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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษาเปนส่ิงสําคัญสําหรับบุคคลทุกกลุมทุกเพศทุกวัย มาต้ังแตสมัยอดีต เพราะ
การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนและสังคมใหมีความรู และมีความพรอมรับกับความ
เปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางมีคุณภาพ ซ่ึงบุคคลตางๆ สามารถเรียนรูไดตลอดชวงชีวิต 
โดยเฉพาะเด็กนักเรียนท่ีเร่ิมเขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียน จําเปนตองไดรับการสอน ไดรับความ
รัก ความอบอุน ความเอาใจใสดูแลจากโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบานท่ีสอง ท่ีตอง
มีการจัดสภาพแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียน และบริเวณรอบๆ โรงเรียนใหมีความเหมาะสม 
ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ในอันท่ีจะสงเสริมใหนักเรียนสามารถไดอยูรวมกันใน 
การเรียนรูอยางมีความสุข 
 การพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพจึงมีความสําคัญตอการจัดระบบการศึกษาใหกับ
นักเรียน ซ่ึงในการพัฒนาระบบการศึกษานั้น รัฐบาลไดใหใหความสําคัญมาโดยตลอด ดังจะเห็นได
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา 
ซ่ึงกําหนดใหการบริการและการจัดการศึกษา แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงในการบริหารงานตางๆ ท้ังในดานการบริหารวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารทั่วไป ใหเปนไปตามกฎกระทรวงตางๆ รวมท้ังใหมีองคประกอบของคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ท่ีมาจากผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ครู องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ศิษยเกา (สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547, หนา 38) นอกจากนี้
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ไดกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรท่ีมุงใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนวยงานตางๆ ท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคสวนอ่ืนๆ มี
วัตถุประสงค ในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา สราง
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สังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาแหงการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือ
เปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546, หนา 130-131) ทุกหนวยงานจึงตองมีการนําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุงมุงสูการ
ปฏิบัติ ยึดหลักความสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและกรอบแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา 
โดยมีเปาหมายการนําแผนสูการปฏิบัติเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการ
และสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ 
สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และสังคมไทยเปนสังคมแหง
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู มีการบริหารจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกภาคสวน ดังเชนท่ี บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ 
(2554, หนา 1) ไดกลาววา โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งของชุมชน ท่ีมีบทบาทสําคัญในการให
การศึกษาอยางมีแบบแผน เปนแหลงการเรียนรู และเปนแหลงประสบการณทางการศึกษา ท่ี
ถายทอดวัฒนธรรมของชุมชน ซ่ึงเกิดจากความตองการ หรือความจําเปนของชุมชน และมีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน ใหมีความรู และพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพ ดังนั้น โรงเรียนกับ
ชุมชนจึงมีความสัมพันธกันในฐานะท่ีโรงเรียนเปนผูเตรียมสมาชิกของชุมชน  ใหเหมาะสมกับ
สภาพความเปล่ียนแปลง โดย หวน พินธุพันธ (2556, หนา 4) ไดใหความสําคัญของงาน
ความสัมพันธกับชุมชนไววา เปนงานท่ีจะชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพหรือเปนคนเกงคนดีได ไดแก 
การสอนใหผูเรียนนําความรูไปใชท่ีบานหรือนําไปใชในชุมชน สามารถนําความรูไปใชแกปญหา
ในชุมชนไดหรือการเชิญปูชนียบุคคลในชุมนมาใหความรูแกผูเรียน ยอมจะทําใหผูเรียนมีความรู
กวางขวางข้ึนยิ่งไปกวานั้นในการสรางความสัมพันธกับชุมชน จะตองดําเนินไปพรอมๆ กับงานอีก 
4 ดาน คืองานวิชาการ งานธุรการ งานบริหารบุคคล และงานกิจการนักเรียน โดยเทาเทียมกัน จึงจะ
ชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ เปนท้ังคนเกงและคนดีได 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-2) ไดสรุปวา เปาหมายของการจัดการศึกษา คือ 
การทําใหคนเปนคนท่ีมีคุณภาพ คนท่ีมีคุณภาพ หมายถึง คนท่ีมีท้ังความดี ความเกงและความสุขให
เกิดข้ึนในคนไทย การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงมีเปาหมายไปสูการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาระหวางชุมชนและโรงเรียน เพื่อความสําเร็จของการจัดการศึกษา ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงมีอยูครอบคลุม 
ท่ัวประเทศและมากท่ีสุด  ดังนั้น  บุคลากรทางการศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการเสริมสราง
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ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน นิคม จําปานิล (2542 อางถึงใน สุรพันธุ  สินล้ี, 2552, หนา 1-2) ท่ีได
ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา ภาพรวมโดยสวนมากแลวโรงเรียนมีการปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เรียงตามลําดับดังนี้ คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการเขารวมกจิกรรม
