให้
ชุมชนยนืโสตทศันูปกรณ์ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 

3.73 1.22 มาก 

5. การจดับริเวณโรงเรียนส าหรับพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจแก่ประชาชน 

2.92 1.30 ปานกลาง 

6. การประสานงานกบัสถานีอนามยัในการจดับริการ
ด้านสุขภาพและอนามัยให้แ ก่นัก เ รียนและ
ประชาชนในชุมชน 

2.56 
 

1.43 ปานกลาง 

7. ให้บริการ อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน แก่ชุมชน 

3.52 1.06 มาก 

8. ใหบ้ริการ วสัดุ ครุภณัฑ ์แก่ชุมชน 3.35 1.39 ปานกลาง 
รวม 3.27 0.30 ปานกลาง 

  

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X = 3.27)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากสองขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลางหก
ขอ้มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มาศึกษาหา
ความรู้และใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการให้ชุมชนยืนโสตทศันูปกรณ์ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ( X = 
3.73) รองลงมาคือให้บริการ อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน แก่
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ชุมชน( X = 3.52) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การประสานงานกับสถานีอนามัยในการ
จดับริการด้านสุขภาพและอนามยัให้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชน ( X = 2.56) และจาก
ขอ้เสนอแนะและจากขอ้เสนอแนะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่
ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนในชุมชน ท่ีมาติดต่องานในโรงเรียน ควรจดัสถานท่ีบริเวณภายใน
โรงเรียนใหร่้มร่ืนสวยงาม เพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชนในชุมชน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 20) 

4.3.2.2 การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน จ าแนกตาม
สถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการ
ชุมชน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

คณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษา t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านสถานศึกษามีกจิกรรม
ให้บริการชุมชน 

51 3.26 0.25 239 3.27 0.30 -0.32 0.75 

  

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2.3 การเปรียบเทียบระดบัการการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน จ าแนกขนาดของ
โรงเรียน โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการ
ชุมชน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ด้าน
สถานศึกษามี
กจิกรรม
ให้บริการ
ชุมชน 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F Sig. เลก็ กลาง ใหญ่ 

3.26 3.27 3.29 
ระหวา่งกลุ่ม 0.03 2 0.02 

0.19 0.83 ภายในกลุ่ม 25.12 287 0.09 
รวม 25.16 289  

 

 จากตารางท่ี 4.7 โรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชนในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  
 4.3.3 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกับชุมชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 
4.3.3.1 การวเิคราะห์ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

 

ที่ ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกบัชุมชน   S.D. แปลผล 
1. การจดัชุมชนให้เป็นศูนยก์ลางและร่วมมือกบั

หน่วยงานอ่ืนจดักิจกรรม เช่น การแข่งขนักีฬาการจดั
งานประเพณีต่าง ๆ 

3.32 1.04 ปานกลาง 

2. การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจง
ขอ้ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน 

2.68 1.55 ปานกลาง 

3. การจดักิจกรรมทางดา้นประเพณี วฒันธรรม หรือ
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกบัชุมชน 

3.10 1.10 ปานกลาง 

4. การจดัใหน้กัเรียนร่วมพฒันาท าความสะอาดร่วมกบั
เทศบาล อบต.อนามยัชุมชน 

3.39 1.18 ปานกลาง 

5. การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน โดยน าความรู้ และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ไปเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อประกอบ
อาชีพ 

3.79 1.21 มาก 

6. การร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดับริการดา้น
สุขภาพอนามยั การรักษาพยาบาล ใหแ้ก่ประชาชนใน
ชุมชน 

2.92 1.17 ปานกลาง 

7. การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรหน่วยงานอ่ืนในชุมชน 3.88 1.12 มาก 
รวม 3.28 0.48 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.28)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากสองขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลางห้า 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน โดยน าความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไป
เผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ ( X = 3.79) รองลงมาคือ การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากร
หน่วยงานอ่ืนในชุมชน ( X = 3.88) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจัดโรงเรียนให้เป็น
ศูนย์กลางในการประชุมช้ีแจงข้อราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน ( X = 2.68 ) และจาก
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ขอ้เสนอแนะ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชัยภู มิ  ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรมีการร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดับริการดา้นสุขภาพอนามยั 
การรักษาพยาบาล ให้แก่ประชาชนในชุมชน ควรจดัให้นกัเรียนร่วมพฒันาท าความสะอาดร่วมกบั
เทศบาล อบต. อนามยัชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18)  

4.3.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนจ าแนกตามสถานภาพ
โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

คณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมภายนอก
สถานศึกษา t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านสถานศึกษามีกจิกรรม
ให้บริการชุมชน 

51 3.22 0.46 239 3.29 0.49 -0.92 0.36 

  

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชน จ าแนกขนาดของ
โรงเรียน โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ด้าน
สถานศึกษามี
กจิกรรม
ให้บริการ
ชุมชน 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F Sig. ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.25 3.27 3.33 
ระหวา่งกลุ่ม 0.28 2 0.14 

0.60 0.55 ภายในกลุ่ม 67.35 287 0.24 
รวม 67.63 289  

  

 จากตารางท่ี  4 .10 โรงเ รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย ภู มิ  มีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ในสถานศึกษาท่ี
มีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  
 4.3.4 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 4.3.4.1 การวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ใน
ภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของโรงเรียน 

 

ที่ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน 

  S.D. แปลผล 

1. ชุมชนสนใจท่ีจะเขา้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

3.22 1.04 ปานกลาง 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และแผนพฒันาโรงเรียน 

2.68 1.55 ปานกลาง 

4. ชุมชนร่วมกบัโรงเรียนในการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

3.39 1.18 ปานกลาง 

5. ชุมชนร่วมกนัวางแผนจดัท าสาระหลกัสูตร การจดักิจกรรม
ใหส้นองตอบตามความตอ้งการของชุมชน 

3.79 1.21 มาก 

6. การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางและร่วมมือกบัหน่วยงาน
อ่ืนจดักิจกรรม เช่น การแข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง 
ๆ 

2.92 1.17 ปานกลาง 

7. การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้
ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน 

3.88 1.12 มาก 

รวม 3.28 0.48 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (X = 3.28)  

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากสองขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลางห้า 
ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้
ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน ( X = 3.88) รองลงมาคือ ชุมชนร่วมกนัวางแผนจดัท าสาระ
หลกัสูตร การจดักิจกรรมให้สนองตอบตามความต้องการของชุมชน ( X = 3.79 ) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันา
โรงเรียน ( X = 2.68) และจากขอ้เสนอแนะ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
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โรงเรียน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรจดัโรงเรียนให้เป็น
ศูนยก์ลางและร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนจดักิจกรรม เช่น การแข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 10) 

4.3.4.2 การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของโรงเรียนจ าแนกตามสถานภาพ 

 

การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

คณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษา t Sig. 

n   S.D. n   S.D. 

ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมของ

โรงเรียน 

 
51 

 
3.66 

 
0.42 

 
239 

 
3.68 

 
0.43 -0.37 0.71 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน พบว่า ไม่
แตกต่างกนั 
 4.3.4.2 การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
จ าแนกขนาดของโรงเรียน โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

ด้าน
สถานศึกษาให้
ชุมชนมีส่วน

ร่วมใน
กจิกรรมของ
โรงเรียน 

ค่าเฉลีย่ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS 
F Sig. ขนาด

เลก็ 
ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.66 3.68 3.69 
ระหวา่งกลุ่ม 0.03 2 0.02 

0.09 0.92 ภายในกลุ่ม 52.80 287 0.18 
รวม 52.83 289  

  

 จากตารางท่ี  4.13 โรงเ รียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัย ภูมิ  มีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั  
 
 



  

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัด

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ ใน 4 ด้าน คือ สถานศึกษามีกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ สถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ และศึกษาเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิใน 4 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 290 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t – test , F – test   
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ  
  

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 290 คน 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 290 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการภายในสถานศึกษาจ านวน 51 คน ร้อยละ 17.59 คณะกรรมการภายในสถานศึกษา 
จ านวน 239 ร้อยละ 82.41 และ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 111 คน ร้อยละ 
38.28 ขนาดกลาง จ านวน 151 คน ร้อยละ 52.07 และขนาดใหญ่จ านวน 28 คน ร้อยละ 9.65 
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 5.1.2 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน 
 1. ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.61) เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากหกขอ้ อยู่ในระดบัปานกลางหกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะ รองลงมาคือ การ
จดัประชุมผูป้กครองเพื่อช้ีแจง้นโยบายและแนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือ การจดัให้มีรายงานผลการตรวจสุขภาพให้ผูป้กครองทราบ และจากขอ้เสนอแนะการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้าน
สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั
ดงัน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัประชุมสัมมนา  และพบปะสังสรรค์ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครู ผูป้กครอง ประชาชนในชุมชนให้มีความเขา้ใจในกิจกรรม ต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือประสานพลงัในการสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคญั และด าเนินการดว้ย
ความจริงใจ โปร่งใส และต่อเน่ือง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 16) 
 2. ผลการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามสถานภาพ มีระดับการปฏิบติัไม่
แตกต่างกนั  
 3. ผลการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดของ
โรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
 5.1.3 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน 
 1. ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.27) 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากสองขอ้ อยู่ในระดบัปานกลางหก มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มาศึกษาหาความรู้และใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนการให้ชุมชนยืนโสตทศันูปกรณ์ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ รองลงมาคือให้บริการ อ านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน แก่ชุมชน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การ
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ประสานงานกบัสถานีอนามยัในการจดับริการดา้นสุขภาพและอนามยัให้แก่นกัเรียนและประชาชน
ในชุมชน และจากขอ้เสนอแนะการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่
ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนในชุมชน ท่ีมาติดต่องานในโรงเรียน ควรจดัสถานท่ีบริเวณภายใน
โรงเรียนใหร่้มร่ืนสวยงาม เพือ่เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชนในชุมชน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 20) 
 2. ผลการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน เม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตามตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า ไม่
แตกต่างกนั  
 5.1.4 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูม ิด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกับชุมชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน  
 1. ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.28 ) 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากสองขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลางห้าขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน โดยน าความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไป
เผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ รองลงมาคือ การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรหน่วยงานอ่ืนใน
ชุมชน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้
ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน และจากข้อเสนอแนะ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี ควรมีการร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจดับริการดา้นสุขภาพอนามยั การรักษาพยาบาล ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน ควร
จดัใหน้กัเรียนร่วมพฒันาท าความสะอาดร่วมกบัเทศบาล อบต. อนามยัชุมชน(ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชน จ าแนกตาม
สถานภาพ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั   
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 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตามตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า มี
ระดบัการปฏิบติัไมแ่ตกต่างกนั 
 5.1.5 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมของโรงเรียน และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน 
 1) ระดับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.28) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุม
ช้ีแจงขอ้ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน รองลงมาคือ ชุมชนร่วมกนัวางแผนจดัท าสาระ
หลกัสูตร การจดักิจกรรมให้สนองตอบตามความตอ้งการของชุมชน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาโรงเรียน และจาก
ขอ้เสนอแนะ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี ควรจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางและร่วมมือกบัหน่วยงาน
อ่ืนจดักิจกรรม เช่น การแข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 10) 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามตามขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่าง 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย  
 ผลการวจิยั พบวา่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 
 1. ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่
ละขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีระดบัการปฏิบติัสูงสุดคือ การจดัให้มี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ การประชาสัมพนัธ์ของ
โรงเรียนกบัชุมชนถือไดว้า่เป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง เพราะโรงเรียนตั้งข้ึนในชุมชนและเพื่อเป็นประโยชน์
ของชุมชนแต่ท่ีผา่นมาโรงเรียนให้ความส าคญักบัชุมชนนอ้ย เน่ืองจากโรงเรียนมีภารกิจหนา้ท่ีมาก
จนอาจละเลยด้านการประชาสัมพนัธ์ แต่ในปัจจุบนัโรงเรียนกบัชุมชนของจงัหวดัชัยภูมิต่างให้
ความสนใจ ซ่ึงกนัและกนัจะเห็นไดจ้าก มีการจดัเสียงตามสาย หรือจดัเผยแพร่ให้มีข่าวสารหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอยูใ่นขีดจ ากดั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) ก าหนดใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ปีหลงัจากการบริหารงานมาแลว้ให้สาธารณะชน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจไดรั้บทราบถึงการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ของจงัหวดัชัยภูมิได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานภายในรอบปีท่ีผา่นมาให้สาธารณะชนทราบเม่ือส้ินปีการศึกษาของทุกปี 
ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของนักวิชาการ บีเบ๊าะ หะยีสาเมาะได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ควรท าหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โดยส่งเสริมให้ครู นกัเรียนมีบทบาทใน
การประชาสัมพนัธ์ ร่วมมือกนัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัโรงเรียน มีการเผยแพร่ผลงาน โรงเรียน
ควรมีแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ ได้โดยการประชุมผูป้กครองนักเรียนหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจงข่าวสารพบปะเยี่ยมเยียนผูป้กครองหรือประชาชนในเขตบริการโรงเรียน มี
การส่งสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ ใหก้ารตอ้นรับและใหค้วามสะดวกแก่ผูม้า
ติดต่อ สนบัสนุนส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการจดัป้ายนิเทศ หรือนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร 
ส่งเสริมให้มีการส่งเสริมผลงานนกัเรียนเขา้ประกวดหรือแสดงในโอกาสต่าง ๆ มีการกระจายข่าว
เผยแพร่ข่าวสารทางหอกระจายข่าว มีการจดังานวนัส าคญัต่าง ๆ ในโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยั 
วรีะยุทธ โพธ์ิผา ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอโคกสูง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 
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2 ผลการวิจยัพบว่า ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก
เช่นกนั 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ จ าแนกตามสถานภาพ กรณี
การเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมาจาก การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชัยภูมิ  โดยเฉพาะด้านสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จะเป็นบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการภายในสถานศึกษาท่ีจะด าเนินการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติั คณะกรรมการภายในสถานศึกษาตอ้งช้ีแจงให้ค  าเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนขาดความรู้และไม่เขา้ใจการด าเนินการของโรงเรียน
รวมถึงโรงเรียนจดัรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงท าให้ชุมชนไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและปรับปรุงการปฏิบติังานของโรงเรียน และสอดคล้องกบัทศันะของ 
สมชาย สุดเลศิ ท าการวจิยัเร่ืองสภาพการบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนนกลุ่มเครือข่ายพระ
ยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจยัพบว่าสภาพการบริหารงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มพระยา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว้ เขต 2 โดยรวมและรายดา้นพบว่าสภาพการบริหารงานอยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการสร้างเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการให้บริการชุมชน ด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และด้านการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนเม่ือเปรียบเทียบการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนนกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั และของ วิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์, ชูศักดิ์ เอกเพชร และพร
ศักดิ์ อาษาสุจริต ท าการวิจยัเร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี ผลการวิจยัผลวา่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ งาน
ใหบ้ริการชุมชนดา้นต่าง ๆ และงานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 4 ดา้น เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คืองานรับความช่วยเหลือสนบัสนุนจาก
ชุมชน งานบทบาทร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประชาสัมพนัธ์ และงาน
