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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ืองการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต เสนอสรุป
ผลการวิจัย มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 2. เพ่ือศึกษาระดับปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามระดับการศึกษา 
 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามเพศ 
 5. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   กลุมกรุงธนใต สรุป
ผลไดดังนี้ 
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 1. ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการสรางและปญหาการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
  1.1 จําแนกเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 153 คน คิดเปน
รอยละ 55.24 และเพศชาย จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 44.76 
  1.2 จําแนกระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรีและปริญญาตรี จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 50.54 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 49.45 
 2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในภาพรวม พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ดานการสราง
ความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ดานการสราง
ความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน และเม่ือเปนรายดานปรากฏผลดังนี้ 
  2.1 ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน พบวา ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ในภาพรวม พบวามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียนมีการใช
ชุมชนเปนแหลงวิทยาการ เชน การนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และฝกงานใน
แหลงเรียนรูตางๆ โดยใชวิทยากรท่ีเปนคนในชุมชน โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองนักเรียนมาให
ความรูในบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนมี
การประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบเกี่ยวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ เชน การกระจาย
เสียงทางหอกระจายขาวหนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตางๆ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3 ลําดับ
ไดแก โรงเรียนมีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือใชบริการจากทางโรงเรียนอาทิ
กิจกรรมนันทนาการ เปดโอกาสใหประชาชนไดใชสนามกีฬาของโรงเรียนในการออกกําลังกาย
โรงเรียนมีการใหความชวยเหลือแกชุมชน เชน การจัดอบรมทางวิชาชีพ การเปนวิทยากรใหความรู
ทางวิชาการ การจัดกลุมสนใจ โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองที่ประสบความสําเร็จ ในการประกอบ
อาชีพมาเสริมสรางประสบการณใหกับผูเรียน 
  2.2 ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน พบวา ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ดาน 
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การสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ในภาพรวมพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก โรงเรียนจัดใหมีการนํานักเรียน
พัฒนาจริยธรรมดานจิตใจรวมกับวัด โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนามนุษยสัมพันธใหกับบุคลากร และ
โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงคเผยแพรขาวสารในโอกาสตางๆ และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด 3 ลําดับ 
ไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร และโรงเรียนจัด
วงดนตรีไทยเพ่ือบริการชุมชนและโรงเรียนจัดการแขงขันกีฬาโดยใหผูปกครองเขารวมกิจกรรม 
  2.3 ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน พบวา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุง
ธนใต ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในภาพรวมพบวามี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก 
โรงเรียนมีการใหขาวสารจากหนวยงานอ่ืนภายในชุมชนทองถ่ินเพื่อใหรับทราบความเปนไปของ
โรงเรียนโรงเรียนมีการใหขอมูลท่ีนาสนใจเขาใจงายและสอดคลองกับสภาพงานและสภาพปจจุบัน
ของหนวยงานอ่ืนๆ โรงเรียนใหบริการอาคารสถานท่ีเพื่อใชในการเลือกตั้งทุกประเภท และขอท่ีมี
คาเฉล่ียต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก โรงเรียนการประสานงานใหหนวยงานอ่ืนมาจัดกิจกรรมหรือ
ใหบริการในโรงเรียนแกนักเรียน เชน ธนาคาร เปนตน โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนไป
ใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง โรงเรียนประสานงานกับตํารวจในการจัดกิจกรรมในการใหความรูแก
นักเรียน เชน พิษภัยและโทษของยาเสพติด 
  2.4 ดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา พบวา ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ดานการ
สรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ในภาพรวมพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอบุคคลในชุมชน โรงเรียนสํารวจแหลงเรียนรูท้ังท่ีเปนวัตถุและบุคคลใน
ชุมชน และผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมมือกับชุมชน ในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือความกาวหนา
ของชุมชน และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 3 ลําดับ ไดแก โรงเรียนประสานงานเพ่ือแกปญหาใหแกชุมชน 