กับชุมชน ดานการใหบริการแกชุมชน ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน
และดานการใหชุมชนรวมกิจกรรมของโรงเรียน  ดังเชนท่ี  สุรพันธุ  สินล้ี  (2552, หนา  5) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสบสาตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวาโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนตามโอกาสตางๆ เชน วันสําคัญทางศาสนา การพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และการจัด
ประชุมผูปกครองนักเรียน สวนชุมชนใหความชวยเหลือโรงเรียนในดานแรงงานในการพัฒนา
โรงเรียน และการดูแลสถานท่ีราชการเทานั้น ชุมชนและโรงเรียนยังขาดความรวมมือกันในหลายๆ 
ดาน เนื่องจากการส่ือระหวางกันยังไมเพียงพอและชุมชนขาดความตระหนัก ความรูความเขาใจใน
บทบาทท่ีแทจริงในการรวมกันจัดการศึกษากับโรงเรียน  จึงควรใหความสําคัญและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหชุมชนเขาใจ
โรงเรียนและเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนดวยความเต็มใจ 
 ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรทางการศึกษามีสวนชวยในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
ไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางาน
โรงเรียนดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพราะเปนตัวแทนของกลุมชุมชนท้ังในสวน
ของผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาวเหลานี้
ลวนเปนกลุมบุคคลท่ีสําคัญในการรวมเสนอนโยบายและสะทอนปญหาใหกับโรงเรียนการนํา
ความคิดมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ทําคุณประโยชนรวมกับสังคม 
ชุมชนท่ีแวดลอมโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนความคิดเห็นท่ีแทจริงจากบุคคลใน
ชุมชน มิใชจากบุคลากรของโรงเรียนฝายเดียว ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
การดําเนินงานยอมจะมีปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนตอ 
การเรียนการสอนของนักเรียนใหมีการเรียนไดอยางมีความสุขสงผลตอการเรียนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 
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คําถามเพื่อการวิจัย 
 
 ผูวิจัยกําหนดคําถามเพ่ือการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเ รียนกับชุมชน  ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ในภาพรวม
อยูในระดับใด 
 2. ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ในภาพรวม
อยูในระดับใด 
 3. เปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามระดับการศึกษา เปนอยางไร 
 4. เปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามเพศ เปนอยางไร 
 5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม 
กรุงธนใต  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต  
 2. เพ่ือศึกษาระดับปญหาการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต  
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามระดับการศึกษา  
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 4. เพื่อเปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามเพศ  
 5. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. การสร างความสัมพันธระหว างโรงเ รียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใต อยูในระดับ
มาก 
 2. ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต อยูในระดับ
มาก 
 3. เปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกระดับการศึกษาแตกตางกัน  
 4. เปรียบเทียบระดับการสรางความสัมพันธและปญหาการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต จําแนกตามเพศแตกตางกัน 
 5. ขอเสนอแนะแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต  ปการศึกษา 2555 จํานวน 69 โรงเรียน รวมจํานวน
ประชากรทั้งส้ิน 1,007 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของดาวิน 
เฮนเดลล (Darwin Hendel, 1972 อางถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2549, หนา 19) ความเช่ือม่ัน 95% ได
จํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ินรวม 277 คน 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปรท่ีศึกษา 
  ผูวิจัยมุงศึกษา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบไปดวย 
   2.1.1 เพศของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก 
    2.1.1.1  เพศชาย 
    2.1.1.2  เพศหญิง 
   2.1.2 ระดับการศึกษา ไดแก 
    2.1.2.1  ต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 
    2.1.2.2  สูงกวาปริญญาตรี 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก การสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงผูวิจัยไดประยุกตมาจากแนวคิดของ ประจวบ  จงปตนา (อางถึงใน เกษมศักดิ์  
สวนจันทร, 2548, หนา 34) ธร สุนทรายุทธ (2551, หนา 453-455) บัณฑิต กุมารสิทธ์ิ (2554, หนา  
9-10) ไพฑูรย สินลารัตน (2543, หนา 20) สามารถจําแนกการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนออกเปน 4 ดาน ไดแก 
   2.2.1 การสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน 
   2.2.2 การสรางความสัมพันธ โดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน 
   2.2.3 การสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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   2.2.4 การสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา 
 3. ขอบเขตดานเวลา 
  ผูวิจัยมุงศึกษา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ทํา 
การวิจัยระหวางป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต ดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุมกรุงธนใต 
 
