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ภาคผนวก 
 
  -  รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
  -  หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 
  -  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารยวิสุทธ์ิ   ยิ่งอุปการ 
 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
2.  นายประเสริฐ   เรืองตระกูล 
 ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
3.  นายทะนง   พุมพานิช 
 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
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 1 สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์  ยิ่งอุปการ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้”          
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์) 
          ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122, 2123 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

ที่  ศธ 0563.12/ว176 
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 1 สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ (นายประเสริฐ เรืองตระกูล) 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้”          
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์) 
          ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122, 2123 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

ที่  ศธ 0563.12/ว176 
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 1 สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ (นายทนง พุ่มพานิช) 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้”          
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์) 
          ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122, 2123 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

ที่  ศธ 0563.12/ว176 
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 1 สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครือ่งมือเพือ่การวิจัย 
 

เรียน  
 
 ด้วย นางสาวพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้”          
ซึ่งจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อทดลองเครื่องมือ
การวิจัยดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์) 
          ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122, 2123 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

ที่  ศธ 0563.12/ว177 
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 1 สิงหาคม 2556 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เรียน  
  
 ด้วย นางสาวพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้”          
ซึ่งจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกลุ่มกรุงธนใต้ ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์) 
          ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122, 2123 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

ที่  ศธ 0563.12/ว178 
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
การสรางความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
****************************************************************************** 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามน้ี ผูตอบไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ซ่ึงประกอบไปดวย ประธานกรรมการ กรรมการที่เปน
ผูแทนผูปกครองกรรมการท่ีเปนผูแทนครู กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชนกรรมการท่ีเปน
ผูแทนกรุงเทพมหานคร กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือ
ผูแทนองคกรศาสนาในพื้นท่ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษา 
 2. แบบสอบถามนี้แบงเปน 4 ตอน ไดแก 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2-3 แบบสอบถามความคิดเห็นตามระดับความรู สึกของทานเกี่ยวกับ 
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 
  ตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 3. ขอมูลท่ีไดรับจะนําไปเพ่ือใชในการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอการสถานภาพใน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีของทานแตประการ
ใด โปรดแสดงความคิดเห็นตามสภาพท่ีเปนจริง ซ่ึงขอมูลของทานท่ีตอบจะเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม
กรุงธนใต 
 ขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                           นางสาวพินทสุดา  สุรมังกรวงศ 
     นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับทาน 
 
1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 
 
2. ระดับการศึกษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 
 
ตอนท่ี 2-3 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และปญหาการสรางความสัมพันธ 
 ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองตารางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 
 ระดับความคิดเห็น  5 หมายถึง มีการสรางความสัมพันธ /มีปญหาการสราง 
    ความสัมพันธมากท่ีสุด 
 ระดับความคิดเห็น  4 หมายถึง มีการสรางความสัมพันธ /มีปญหาการสราง 
    ความสัมพันธมาก 
 ระดับความคิดเห็น  3 หมายถึง มีการสรางความสัมพันธ /มีปญหาการสราง 
    ความสัมพันธ ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น  2 หมายถึง มีการสรางความสัมพันธ /มีปญหาการสราง 
    ความสัมพันธนอย 
 ระดับความคิดเห็น  1 หมายถึง มีการสรางความสัมพันธ /มีปญหาการสราง 
    ความสัมพันธนอยท่ีสุด 
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ตัวอยาง 
 

ระดับการสราง
ความสัมพันธ 

 ระดับปญหาการสราง
ความสัมพันธ ขอ รายการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 ความสัมพันธในทางตรง            
1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบ

เก่ียวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตาง ๆ เชน 
การกระจายเสียงทางหอกระจายขาว  หนังสือ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ   

           

 
จากตัวอยาง หมายความวา  
 1.  เค ร่ืองหมาย  ในชองท่ี  4 หมายความวา  ทานเห็นวาโรงเรียนมีการสราง
ความสัมพันธในการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบเกี่ยวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ 
เชน การกระจายเสียงทางหอกระจายขาว หนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตางๆ อยูในระดับมาก 
 2. เคร่ืองหมาย  ในชองท่ี 3 หมายความวา ทานเห็นวาโรงเรียนมีปญหาการสราง
ความสัมพันธในการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบเกี่ยวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ 
เชน การกระจายเสียงทางหอกระจายขาว หนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตางๆ อยูในระดับ 
ปานกลาง 
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ระดับการสราง
ความสัมพันธ 

 
ระดับปญหาการสราง

ความสัมพันธ ขอ รายการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 การสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสู

ชุมชน 

           

1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธใหชุมชนไดทราบ
เก่ียวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตาง ๆ เชน 
การกระจายเสียงทางหอกระจายขาว  หนังสือ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ   

           

2 โรงเรียนมีการใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดเขา  
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน การพัฒนา
ชุมชน  กิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา 
กิจกรรมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน เปนตน 

           

3 โรงเรียนมีการใหความชวยเหลือแกชุมชน เชน การ
จัดอบรมทางวิชาชีพ การเปนวิทยากรใหความรูทาง
วิชาการ การจัดกลุมสนใจ เปนตน 

          

4 โรงเรี ยนมีการให ชุมชนเข ามามีสวนรวมใน
กิจกรรมหรือใชบริการจากทางโรงเรียน  อาทิ 
กิจกรรมนันทนาการ เปดโอกาสใหประชาชนไดใช
สนามกีฬาของโรงเรียน ในการออกกําลังกาย เปน
ตน   

     

 

     