โรงเรียนสํารวจความตองการในการพัฒนาดานตางๆ ของคนในชุมชน และโรงเรียนใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการเรียนการสอนของนักเรียนเปนสําคัญ 
 3. ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต ปญหาดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในภาพรวม พบวา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ ปญหาดาน
การสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ปญหาดานการสรางความสัมพันธ 
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โดยการนําชุมชนมาสู ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา และปญหา
ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน และเม่ือแยกเปนรายดานปรากฏผล
ดังนี้ 
  3.1 ปญหาดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน พบวา ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
ปญหาดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ในภาพรวม พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก โรงเรียน
มีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบเกี่ยวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ เชน  
การกระจายเสียงทางหอกระจายขาวหนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตางๆ โรงเรียนมีการใหความ
ชวยเหลือแกชุมชน เชน การจัดอบรมทางวิชาชีพ การเปนวิทยากรใหความรูทางวิชาการ การจัด
กลุมสนใจ เปนตนและโรงเรียนมีการเชิญผูปกครองและบุคลากรในชุมชน เขารวมงานวันสําคัญ
ของโรงเรียน เชน งานวันเด็ก งานปดภาคเรียน เปนตน และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก  
โรงเรียนมีการใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน  
การพัฒนาชุมชน กิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา กิจกรรมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 
เปนตน โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองนักเรียนมาใหความรูในบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 
และสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน และโรงเรียนมีการใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการ เชน การนํา
นักเรียนออกไปเรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และฝกงานในแหลงเรียนรูตางๆ โดยใชวิทยากรท่ีเปน
คนในชุมชน เปนตน 
  3.2 ปญหาดานการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน พบวา ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
ปญหาดานการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ในภาพรวมพบวา มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก โรงเรียนจัดกิจกรรม
การเดินรณรงคเผยแพรขาวสารในโอกาสตางๆ โรงเรียนจัดใหมีการนักเรียนพัฒนาจริยธรรมดาน
จิตใจรวมกับวัด โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนามนุษยสัมพันธ ใหกับบุคลากร และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
3 ลําดับไดแก โรงเรียนจัดการแขงขันกีฬาโดยใหผูปกครองเขารวมในกิจกรรมและโรงเรียนจัด
กิจกรรมเชิญผูปกครองเขาเยี่ยมโรงเรียน ทางโรงเรียนมีการแจงขาวสาร ในการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยนําเสนอเปนวารสารประจําเดือนและโรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรและโรงเรียนมีการ
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
  3.3 ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
พบวาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
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กรุงธนใต ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในภาพรวม
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก 
โรงเรียนมีการใหขาวสารจากหนวยงานอ่ืนภายในชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหรับทราบความเปนไปของ
โรงเรียน และโรงเรียนใหบริการอาคารสถานท่ีเปนท่ีตั้งหนวยบริการอนามัยเชนสาธารณสุขมา
ใหบริการตรวจสุขภาพกับคนในชุมชน และโรงเรียนมีการใหขอมูลท่ีนาสนใจ เขาใจงาย และสอด 
คลองกับสภาพงานและสภาพปจจุบันของหนวยงานอื่นๆ อีกท้ัง โรงเรียนใหบริการอาคารสถานท่ี
เพ่ือใชในการเลือกต้ังทุกประเภท บุคลากร และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด 3 ลําดับไดแก โรงเรียนการ
ประสานงานใหหนวยงานอ่ืนมาจัดกิจกรรมหรือใหบริการในโรงเรียนแกนักเรียน เชน ธนาคาร 
เปนตน และโรงเรียนจัดบุคลากรและนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และหนวยงานอื่น 
และโรงเรียนประสานงานกับตํารวจในการจัดกิจกรรมในการใหความรูแกนักเรียนเชน พิษภัยและ
โทษของยาเสพติด เปนตนโรงเรียนรวมมือกับวัด จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจแกประชาชน 
  3.4 ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา พบวาความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ในภาพรวมพบวา มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ ไดแก โรงเรียนสํารวจ
แหลงเรียนรูท้ังท่ีเปนวัตถุ และบุคคลในชุมชน โรงเรียนสํารวจแหลงเรียนรูท้ังท่ีเปนวัตถุและบุคคล
ในชุมชนผูบริหาร ครู และบุคลากรศึกษาความเขาใจชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียนการสอนของนักเรียนเปนสําคัญ และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 3 