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จดัตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิและในการเปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี จ าแนกตามสถานภาพในการด ารง
ต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน พบวา่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัการปฏิบติั
ไม่แตกต่างกนั โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา
ในสถานศึกษาขนาดกลางและคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กกับคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกนั 
อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดท่ีแตกต่างกนั จะไดรั้บการส่งเสริมหรือการสนบัสนุนเก่ียวกบัการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ในดา้น
ต่างๆ สอดคล้องกับทัศนะของ สมยศ รักษาแก้ว ได้ท าการวิจัยเร่ือง บทบาทการพฒันางาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทศันของสมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า บทบาทการ
พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหาร โรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะของ
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในภาพรวมมีบทบาทอยูใ่น
ระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ดา้นงานร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน ดา้นงานใหชุ้มชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และดา้นงานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน
และหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทในระดบัมาก ส่วนดา้นงานให้บริการแก่ชุมชนมีบทบาทอยู่ในระดบั
ปานกลาง และตามทศันะคติของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีต าแหน่งคณะกรรมการ ฝ่าย
บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมและรายด้านคืองานประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน งานให้บริการแก่ชุมชน งานร่วมกิจกรรมของชุมชน งานให้ชุมชนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน และงานเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนไม่แตกต่างกนั 
 5.2.2 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน 
 1. ระดับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
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พิจารณาแต่ละขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากและอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มาศึกษาหาความรู้และใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการให้
ชุมชนยืมโสตทศันูปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การให้บริการดา้นต่าง 
ๆ แก่ชุมชนตามก าลงัความสามารถท่ีโรงเรียนจะด าเนินการได ้เช่น ใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ี ใน
การจดักิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานอ่ืน มีการส่งเสริมให้ครูน านักเรียนออกไปช่วยพฒันา
สถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน การบริการให้ยืมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ แก่ชุมชน การบริการให้
ความรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพสาธิตการท ากิจกรรมอาชีพต่าง ๆ แก่ชุมชน จดับริการห้องสมุดท่ี
อ่านหนงัสือพิมพ ์แก่ผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน จดัให้บริการดา้นสุขภาพ อนามยั นนัทนาการ
แก่ชุมชน จดัให้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ และร่มร่ืนเป็นท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจแก่ชุมชน ประเพณีวฒันธรรมแก่ชุมชน ตามโอกาสอนัเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดขอบข่ายงานดา้นการให้บริการชุมชนของโรงเรียนมธัยมศึกษาไว  ้ ดงัน้ี 1) การบริการ
ข่าวสาร ให้ขอ้มูลความเคล่ือนไหวของ โรงเรียนทราบดว้ยการจดับริการห้องสมุดชุมชน วิทย ุ
หนงัสือพิมพเ์ป็นตน้ 2) การส่งเสริมสุขภาพอนามยั จดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ดา้นสุขภาพอนามยั
แก่ชุมชน 3) การส่งเสริมอาชีพ ส ารวจความตอ้งการของชุมชนวา่ ตอ้งการให้โรงเรียนส่งเสริม
อาชีพอะไรบา้ง 4) การบริการนนัทนาการ นนัทนาการ คือ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การแข่งขนักีฬา การแสดงดนตรีและ
การละเล่นต่างๆ เป็นตน้ 5) การบริการอาคารสถานท่ี และวสัดุครุภณัฑ์ ส่งเสริมให้มีการบริการ
อาคารสถานท่ีหรือวสัดุครุภณัฑ์แก่ชุมชน เช่น หอประชุมโรงเรียน อบรมบุคลากรของชุมชนเป็น
ตน้ 6) การบริการวิชาการ มีการให้ขอ้มูลข่าวสารทางวิชาการสาขาต่าง ๆ แก่ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัค ากล่าวของนกัวิชาการ อาชัญญ์ อศรกุล ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มประชากรเป็นขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จ านวน 126 คน พบว่า ปัญหาการด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน จ าแนกตาม
สถานภาพ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัไม่
แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก การเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของชุมชน จัดให้มี
คณะกรรมการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน จดัให้มีการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศาสนากบัชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
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งานแต่งงาน งานบวช งานศพ เป็นตน้ บ ารุงรักษาสาธารณสมบติัของชุมชน การท่ีโรงเรียนไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึน ย่อมเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบัทศันะของ อษัฎาวุธ สุวตัถี กล่าวถึง การให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาจของความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่าง 
ๆ เช่น ดา้นการเงิน แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ และรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ในชุมชน มาสนบัสนุนใน
การจดักิจกรรมของโรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน แต่ตอ้งดุความ
เหมาะสมของกิจกรรมท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาให้ดี 
เพื่อการปฏิบติักิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ีและป้องกันการเกิดความไม่เข้าใจกัน และของ       
วิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์, ชูศักดิ์ เอกเพชร และพรศักดิ์ อาษาสุจริต ท าการวิจยัเร่ือง การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี 
ผลการวิจยัผลว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี อยู่
ในระดบัมาก 2 ดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ งานให้บริการชุมชนดา้นต่าง ๆ และงาน
เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และอยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น เรียง
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คืองานรับความช่วยเหลือสนบัสนุนจากชุมชน งานบทบาทร่วม ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประชาสัมพนัธ์ และงานจดัตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และในการเปรียบเทียบการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี จ าแนกตามสถานภาพในการด ารงต าแหน่งและขนาดของ
โรงเรียน พบวา่ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัการปฏิบติั
ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน คณะกรรมการภายใน
สถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา มีกิจกรรมให้บริการชุมชน ในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาศึกษาหาความรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการให้ชุมชนยืม
โสตทศันูปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขนาดของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ วัฒนา คุรุสวัสดิ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยเ์ก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา ศึกษาในส่วนภูมิภาค ผลการวิจบัพบว่า ทั้งผูบ้ริหารและอาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษา
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ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความเห็นวา่ โรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคของการจดัการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในระดบัปานกลาง และไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 
 5.2.3 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูม ิด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกับชุมชน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 
 1. ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
แต่ละขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากและอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัสูงสุดคือ การเขา้
ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน โดยน าความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อประกอบ
อาชีพ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่า การเขา้ร่วมท าไดห้ลายรูปแบบ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การจดัให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน จดัให้มีการสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นศาสนากบัชุมชน อรัญ กั่วพานิช ไดใ้ห้ข่ายงานไวว้่ากิจกรรมท่ีโรงเรียนควรเป็น
ผูน้ าและให้ความร่วมมือในการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 1) น านกัเรียนออกไปศึกษาหาประสบการณ์ใน
ชุมชน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าของชุมชน และชุมชนจะเห็น
ความส าคญัของการศึกษา 2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โดยโรงเรียนเป็นผูน้ าในการจดั หรือ
โรงเรียนให้ความร่วมมือกบัชุมชน 3) กิจกรรมพฒันาชุมชน โดยอาศยักิจกรรมการเรียนการสอน
ของนกัเรียนเป็นส่ือ คือ การใหน้กัเรียนไปปฏิบติัจริงท่ีบา้น เช่น การปลูกผกั เล้ียงสัตว ์วิชาการงาน
อาชีพ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมพฒันาชุมชนในด้านอาชีพและท่ีอยู่อาศัย 4) กิจกรรมทางศาสนา 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมวนัส าคัญของชาติ และกิจกรรมวนัส าคัญของ
พระมหากษตัริยท่ี์ชุมชนจดัข้ึน โรงเรียนก็ควรเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่านนั้น 5) กิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนกบัศิษยเ์ก่าและผูป้กครองนกัเรียน สอดคลอ้งกบัทศันะ จ านงค์ มณีโชติ ท าการวิจยัเร่ือง 
การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โรงเรียนบา้นหนองหวา้หนอง
หญา้ขาว อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ การด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน กลยุทธ์การส่ือสารสัมพนัธ์ จะช่วยประสานความเขา้ใจอนัดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัการ
ติดต่อส่ือสารท่ีดีน ามาซ่ึงความเขา้ใจ ท าให้เกิดความร่วมมือ กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ และโรงเรียนอ านวยความสะดวก ในการให้บริการแก่ชุมชนดว้ย
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ความจริงใจ ท าให้เกิดความรักความผกูพนั และอยากมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานทุกอยา่ง การ
จดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม น ามาซ่ึงความส าเร็จ ในการพฒันาการศึกษา อยา่งไรก็ตามกิจกรรม ท่ี
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและจริงใจ จึงจะเกิดการพฒันาท่ีมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
และของ อาชัญญ์ อศรกุล ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กลุ่มประชากรเป็นขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 
126 คน พบวา่ ปัญหาการด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน จ าแนกตามสถานภาพ กรณีการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยั พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั อาจเกิดการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ด้าน
สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งมีการวางแผน ตอ้งมีการเตรียม
ตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่างๆ โดยบุคคลตอ้งเป็นผูใ้ฝ่รู้เหตุการณ์รอบตวัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ี
ตนต้องมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ด้วยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถตามทนัต่อความเปล่ียนแปลงท่ี 