5 โรงเรียนมีการสรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน จัดใหมีการประชุม
ผูปกครอง การเยี่ยมบานนักเรียน เยี่ยมบานผูนํา
ชุมชน เปนตน 

           

           6 โรงเรียนมีการใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการ เชน 
การนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
และฝกงานในแหลงเรียนรูตางๆ โดยใชวิทยากรท่ี
เปนคนในชุมชน เปนตน 

           

7 โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองนักเรียนมาใหความรู
ในบางเรื่องที่ เหมาะสมกับความสามารถ  และ
สอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน   
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ระดับการสราง
ความสัมพันธ 

 
ระดับปญหาการสราง

ความสัมพันธ ขอ รายการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
8 โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองที่ประสบความสําเร็จ 

ในการประกอบอาชีพมาเสริมสรางประสบการณ
ใหกับผูเรียน 

           

9 โรงเรียนมีการเชิญผูปกครองและบุคลากรในชุมชน
เขารวมงานวันสําคัญของโรงเรียน เชน งานวันเด็ก 
งานปดภาคเรียน เปนตน   

           

10 โรงเรียนมีการจัด ต้ังสมาคมศิษย เก า  สมาคม
ผูปกครอง และเครือขายผูปกครอง   

           

 
 

11 

การสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสู
โรงเรียน 
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร 

           

12 โรงเรียนจัดวงดนตรีไทยเพ่ือบริการชุมชน            
13 โรงเรียนจัดการแขงขันกีฬาโดยใหผูปกครองเขา

รวมในกิจกรรม 
           

14 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
15 โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี            
16 โรงเรียนมีการแจงขาวสารในการดําเนินงานของ

โรงเรียน โดยนําเสนอเปนวารสารประจําเดือน 
           

17 โรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน,ผูนําชุมชน            

18 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเดินรณรงคเผยแพรขาวสาร
ในโอกาสตางๆ 

           

19 โรงเรียนจัดใหมีการนักเรียนพัฒนาจริยธรรมดาน
จิตใจรวมกับวัด 

           

20 โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนามนุษยสัมพันธใหกับ
บุคลากร 

           

 
 

21 

การสรางความสัมพันธกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
โรงเรียนมีการใหขาวสารจากหนวยงานอื่นภายใน
ชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหรับทราบความเปนไปของ
โรงเรียน 
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ระดับการสราง
ความสัมพันธ 

 
ระดับปญหาการสราง

ความสัมพันธ ขอ รายการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
22 โรงเรียนใหบริการอาคารสถานที่เปนที่ต้ังหนวย

บริการอนามัยเชน สาธารณสุขมาใหบริการตรวจ
สุขภาพ กับคนในชุมชน       

           

23 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง 

           

24 
 

25 

โรงเรียนใหบริการอาคารสถานท่ีเพ่ือใชในการ
เลือกต้ังทุกประเภท 
โรงเรียนมีการประสานงานใหหนวยงานอ่ืนมาจัด
กิจกรรมในโรงเรียนแกนักเรียน 

           

26 โรงเรียนจัดบุคลากรและนักเรียนเขารวมกิจกรรม
ตางๆของชุมชน และหนวยงานอื่น 

           

27 โรงเรียนมีการใหขอมูลที่นาสนใจ เขาใจงาย และ
สอดคลองกับสภาพงานและสภาพปจจุบันของ
หนวยงานอื่น ๆ 

           

28 โรงเรียนใหบริการอาคารสถานท่ีเพ่ือใชในการฝก
วิชาชีพแกคนในชุมชน 

           

29 โรงเรียนรวมมือกับวัดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
แกประชาชน 

           

30 โรงเรียนประสานงานกับตํารวจในการจัดกิจกรรม
ในการใหความรูแกนักเรียนเชน พิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด เปนตน 

           

 
 

31 

การสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนํา
ศาสนา 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอบุคคลในชุมชน 

           

32 ผูบริหาร ครู และบุคลากรศึกษาความเขาใจชุมชนที่
โรงเรียนต้ังอยู 

           

33 ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรประพฤติตนเปน
แ บบอ ย า ง ข อ งพ ล เ มื อ ง ดี ต า ม วิ ถี ท า ง ข อ ง
ประชาธิปไตย 
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ระดับการสราง
ความสัมพันธ 

 
ระดับปญหาการสราง

ความสัมพันธ ขอ รายการ 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
34 ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมมือกับชุมชนในการ

ทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือความกาวหนาของชุมชน 
           

35 โรงเรียนสํารวจความตองการในการพัฒนาดาน
ตางๆ ของคนในชุมชน 

           

36 โรงเรียนสํารวจแหลงเรียนรูทั้งที่เปนวัตถุและบุคคล
ในชุมชน 

           

37 โรงเรียนประสานงานเพ่ือแกปญหาใหแกชุมชน            

38 โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรูเห็นกิจการ
ของโรงเรียนตามสมควร 

           

39 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

           

40 โรงเรียนใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใน
การเรียน-การสอนของนักเรียนเปนสําคัญ 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการการสรางความสัมพันธระหวาง 
 โรงเรียนกับชุมชน 
 
1. แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยนําโรงเรียนออกสูชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนการสรางความสัมพันธกับหนวยงาน 
    อ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนการสรางความสัมพันธกับหนวยงาน 
    อ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
       ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
                         ผูวิจัย 
     นางสาวพินทสุดา  สุรมังกรวงศ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

 
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพินทสุดา  สุรมังกรวงศ 
วัน เดือน ปเกิด 21 มีนาคม 2515 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2539 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 พ.ศ. 2558 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2540  ครูอัตราจาง โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิต 
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2548-ปจจุบัน ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิต 
   สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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