ลําดับไดแก ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมมือกับชุมชนในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือความกาวหนา
ของชุมชน โรงเรียนประสานงานเพ่ือแกปญหาใหแกชุมชน และผูบริหาร,ครู และบุคลากรประพฤติ
ตนเปนแบบอยางของพลเมืองดีตามวิถีทางของประชาธิปไตย นอยท่ีสุด คือโรงเรียนเปดโอกาสให
ชุมชนมีสวนรูเห็นกิจการของโรงเรียนตามสมควร 
 4. เปรียบเทียบการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอไมแตกตางกัน 
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  4.1 ดานการสรางความสัมพันธ 
   4.1.1 ดานการสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ในภาพรวม
พบวาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ โรงเรียนมี
การเชิญผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขารวมงานวันสําคัญของโรงเรียน เชน งานวันเด็ก งานปด
ภาคเรียน เปนตนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
   4.1.2 ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ในภาพรวม
พบวาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี และตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมีการแจงขาวสารใน 
การดําเนินงานของโรงเรียน โดยนําเสนอเปนวารสารประจําเดือน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเดิน
รณรงคเผยแพรขาวสารในโอกาสตางๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้น
ทุกขอไมแตกตางกัน 
   4.1.3 ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
ภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี
และปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ 
โรงเรียนมีการใหขอมูลท่ีนาสนใจ เขาใจงาย และสอด คลองกับสภาพงานและสภาพปจจุบันของ
หนวยงานอ่ืนๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
   4.1.4 ดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ในภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ 
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
  4.2 ปญหาการสรางความสัมพันธ 
   4.2.1 ปญหาดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ใน
ภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับ 
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรีไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายขอทุกขอไมแตกตางกัน 
   4.2.2 ปญหาดานการสรางโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ในภาพรวม พบวา 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี และระดับ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  127 

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี ไมแตกตางกันเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี
แตกตาง คือ โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนามนุษยสัมพันธใหกับบุคลากร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
   4.2.3 ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
ภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญา
ตรี และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ โรงเรียนประสานงานกับตํารวจใน 
การจัดกิจกรรมในการใหความรูแกนักเรียนเชน พิษภัยและโทษของยาเสพติด เปนตน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
   4.2.4 ดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ในภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ 
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกับการสราง
ความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตาม
เพศ ในภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ทุกดาน
ไมแตกตางกัน 
  5.1 การสรางความสัมพันธ 
   5.1.1 ดานการสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ในภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอไมแตกตางกัน 
   5.1.2 ดานการสรางความสัมพันธ โดยการนําชุมชนออกสูโรงเรียน ในภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนเพศหญิงและเพศชาย ไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอไมแตกตางกัน 
   5.1.3 ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
ภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอไมแตกตางกัน 
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   5.1.4 ดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ในภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนเพศหญิง และเพศชาย ไมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอไมแตกตางกัน 
  5.2 ปญหาดานการสรางความสัมพันธ 
   5.2.1 ปญหาดานการสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ใน
ภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนเพศหญิงและเพศชายไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอไมแตกตางกัน 
   5.2.2 ปญหาดานการสรางโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ในภาพรวมพบวา 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปนเพศหญิงและเพศชาย ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ โรงเรียนจัดใหมีการนักเรียนพัฒนาจริยธรรมดานจิตใจรวมกับ
วัด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไมแตกตางกัน 