สอดคล้องกับทัศนะของ สุรีย์ ศิริโกศล ได้ท าการวิจัยเร่ือง ทัศนะของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า ทศันะของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ผล
การเปรียบเทียบทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดั
ปัตตานีจ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน พบวา่โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัการปฏิบติั
ไม่แตกต่างกนั โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา
ในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางและคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กกับคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
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กบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน ไม่
แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก การเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของชุมชนเท่าท่ีโรงเรียน และ
ความสามารถของผูบ้ริหาร อยูใ่นวสิัยท่ีเป็นไปไดข้องโรงเรียนซ่ึงจะท าไดห้ลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนได้เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน การจดัให้มี
คณะกรรมการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สอดคลอ้งกบัทศันะของ สุรีย์ ศิริโกศล ท าการวิจยั
เร่ืองของทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวดัปัตตานี 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดั
ปัตตานี โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบทศันะของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานีจ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน พบวา่โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 5.2.4 ระดับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิ ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมของโรงเรียน และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน  
 1. ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากและอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุดคือ การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่
ประชาชน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาเปิดโอกาสเชิญชวนหรือหาทางให้บุคคล
ในชุมชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนการเชิญประชาชนมาร่วมในกิจกรรมงานวนัเด็ก วนัแม ่
หรือวนัส าคญัอ่ืนๆ ของโรงเรียนการเชิญบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากร
ในโรงเรียนให้บุคคลในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาโรงเรียนโดยการช่วยเหลือดา้น
แรงงานหรือวสัดุอุปกรณ์ อษัฎาวุธ สุวัตถี ไดใ้ห้ข่ายงานไวก้ารให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาจของความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการเงิน 
แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ และรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ในชุมชน มาสนบัสนุนในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่ต้องดุความเหมาะสมของ
กิจกรรมท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาให้ดี เพื่อการปฏิบติั
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กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ีและป้องกนัการเกิดความไม่เข้าใจกันสอดคล้องกับทศันะของ 
จ านงค์ มณีโชติ การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนโรงเรียนบา้น
หนองหวา้หนองหญา้ขาว อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า การด าเนินงานความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน กลยทุธ์การส่ือสารสัมพนัธ์ จะช่วยประสานความเขา้ใจอนัดีเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัการติดต่อส่ือสารท่ีดีน ามาซ่ึงความเขา้ใจ ท าให้เกิดความร่วมมือ กลยุทธ์การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรของ
โรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และโรงเรียนอ านวยความสะดวก ในการ
ให้บริการแก่ชุมชนดว้ยความจริงใจ ท าให้เกิดความรักความผกูพนั และอยากมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงานทุกอยา่ง การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม น ามาซ่ึงความส าเร็จ ในการพฒันาการศึกษา 
อยา่งไรก็ตามกิจกรรม ท่ีด าเนินงานตามกลยุทธ์ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองและจริงใจ จึงจะเกิดการพฒันา
ท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง อรัญ กั่วพานิช ได้ท าการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
ในเขตการศึกษา 2 ผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัการปฏิบติังานดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จ าแนกตาม
สถานภาพ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยั พบว่า มีระดบัการปฏิบติัไม่
แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก เป็นการเปิดโอกาสเชิญชวนหรือหาทางให้บุคคลในชุมชนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนการเชิญประชาชนมาร่วมในกิจกรรมงานวนัเด็ก วนัแม่ หรือวนัส าคญัอ่ืนๆ 
ของโรงเรียนการเชิญบุคคลในทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากรในโรงเรียนให้บุคคล
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาโรงเรียนโดยการช่วยเหลือด้านแรงงานหรือวสัดุ
อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ อัษฎาวุธ สุวัตถี กล่าววา่ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาจของความร่วมมือจากชุมชนในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการเงิน 
แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์ และรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ในชุมชน มาสนบัสนุนในการจดักิจกรรมของ
โรงเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่ต้องดูความเหมาะสมของ
กิจกรรมท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาให้ดี เพื่อการปฏิบติั
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเต็มท่ีและป้องกนัการเกิดความไม่เขา้ใจกนั และของ อาชัญญ์ อศรกุล ได้
ท าการวจิยัเร่ือง การด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มประชากรเป็นขา้ราชการ
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ครูสังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 126 คน พบว่า ปัญหาการ
ด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยรวมและรายดา้นจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 3. กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ มีระดบัการปฏิบติั
ไม่แตกต่างกนั โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา
ในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางและคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
ภายนอกสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กกับคณะกรรมการภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดท่ีแตกต่างกนั จะไดรั้บการ
ส่งเสริมหรือการสนับสนุนเก่ียวกับการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ใน
ด้านต่างๆ ท่ีไม่แตกต่าง สอดคล้องกับทัศนะของ อาชัญญ์ อศรกุล ได้ท าการวิจัยเร่ือง การ
ด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในสังกดัส านักงานการ
ประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มประชากรเป็นข้าราชการครูสังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ านวน 126 คน พบว่า ปัญหาการด าเนินงาน
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยรวม
และรายดา้นจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
และของ วเิชียรรัตน์ พึง่กลัน่ ไดท้  าการวจิยัเร่ืองปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงาน การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอ
นิคมพฒันา จงัหวดัระยอง กลุ่มประชากรเป็นขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน การประถมศึกษาก่ิง
อ าเภอนิคมพฒันา จ านวน 148 คน พบว่า ปัญหาการบริหารงาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั คร้ังต่อไป 
 5.3.1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยั คณะกรรมการภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา มี
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิพิจารณา
รายดา้นจากค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดในแต่ละดา้น 
 5.3.1.1 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ พบวา่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ การจดัให้
มีรายงานผลการตรวจสุขภาพใหผู้ป้กครองทราบ ดงันั้น คือผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ควรมีการรายงานผลการตรวจสุขภาพของนกัเรียนให้ผูป้กครองทราบเพื่อท่ีผูป้กครองจะไดท้ราบ
ผลการตรวจสุขภาพของนกัเรียน 
 5.3.1.2 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน พบวา่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ ข้อท่ีมีการปฏิบติัน้อยสุดคือ การ
ประสานงานกบัสถานีอนามยัในการจดับริการดา้นสุขภาพและอนามยัให้แก่นกัเรียนและประชาชน
ในชุมชน ดงันั้นคือ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการประสานงานกบัสถานีอนามยั
ในการจดับริการดา้นสุขภาพและอนามยัให้แก่นกัเรียนและประชาชนในชุมชน เพื่อนกัเรียนและ
ประชาชนจะไดมี้สุขภาพท่ีดีและรู้วธีิในการรักษาสุขภาพมากยิง่ข้ึน 
 5.3.1.3 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน พบว่า การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ การจดั
โรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการประชุมช้ีแจงข้อราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน ดังนั้น
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้
ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน เพื่อท่ีจะไดส้ร้างความเขา้ใจตรงกนั 
 5.3.1.4 ด้านสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน พบว่า การสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขอ้ท่ีมีการปฏิบติั
ต ่าสุดคือคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนพฒันาโรงเรียน ดงันั้น 
โรงเรียนควรมีการวางแผนให้คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
แผนพฒันาโรงเรียน เพื่อท่ีจะไดด้ าเนินงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 จากขอ้คน้พบจากงานการวิจยั เร่ือง การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชด้งัน้ี 
 5.3.2.1 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัประชุมสัมมนา และพบปะสังสรรคร่์วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครู ผูป้กครอง ประชาชนในชุมชนให้มีความเขา้ใจในกิจกรรม ต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือประสานพลงัในการสร้างสรรค ์ โดยให้ความส าคญั และด าเนินการดว้ยความจริงใจ 
โปร่งใส และต่อเน่ือง 
 5.3.2.2 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมให้บริการชุมชน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควร
จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชนในชุมชน 
ท่ีมาติดต่องานในโรงเรียน ควรจดัสถานท่ีบริเวณภายในโรงเรียนให้ร่มร่ืนสวยงาม เพื่อเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชนในชุมชน   
 5.3.2.3 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควรมี
การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล ให้แก่
ประชาชนในชุมชน ควรจดัให้นักเรียนร่วมพฒันาท าความสะอาดร่วมกบัเทศบาล อบต. อนามยั
ชุมชน   
 5.3.2.4 ดา้นสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มีขอ้เสนอแนะใน
การน าไปใช ้คือ ควรจดัโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยก์ลางและร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนจดักิจกรรม เช่น การ
แข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกับแบบอย่างท่ีดีของความส าเร็จในการบริหาร 
โรงเรียนโดยใช้การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ 
 5.3.3.2 ควรมีการวิจยัเร่ืองปัญหาและขอบเขตการให้ชุมชนมีส่วนร่วมพฒันาการบริหาร 
โรงเรียนโดยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ 
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1. หนังสือภาษาไทย 
 1)  หนังสือทัว่ไป 
กรทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร : 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป..  
            . “การนิเทศแบบร่วมพัฒนา : ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการ

สอน” . กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศ, 2547.  
            . คู่มือบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์าร

รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546.  
            . เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2547.  
กรมการพฒันาชุมชน. กรม. สรุปแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ, 2547-2551. กอง

วชิาการและแผนงาน. กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, 2547 .  
กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  แบบสรุปจ านวน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2555 .  ชยัภูมิ : กองการศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ, 2554.  

ชุมศกัด์ิ อินทรรักษ์. บทบาททางวิชาการ : ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัตตานี : 
ภาควชิาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2530.  

นิพนธ์ กินาวงศ.์ หลกัการบริหารการศึกษา.  พิษณุโลก : ตระกลูไทย, 2543.  
บุญชม ศรีสะอาด. “การวจัิยเบือ้งต้น”. ฉบบัปรับปรุงใหม่. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา

สาส์น, 2553.  
            . การวจัิยเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553.  
พนิจดา วรีะชาติ. การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

โอเดียนสโตร์, 2542.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : 

ทิพยวสุิทธ์ิ, 2555.  
สนอง เครือมาก. คู่มือการสอบปฏิบัติการ, 2537. อดัส าเนา. หนา้ 12.  
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สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 

ชยันาท : อมรการพิมพ,์ 2544.  
สวสัด์ิ กาญจนสุพรรณ. หลักการบริหารการศึกษา. สงขลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

สงขลา, 2542. หนา้ 441. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. การบริหารอาคารสถานที่การบริหารงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน . กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 
2532.  

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคก์ารมหาชน. มาตรฐานตัวบ่งช้ี และ
เกณฑ์การพจิารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน รอบที่ 2 
พ.ศ, 2549 – 2553 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพค์รุสภา, 2549.  

สุรพนัธ์ ยนัตท์อง. การบริหารโรงเรียน นวัตกรรม เทคนิคประสบการณ์  กรุงเทพมหานคร : ภาค
พฒันาต าราและเอกสารทางวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2538. หน้า 
315.  

หวน พินธุพนัธ์. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : อกัษรบณัฑิต, 
2550.  

อธิปัตย ์คล่ีสุนทร. ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 
2547.  

 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
คงศกัด์ิ จรัสบุญประชา. “ การพฒันาการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน

โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม จงัหวดัชยัภูมิ”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552.  

คงศกัด์ิ จรัสบุญประชา. “การพฒันาการด าเนินงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
โรงเรียนอนุบาลศกัด์ิปทุม จงัหวดัชยัภูมิ”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต .
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552.  

จ านง มณีโชติ. “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนโรงเรียนบา้น
หนองหวา้หนองหญา้ขาว จงัหวดัชยัภูมิ” .การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551.  
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ฉกาจ ขนัชู. “สภาพและปัญหาของการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันราธิวาส”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑฺตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2547.  