   5.2.3 ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในภาพรวม พบวา ความคิดเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนเพศหญิงและเพศหญิง
ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ โรงเรียนรวมมือกับวัดจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาจิตใจแกประชาชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นทุกขอไม
แตกตางกัน 
   5.2.4 ปญหาดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ใน
ภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเปน เพศชายและเพศหญิง ไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีแตกตาง คือ ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีตอบุคคลในชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกน้ันทุกขอไมแตกตาง
กัน 
 6. แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ในภาพรวม
พบวา แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง 4 ดาน ไดแก 
  6.1 ดานการสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน ในภาพรวม พบวา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนควร เชิญชุมชน/ตัวแทน เขามามีบทบาทในการวางแผน และหาวิธีการดําเนินการใน 
การพัฒนาโรงเรียนโดยการเนนใชชุมชนเปนแหลงเรียนการเรียนรูทางภูมิปญญาชาวบาน โรงเรียน
และชุมชน เดือนละ 2 คร้ัง เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนเปนร่ัวโรงเรียนชุมชนปลอดส่ิงเสพติด อบายมุข 
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สงเสริมคุณภาพชีวิตในการประกอบวิชาชีพ การดูแลสุขภาพชุมชน บริการแหลงเรียนรู ท่ี
หลากหลาย 
  6.2 ดานการสรางความสัมพันธ โดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ในภาพรวม พบวา 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน นั้นควรมีการรวมกิจกรรมกับชุมชนในการดูแล ลูกหลานท่ีเขาเรียนในโรงเรียนดวยความ
เต็มใจ โดยใชนักเรียนเปนส่ือกลางในการพัฒนาความสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อประชาสัมพันธ 
ผานเสียงตามสาย/ส่ือออนไลนทางอินเตอรเน็ต และใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชใน
ชีวิตประจําวันและนําไปประกอบอาชีพในครัวเรือน 
  6.3 ดานการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใน
ภาพรวมพบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรรวมมือกันจัดกิจกรรรมท่ีชุมชนจัดข้ึนโดยใหหนวยงานอ่ืนเขามามี
สวนรวมดวยและใชสถานท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธและส่ือสารผาน Social 
Media ใหหนวยงานอ่ืน มีโอกาสเขารวมจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับนักเรียน กับชุมชน และ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรงเรียนใหหนวยงานอ่ืนๆ ไดรับทราบขอมูลหรือทําหนังสือเชิญมารวม
กิจกรรม 
  6.4 ดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ในภาพรวม พบวา 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน นั้นควรเนนโรงเรียน/ชุมชนเปนหนวยงานท่ีตองพึ่งพาอาศัยกันไปตลอดเวลาจะท้ิงอยาง
ไดอยางหน่ึงไมได และในการพัฒนาการสรางความสัมพันธโรงเรียนตองเขาหาชุมชนกอนเสมอ 
เพื่อทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมรวมกัน เชนรณรงครักษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน/ชุมชน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคเพื่อตอบสมมุติฐานของการวิจัยและอภิปรายผลที่
คนพบดังตอไปนี้ 
 1. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ในภาพรวม พบวา ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากไมสอดคลองกับสมมติฐาน เพราะวา 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
เพราะเปนตัวแทนของชุมชนซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเหลานี้ลวนเปนกลุมบุคคลท่ี



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  130 

สําคัญในการรวมเสนอนโยบายและสะทอนปญหาใหกับโรงเรียนโดยการนําความคิดมาพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อใหโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพโดยพิจารณาเปนรายดาน เรียงจากมากไปหานอย 
ดังนี้ คือ ดานการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ดานการสรางความสัมพันธโดยการนํา
ชุมชนมาสูโรงเรียน ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน เนื่องจากโรงเรียน
มีการใหชุมชนเขารวมในกิจกรรมหรือใชบริการจากทางโรงเรียน อาทิ กิจกรรมนันทนาการ เปด
โอกาสใหประชาชนไดใชสนามกีฬาของโรงเรียน ในการออกกําลังกายเปนตนและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อัจฉราวดี  บัวเกตุ (2547, หนา 55-56) ไดศึกษา การศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สัน สุขมวง (2546, หนา 83) ไดศึกษาการสราง
ความสัมพันธระหว างโรงเ รียนกับชุมชนของโรงเ รียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน สรุปวา ดานการรับความชวยเหลือจากชุมชน การสรางเสริมความสัมพันธกับ
ชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ และบทบาทรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ การประชาสัมพันธและการใหบริการชุมชนในดานตางๆ มีการปฏิบัติบางสวน  
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวมและรายดานโดยผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสบการณมาก มีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากกวา 
 2. ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ในภาพรวม 
พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
เพราะวาในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การดําเนินงานยอมจะมีปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาทั้งการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ
ปญหาอันเกิดจากการสรางความสัมพันธนั้นควบคูไปดวยอันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนตอการเรียนการสอนของนักเรียนใหมีการเรียนไดอยางมีความสุขสงผล
ตอการเรียนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไปโดยพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยดังนี้ คือ ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  131 

ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน ดานการสรางความความสัมพันธกับผูนํา
ชุมชนและผูนําศาสนา ดานการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน เนื่องจาก
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบเก่ียวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ เชน 
การกระจายเสียงทางหอกระจายขาว หนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตางๆ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ องุน สุขสม (2546) ไดศึกษาผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก เร่ืองความสัมพันธกับชุมชนใน 5 ดาน คือ ดาน 
การประชาสัมพันธ ดานใหบริการแกชุมชน ดานการรวมกิจกรรมของโรงเรียนดานการใหชุมชน
รวมกิจกรรมของโรงเรียน และดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ 
พบวา ผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน โดยรวมมีการปฏิบัติคอนขางมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานมี
การปฏิบัติคอนขางมากเชนกัน ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครนายก ท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพของคณะกรรมการตางกัน มีความคิดเห็นตอผล
การปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวม 5 ดาน และในแตละดานไม
แตกตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน การประชาสัมพันธโรงเรียนและดานการรวมกิจกรรมของชุมชน
แตกตางกัน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีรายไดปานกลางและสูง มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนสูงกวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
รายไดต่ํ า  สวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีรายไดสูง  มีความคิดเห็นตอผล 
การปฏิบัติงานดานการรวมกิจกรรมของชุมชนสูงกวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
รายไดต่ํา ในโรงเรียนขนาดตางกัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดเห็นวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีกวาโรงเรียนขนาดกลาง ท้ังโดยรวมและ 
รายดานทุกๆ ดาน 
 3. เปรียบเทียบการสรางความสัมพันธและปญหาความสัมพันธของคณะกรรมการ
สถานศึกษากับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตาม
ระดับการศึกษาในภาพรวมพบวา การสรางความสัมพันธ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี ไมแตกตาง
กันไมสอดคลองกับสมมติฐาน เนื่องจากโรงเรียนมีการเชิญผูปกครองและบุคลากรในชุมชนเขา
รวมงานวันสําคัญของโรงเรียน เชน งานวันเด็ก งานปดภาคเรียน เปนตนและสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศราวุฒิ ในชัยภูมิ (2546) ไดศึกษาการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในดาน (1) การประชาสัมพันธโรงเรียน (2) การ
ใหบริการแกชุมชน (3) การรวมกิจกรรมของชุมชน (4) การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน (5) การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานอ่ืนในทองถ่ินพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนยังมี
ปญหาอยู 
  ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตาม
ระดับการศึกษา  ในภาพรวม  พบวา  ปญหาการสรางความสัมพันธตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรีและ 
ปริญญาตรี ไมแตกตางกันเนื่องจากโรงเรียนมีการสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดรีะหวางโรงเรียน
กับชุมชน เชน จัดใหมีการประชุมผูปกครอง การเยี่ยมบานนักเรียน เยี่ยมบานผูนําชุมชน เปนตน
และสอดคลองกับงานวิจัยของ จํานัน  เมืองพระฝาง และคณะ (2546) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน: การศึกษาพหุกรณีหลายพื้นท่ีผลการวิจัยพบวา กรณี
โรงเรียนศรีอินทราทิตยพิทยาคม เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูในตําบลท่ีเคยมีปญหาดานการแทรกแซงของ
ผูกอการรายคอมมิวนิสตมีสภาพเศรษฐกิจไมดี กอต้ังโดยความรวมมือของชุมชนและองคกรเอกชน 
จากประเทศญ่ีปุน ในปจจุบันเปดสอนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 อัตรากําลังของขาราชการครูพียงพอ มี
ความพรอมดานอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ กรณีโรงเรียนบานนาขุมคัน เปนโรงเรียนท่ีตั้งอยู
ในพื้นท่ีทุรกันดารและหางไกลความเจริญ การกอต้ังเดิมอยูในความรับผิดชอบของตํารวจตะเวน
ชายแดน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนสวนมากยังมีฐานะยากจนปจจุบันเปดสอนต้ังแตชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สภาพของอาคารสถานท่ีและหองตางๆ ยังไมเพียงพอและมีความขาดแคลน
บุคลากรเปนอันมาก 
 4. เปรียบเทียบการสรางความสัมพันธและปญหาความสัมพันธของคณะกรรมการ
สถานศึกษากับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตาม
เพศ ในภาพรวมพบวา การสรางความสัมพันธตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เพศ
หญิงและเพศชาย ทุกดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน เนื่องจากโรงเรียนมีการให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือใชบริการจากทางโรงเรียน อาทิ กิจกรรมนันทนาการ เปด
โอกาสใหประชาชนไดใชสนามกีฬาของโรงเรียน ในการออกกําลังกายเปนตนและสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สัน สุขมวง (2546) ไดศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบวา  การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม 
ศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณารายดาน สรุปวา ดานการรับความ
ชวยเหลือจากชุมชน การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ และบทบาทรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ การประชาสัมพันธและการ
ใหบริการชุมชนในดานตางๆ มีการปฏิบัติบางสวน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
ประสบการณ โดยรวมและรายดานโดยผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณมาก มีการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมากกวา 
  ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตาม
เพศ ในภาพรวม พบวา ปญหาการสรางความสัมพันธตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพศหญิงและเพศชาย ทุกดานไมแตกตางกันไมสอดคลองกับสมมติฐาน เนื่องจาก
โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองนักเรียนมาใหความรูในบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และ
สอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กมล  กําลังหาญ (2546) ศึกษา
ปญหาและความตองการในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียน
ศึกษานารี พบวา ปญหาในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนศึกษา
นารี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกแตละงาน พบวา มีปญหาในระดับปานกลางทกุงาน 
ในดานความตองการในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนศึกษานารี 
โดยภาพรวมพบวา มีความตองการในระดับมาก ซ่ึงมีขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรใหความสําคัญ
กับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีการกําหนดนโยบายและวางแผนการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เนนการประชาสัมพันธและตองปฏิบัติงานทุกงานใหมากข้ึนอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ และควรจะมีการศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการปฏิบัติงานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 
 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต มีขอเสนอแนะดังนี้  
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
  ผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนแนวทางในการศึกษาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จากดานท่ีมีระดับตํ่าสุด ดังนี้ 
  1.1 โรงเรียนควรมีการใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการ เชน การนํานักเรียนออกไป
เรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และฝกงานในแหลงเรียนรูตางๆ โดยใชวิทยากรท่ีเปนคนในชุมชน 
เปนตน 
  1.2 โรงเรียนมีการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือใชบริการจากทาง
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมนันทนาการ เปดโอกาสใหประชาชนไดใชสนามกีฬาของโรงเรียนใน 
การออกกําลังกาย เปนตน 
  1.3 โรงเรียนควรประสานงานกับตํารวจในการจัดกิจกรรมในการใหความรูแก
นักเรียนเชน พิษภัยและโทษของยาเสพติด เปนตน 
  1.4 โรงเรียนควรเนนในการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการเรียน 
การสอนของนักเรียนเปนสําคัญ 
  ขอเสนอแนะแกไขปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม 
กรุงธนใต 
  1)  โรงเรียนควรเพิ่มการประชาสัมพันธนโยบาย เปาหมาย และกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนโดยการใหบริการเสียงตามสายเพ่ือใหชุมชนไดรับทราบถึงกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 
  2)  โรงเรียนควรจัดทําปาย หรือแผนพับไวบริการชุมชน ในการเดินรณรงคหรือ
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวสารในโอกาสตางๆ 
  3)  โรงเรียนควรใหขาวสารหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อใหทราบถึงการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนหรือ ตลอดจนเพื่อใหบริการความรูใหแกนักเรียน และเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ เขา
มามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนใหมากข้ึน เชน ธนาคาร สาธารณสุข เปนตน 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนแนวทางในการสรางความและปญหา 
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปน้ันควร
ทําการศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใตอยางตอเนื่อง 
  2.2 ควรศึกษาปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่นอยาง
เปนระบบ 
  2.3 ควรศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีมีผลตอการการสรางความเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนใหมีความรวมมือกันมากยิ่งข้ึน 
 