ชานุวฒัน์ สุดสาคร. “การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา
ใน อ.คลองใหญ่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2547.  

ณฐัพล วเิศษ. “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนโรงเรียนบา้นเถกิง 
จงัหวดัสุรินทร์”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552.  

เทิดเกียรติ ขนัธ์พิมู. “การพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดา้นการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1”. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษามหาบัณฑิต.  บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2548.  

บวร พิมพภ์ู. “ การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนโรงเรียนบา้นค า
แดง จงัหวดัร้อยเอ็ด”. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552. 

บีเบ๊าะ ยะยีสาเมาะ. “การปฏิบติังานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีลูกลอบวางเพลิง จงัหวดัปัตตานี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2540.  

พนัธ์ทิพย ์ทองอร่าม. “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารสถาบนัราชภฏัในอนาคต : กรณีศึกษา
สถาบนัราชภฏัสุรินทร์”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนัราช
ภฏัสุรินทร์, 2546.  

ไพบูลย ์พรรษา. “การพฒันาการด าเนินงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน จงัหวดัชยัภูมิ”. 
การศึกษาค้นคว้าอสิระการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
2548.  

ราเชนทร์ พุ่มแจ.้ “ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัอีสาน, 2552.  
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วฒันา คุรุสวสัด์ิ. “ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยเ์ก่ียวกบัการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ศึกษาในส่วน
ภูมิภาค”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัรามค าแหง.
2545.  

วิเชียรรัตน์ พึ่งกลัน่ . “ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา 
จงัหวดัระยอง”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2545.  

วีระยุทธ โพธ์ิผา. “ปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอโคกสูง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว้เขต 2”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา, 
2550.  

สง่า ลีประโคน. “การพฒันาการด าเนินงานสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน
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มหาวทิยาลยับูรพา, 2550.  
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สุรีย์ ศิ ริโกศล.  “ทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัเทศเมืองปัตตานี”. 
สารนิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 
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 3) เวบ็ไซต์ 
กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ. การประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน. วนัท่ี 12 มกราคม 2554 สืบคน้จาก http://www.chpao.org.2554. 
 

http://www.chpao.org,2554/
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       เลขท่ีแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ                                                   
****************************** 

ค าช้ีแจง     
                 1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้  (วิจยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบั
และน าเสนอผลงานวจิยัเป็นลกัษณะภาพรวม  โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  
แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
       2.  แบบสอบถามน้ีใช้เก็บขอ้มูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด  3  ตอนเป็นค าถามเก่ียวกบั 
  ตอนท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี  2 แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ         
  ตอนท่ี   3 เ ป็นแบบสอบถามปลาย เ ปิด เ ก่ียวกับข้อ เสนอแนะในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน   สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
   
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 

นางสาววยรีุ   มะลาศรี 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1    ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง        หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 
 

ขอ้ความ ส าหรับผูว้จิบั 
1. สถานภาพ 

       คณะกรรมการภายในสถานศึกษา        
       คณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษา        

2. ขนาดของสถานศึกษา 
        ขนาดเล็ก 
        ขนาดกลาง 
        ขนาดใหญ่ 

[   ]V1 
 
 

[   ]V2 
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ตอนที่  2    สภาพการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ  รวม  4  ดา้น คือ สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  สถานศึกษามีการ
ให้บริการชุมชน  สถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน  และสถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน          
ค าช้ีแจง   ในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีมีจุดม่งหมายท่ีจะสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  วา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัใด 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในระดับการปฏิบติัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดงัน้ี 
   5     หมายถึง    มีการสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัมากท่ีสุด 
              4     หมายถึง    มีการสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัมาก 
              3     หมายถึง    มีการสร้างความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
             2     หมายถึง    มีการสร้างความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ย 
             1     หมายถึง   มีการสร้างความสัมพนัธ์ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

 

ส าหรับ
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 
 

   1 
สถานศึกษามีกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ 
การจดัประชุมผูป้กครองเพื่อช้ีแจง้นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน 

      
[   ]V1 

2 การจดัท าเอกสารหรือส่ิงพิมพเ์พื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

     [   ]V2 

3 การจดัใหมี้การออกเสียงตามสายในเร่ืองต่าง ๆแก่ชุมชน      [   ]V3 
4 การจดัท ารายงานผลการเรียน  ความประพฤติของนกัเรียนให้

ผูป้กครองรับทราบ 
     [   ]V4 

5 การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบการประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะ      [   ]V5 
6 การจดัใหมี้การแสดงนิทรรศการทางวชิาการเพื่อแสดงผลงาน

ใหผู้ป้กครองทราบ 
     [   ]V6 
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ข้อที่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

 

ส าหรับ
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 
7 การเชิญประชาชนใหชุ้มชนเยีย่มชมกิจการของโรงเรียน      [   ]V7 
8 การประชาสัมพนัธ์ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของ

โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
     [   ]V8 

9 การจดัใหมี้รายงานผลการตรวจสุขภาพใหผู้ป้กครองทราบ      [   ]V9 
10 การจดัใหมี้บุคลากรไวค้อยตอ้นรับบริการผูติ้ดต่อกบัทาง

โรงเรียน 
     [   ]V10 

11 การจดัใหมี้ศูนยบ์ริการข่าวสารขอ้มูลแก่ชุมชน      [   ]V11 
12 การจดัใหมี้การรวบรวมและเผยแพร่ประวติันกัเรียนดีเด่นผา่น

ทางวารสารของโรงเรียน 
     [   ]V12 

 
1 

สถานศึกษามีกจิกรรมให้บริการชุมชน 
การใหบ้ริการแก่ชุมชนดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาอาชีพ 

      
[   ]V1 

2 การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ แก่
ชุมชน 

     [   ]V2 

3 ครูและนกัเรียนออกไปช่วยงานพฒันาทอ้งถ่ินในโอกาสต่าง ๆ      [   ]V3 
4 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มาศึกษาหาความรู้

และใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการใหชุ้มชนยนื
โสตทศันูปกรณ์ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 

     [   ]V4 

5 การจดับริเวณโรงเรียนส าหรับพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจแก่
ประชาชน 

     [   ]V5 

6 การประสานงานกบัสถานีอนามยัในการจดับริการดา้น
สุขภาพและอนามยัใหแ้ก่นกัเรียนและประชาชนในชุมชน 

     [   ]V6 

7 ใหบ้ริการ อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืน แก่ชุมชน 

     [   ]V7 

8 ใหบ้ริการ วสัดุ ครุภณัฑ์ แก่ชุมชน      [   ]V8 
 

1 
ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกบัชุมชน 
การจดัชุมชนให้เป็นศูนยก์ลางและร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนจดั
กิจกรรม  เช่น  การแข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ 

      
[   ]V1 



93 
 

ข้อที่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

 

ส าหรับ
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 
2 การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้

ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน 
     [   ]V2 

3 การจดักิจกรรมทางดา้นประเพณี  วฒันธรรม  หรือกิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกบัชุมชน 

     [   ]V3 

4 การจดัใหน้กัเรียนร่วมพฒันาท าความสะอาดร่วมกบัเทศบาล  
อบต.  อนามยัชุมชน 

     [   ]V4 

5 การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน  โดยน าความรู้  และ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ไปเผยแพร่แก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ 

     [   ]V5 

6 การร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดับริการดา้นสุขภาพ
อนามยั  การรักษาพยาบาล  ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน 

     [   ]V6 

7 การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรหน่วยงานอ่ืนในชุมชน      [   ]V7 
 

1 
สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกจิกรรมของโรงเรียน 
ชุมชนสนใจท่ีจะเขา้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

      
[   ]V1 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และแผนพฒันาโรงเรียน 

     [   ]V2 

3 ชุมชนระดมทพัยากรในชุมชนเพื่อส่งเสริมดา้นการศึกษาท า
ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

     [   ]V3 

4 ชุมชนร่วมกบัโรงเรียนในการก ากบั  ติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

     [   ]V4 

5 ชุมชนร่วมกนัวางแผนจดัท าสาระหลกัสูตร  การจดักิจกรรม
ใหส้นองตอบตามความตอ้งการของชุมชน 

     [   ]V5 

6 การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางและร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน
จดักิจกรรม  เช่น  การแข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ 

     [   ]V6 

7 การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการประชุมช้ีแจงขอ้
ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่ประชาชน 

     [   ]V7 

............................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1. นายสมชาย  ลาภประโยชน์ 

- การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม) 
- รองผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเป้าวทิยา 
 

2. นายปัญญา  เพยีพมิเพิม่ 
- การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม) 
- ผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ 
 

3. นายเศรษฐา  ศรีสุธรรมศักดิ์ 
- การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม) 
- ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเป้าวทิยา 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ  6012/ว013         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
           ถนนราษฎร์คะนึง  ต าบลในเมือง 
            อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 
     5   พฤศจิกายน   2555 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เจริญพร  นายสมชาย  ลาภประโยชน์ 
 

  ดว้ย  นางสาววยุรี  มะลาศรี  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัเรียน  5514205088 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี
ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ีให้ได้รับขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 
 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี  จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 
 
       ขอเจริญพร 
  
       

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
          รักษาการรองอธิการบดี 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
         ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ท่ี ศธ  6012/ว013         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
            ถนนราษฎร์คะนึง  ต าบลในเมือง 
             อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 
     5   พฤศจิกายน   2555 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เจริญพร  นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม 
 

  ดว้ย  นางสาววยุรี  มะลาศรี  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันกัเรียน  5514205088  ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง  
“การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรงเรียนกบัชุมชน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ”  ใน
การน้ีตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ีให้ไดรั้บขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 
 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี  จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 
 
       ขอเจริญพร 
 
       

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
          รักษาการรองอธิการบดี 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
         ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ท่ี ศธ  6012/ว013         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
           ถนนราษฎร์คะนึง  ต าบลในเมือง 
            อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 
     5   พฤศจิกายน   2555 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เจริญพร  นายเศรษฐา  ศรสุธรรมศกัด์ิ 
 

  ดว้ย  นางสาววยุรี  มะลาศรี  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันกัเรียน  5514205088   ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง 
“การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรงเรียนกบัชุมชน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ใน
การน้ีตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ีให้ไดรั้บขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 
 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน  พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี  จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 
 
       ขอเจริญพร 
 
      (พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 
          รักษาการรองอธิการบดี 
     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
         ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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       เลขท่ีแบบสอบถาม  
 
 
 
 

 
ค าช้ีแจง     
                 1)  แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผู ้วิจ ัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอ
แบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้  ผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่าน
เป้นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นลกัษณะ  โดยจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน  แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอขอ้มูลจากการวิจยั
ไปใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
       2.  แบบสอบถามน้ีใช้เก็บขอ้มูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด  3  ตอนเป็นค าถามเก่ียวกบั 
  ตอนท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี  2 แบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ         
  ตอนท่ี   3 เ ป็นแบบสอบถามปลาย เ ปิด เ ก่ียวกับข้อ เสนอแนะในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน   สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  
   
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 
 

นางสาววยรีุ   มะลาศรี 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
ตอนที ่ 1    ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 



102 
 
  

 

ข้อที่ 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

R  
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. 1. สถานภาพ 
คณะกรรมการภายในสถานศึกษา        
คณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษา        

2. ขนาดของสถานศึกษา 
 ขนาดเล็ก 
 ขนาดกลาง 
 ขนาดใหญ่ 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่ 2    สภาพการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ 
 

 

ข้อที่ 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

R  
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ด้านที ่1 สถานศึกษามีกจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์ 

     

   1 การจดัประชุมผูป้กครองเพื่อช้ีแจง้นโยบาย
และแนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

2 การจดัท าเอกสารหรือส่ิงพิมพเ์พื่อเผยแพร่
ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

3 การจดัใหมี้การออกเสียงตามสายในเร่ือง
ต่าง ๆ แก่ชุมชน 

1 1 1 3 1 

4 การจดัท ารายงานผลการเรียน  ความ
ประพฤติของนกัเรียนใหผู้ป้กครอง
รับทราบ 

1 1 1 3 1 

5 การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบการ
ประชาสัมพนัธ์โดยเฉพาะ 

1 1 0 2 0.67 

6 การจดัใหมี้การแสดงนิทรรศการทาง
วชิาการเพื่อแสดงผลงานใหผู้ป้กครอง
ทราบ 

1 1 1 3 1 

7 การเชิญประชาชนใหชุ้มชนเยีย่มชมกิจการ
ของโรงเรียน 

1 1 0 2 0.67 

8 การประชาสัมพนัธ์ความกา้วหนา้ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

1 1 1 3 1 

9 การจดัใหมี้รายงานผลการตรวจสุขภาพให้
ผูป้กครองทราบ 

1 1 1 3 1 

10 การจดัใหมี้บุคลากรไวค้อยตอ้นรับบริการ
ผูติ้ดต่อกบัทางโรงเรียน 

1 1 0 2 0.67 

  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ   
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 R  IOC 

 ด้านที ่1 สถานศึกษามีกจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์ 

     

11 การจดัใหมี้ศูนยบ์ริการข่าวสารขอ้มูลแก่
ชุมชน 

1 1 1 3 1 

12 การจดัใหมี้การรวบรวมและเผยแพร่
ประวติันกัเรียนดีเด่นผา่นทางวารสารของ
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

 
 

ข้อที่ 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

R  
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ด้านที ่2 สถานศึกษามีกจิกรรมให้บริการ
ชุมชน 

     

1 การใหบ้ริการแก่ชุมชนดา้นการฝึกอบรม
และการพฒันาอาชีพ 

1 1 1 3 1 

2 การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรือ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ แก่ชุมชน 

1 1 0 2 0.67 

3 ครูและนกัเรียนออกไปช่วยงานพฒันา
ทอ้งถ่ินในโอกาสต่าง ๆ 

1 1 1 3 1 

4 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้
มาศึกษาหาความรู้และใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนการใหชุ้มชนยนืโสตทศันูปกรณ์
ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ 

1 1 1 3 1 

5 การจดับริเวณโรงเรียนส าหรับพื้นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจแก่ประชาชน 

1 1 1 3 1 

6 การประสานงานกบัสถานีอนามยัในการ
จดับริการดา้นสุขภาพและอนามยัใหแ้ก่
นกัเรียนและประชาชนในชุมชน 
 

1 1 1 3 1 

  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ   
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 R  IOC 

 ด้านที ่2 สถานศึกษามีกจิกรรมให้บริการ
ชุมชน 

     

7 ใหบ้ริการ อ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน แก่
ชุมชน 

1 1 1 3 1 

8 ใหบ้ริการ วสัดุ ครุภณัฑ์ แก่ชุมชน 1 1 0 2 0.67 
 

 

ข้อที่ 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

R  
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ด้านที ่3 ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกบั
ชุมชน 

     

1 การจดัชุมชนให้เป็นศูนยก์ลางและร่วมมือ
กบัหน่วยงานอ่ืนจดักิจกรรม  เช่น  การ
แข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ 

1 1 1 3 1 

2 การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการ
ประชุมช้ีแจงขอ้ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่
ประชาชน 

1 1 1 3 1 

3 การจดักิจกรรมทางดา้นประเพณี  
วฒันธรรม  หรือกิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกบัชุมชน 

1 1 1 3 1 

4 การจดัใหน้กัเรียนร่วมพฒันาท าความ
สะอาดร่วมกบัเทศบาล  อบต.  อนามยั
ชุมชน 

1 1 1 3 1 

5 การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน  โดยน า
ความรู้  และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ไปเผยแพร่
แก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ 

1 1 0 2 0.67 

 
 

  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ   
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 R  IOC 

 ด้านที ่3 ด้านสถานศึกษามีกจิกรรมร่วมกบั
ชุมชน 

     

6 การร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการ
จดับริการดา้นสุขภาพอนามยั  การ
รักษาพยาบาล  ใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน 

1 1 1 3 1 

7 การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรหน่วยงาน
อ่ืนในชุมชน 

1 1 1 3 1 

 
 

ข้อที่ 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ  

R  
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 ด้านที ่4 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของโรงเรียน 

     

1 ชุมชนสนใจท่ีจะเขา้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

2 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและแผนพฒันา
โรงเรียน 

1 1 1 3 1 

3 ชุมชนระดมทพัยากรในชุมชนเพื่อส่งเสริม
ดา้นการศึกษาท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

1 1 1 3 1 

4 ชุมชนร่วมกบัโรงเรียนในการก ากบั  
ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

5 ชุมชนร่วมกนัวางแผนจดัท าสาระหลกัสูตร  
การจดักิจกรรมใหส้นองตอบตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

1 1 1 3 1 

6 การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางและ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนจดักิจกรรม  เช่น  
การแข่งขนักีฬาการจดังานประเพณีต่าง ๆ 

1 1 1 3 1 

  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ   
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 R  IOC 

 ด้านที ่4 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของโรงเรียน 

     

7 การจดัโรงเรียนให้เป็นศูนยก์ลางในการ
ประชุมช้ีแจงขอ้ราชการและเร่ืองอ่ืน ๆ แก่
ประชาชน 

1 1 1 3 1 

 
ตอนที ่3     ขอ้เสนอแนะแนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 

 

ข้อที่ 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  

R  
 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 1 1 1 3 1 
2 สถานศึกษามีกิจกรรมใหบ้ริการชุมชน 1 1 1 3 1 
3 ดา้นสถานศึกษามีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน 1 1 1 3 1 
4 สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียน 
1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ  6012/ว013         มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
           ถนนราษฎร์คะนึง  ต าบลในเมือง 
            อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

     6   กุมภาพนัธ์   2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
เจริญพร       ผูอ้  านวยการกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

       ด้วย  นางสาววยุรี  มะลาศรี  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
ศูนยก์ารศึกษาวิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันกัเรียน  5514205088  ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง 
“การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรงเรียนกบัชุมชน  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ”  โดย
มี รศ.ดร.วิโรจน์  สาระรัตน์  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ในการน้ี  จ  าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ทดสอบคุณภาพการวจิยั 
 

      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
เพื่ออนุญาตให้  นกัศึกษาดงักล่าวแจกและเก็บแบบสอบถามจากหน่วยงานของท่าน  เพื่อทดสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 
 

ขอเจริญพร 
 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์) 

รองอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 

 
1. ค่า Reliability รวมทั้ง 4 ด้าน 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           140.6667       138.713        .425           .924 
A2           140.6333       139.826        .337           .925 
A3           140.5333       139.982        .331           .925 
A4           140.6000       140.731        .246           .926 
A5           140.5667       136.599        .487           .923 
A6           140.5000       134.603        .552           .922 
A7           140.8000       138.441        .495           .923 
A8           140.8000       142.441        .215           .926 
A9           140.8333       140.420        .409           .924 
A10          140.2333       138.530        .490           .923 
A11          139.9667       142.378        .319           .925 
A12          140.1333       137.154        .714           .921 
B1           140.4667       130.947        .800           .919 
B2           139.9667       142.378        .391           .925 
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B3           140.1333       137.154        .714           .921 
B4           140.4667       130.947        .800           .919 
B5           139.9667       142.378        .319           .925 
B6           140.1333       137.154        .714           .921 
B7           140.4667       130.947        .800           .919 
B8           140.5333       134.878        .581           .922 
C1           140.8667       133.844        .693           .920 
C2           140.8000       138.372        .437           .923 
C3           140.9667       135.137        .524           .922 
C4           140.9333       141.857        .211           .926 
C5           140.3333       135.471        .517           .923 
C6           140.5667       136.806        .513           .923 
C7           140.6000       130.938        .797           .919 
D1           140.7000       134.148        .608           .921 
D2           140.5667       136.323        .441           .924 
D3           140.6333       139.428        .360           .924 
D4           140.7667       135.633        .516           .923 
D5          140.5333       136.257        .585           .922 
D6          140.7333       136.202        .441           .924 
D7          141.0000       140.552        .257           .926 
 
--- 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 34 
 
Alpha =    .925 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ  สกุล   นางสาววยรีุ  มะลาศรี 
 
วนัเดือนปีเกดิ   วนัท่ี  20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2524 
 
ภูมิล ำเนำ   4 หมู่ 7 บา้นประชาอาสา ต าบลต าบลประชาพฒันา  
                                          อ าเภอวาปีปทุม   จงัหวดัมหาสารคาม 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   4 หมู่ 7 บา้นประชาอาสา ต าบลต าบลประชาพฒันา  
                                           อ าเภอวาปีปทุม   จงัหวดัมหาสารคาม 
 
วุฒิกำรศึกษำ    
         พ.ศ. 2547   ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
 
ประวตัิกำรท ำงำน  
          พ.ศ.  2547-2552  วทิยาลยัการอาชีพร้อยเอด็   อ าเภอเมือง   จงัหวดัร้อยเอด็ 
    ต าแหน่งครูอตัราจา้ง   
          พ.ศ.  2552-2555  โรงเรียนบา้นเป้าวทิยาคม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
    ต าแหน่ง ครู 
          พ.ศ.  2555-ปัจจุบัน โรงเรียนเมืองเตาวทิยาคม อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย    
                                           จงัหวดัมหาสารคาม   ต าแหน่ง ครู 
    
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน  โรงเรียนเมืองเตาวทิยาคม   อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย    
                                           จงัหวดัมหาสารคาม 
 
ต ำแหน่งปัจจุบัน   ครู   
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