1. เพศ 
    - เพศชาย 
    - เพศหญิง 
 2. ระดับการศึกษา 
     - ตํ่ากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 
     - สูงกวาปริญญาตรี 
 

การสรางความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามความคิดเห็น 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
1. การสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียน    
 ออกสูชุมชน 
2. การสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสู 
 โรงเรียน 
3. การสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ทั้ง 
 ภาครัฐและเอกชน 
4. การสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนํา 
 ศาสนา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพื่อใหเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะในการวิจัยคร้ังนี้ตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยาม
คําศัพทเฉพาะท่ีเปนคําหลักๆ ไวดังนี้ 
 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การติดตอระหวางโรงเรียน
กับผูปกครองนักเรียนในดานการใหขอมูล  การรับขอมูล  การรับฟงความคิดเห็น  การให
ขอเสนอแนะ การใหความชวยเหลือตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน และเพื่อความรวมมือ
ในการพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียน 
 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของ
สังคม มีหนาท่ีหลักในการใหการศึกษาอบรมเด็กเพื่อใหเปนสมาชิกท่ีดี และมีประสิทธิภาพของ
สังคม โรงเรียนไมสามารถจัดการศึกษาครบทุกอยางใหนักเรียนได ถึงแมจะเปนท่ียอมรับวา 
การศึกษา คือการจัดประสบการณใหกับเด็กในวัยเรียน แตประสบการณ ไมไดอยูแตในโรงเรียน ยัง
อยูในชุมชนอีกมาก โดยท่ีชุมชนจะวางรากฐานการศึกษา และประสบการณกับเด็กท้ังในดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการหาเล้ียงชีพ ดังนั้น โรงเรียน จะตองใหความรวมมือกับ
ชุมชน ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยท่ีโรงเรียนจะตองสนองความตองการของ
ชุมชน เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โรงเรียนตองสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ทําประโยชนใหกับชุมชนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการ  การบริหารงาน
และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน จําแนกการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนออกเปน 
4 ดาน ไดแก 
 1. การสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน หมายถึง การประชาสัมพันธ
ใหชุมชนไดทราบเกี่ยวกับนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ เชน การกระจายเสียงทางหอ
กระจายขาว หนังสือ วารสารเอกสารส่ิงพิมพตางๆ โดยมีการใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดเขาไปมี 
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชนตางๆ ใหความชวยเหลือแกชุมชนใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมหรือใชบริการจากทางโรงเรียนเปนตนและสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน โดยใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการ เชนการนํานักเรียนออกไปเรียนรูกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน และฝกงานในแหลงเรียนรูตางๆ โดยใชวิทยากรท่ีเปนคนในชุมชนในการเชิญผูปกครอง
นักเรียนมาใหความรูในบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับความสามารถและสอดคลองกับการเรียนรูของ
ผูเรียนในการประกอบอาชีพมาเสริมสรางประสบการณใหกับผูเรียน 
 2. การสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน หมายถึง การพัฒนา
บุคลากร และมีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาโดยใหผูปกครองเขารวมในกิจกรรม โดยมี
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ผูปกครองเขารวมในกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ตางๆ โดยใหนักเรียนพัฒนาตนเองทางดานจริยธรรม ดานจิตใจรวมกับวัด และองคกรอ่ืนๆ ท่ีจัดข้ึน 
 3. การสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หมายถึง การสราง
ความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยรับขาวสารจากหนวยงานอ่ืนภายใน
ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหรับทราบความเปนไปของโรงเรียน ใหบริการอาคารสถานท่ีเปนท่ีตั้งโดยให
หนวยงานตางๆ เชน บริการอนามัย  สาธารณสุขเขามาใชสถานท่ีบริการตรวจสุขภาพ กับคนใน
ชุมชน หรือจัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังและบริการอาคารสถานท่ี
เพ่ือใชในการเลือกต้ังทุกประเภท จัดบุคลากรและนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และ
หนวยงานอ่ืน ใหขอมูลท่ีนาสนใจ เขาใจงาย และสอดคลองกับสภาพปจจุบันโรงเรียน เปนตน 
 4. การสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา หมายถึง ผูบริหาร ครู และ
บุคลากร มีเจตคติท่ีดีตอบุคคลในชุมชน ท่ีโรงเรียนตั้งอยู และแบบอยางของพลเมืองดีตามวิถีทาง
ของประชาธิปไตย ในการทํากิจกรรมตางๆเพื่อความกาวหนาของชุมชน ในการพัฒนาดานตางๆ
ของคนในชุมชนและประสานงานเพื่อแกปญหาใหแกชุมชน 
 ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง อุปสรรคหรือ
ขอขัดของตางๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามภาระหนาท่ี
ของโรงเรียนไมบรรลุวัตถุประสงค ไดแก การประชาสัมพันธโรงเรียน การใหบริการชุมชน การเขา
รวมกิจกรรมของชุมชน การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และการเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงจําแนกปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนออกเปน 
4 ดาน ไดแก 
  1. ปญหาการสรางความสัมพันธโดยการนําโรงเรียนออกสูชุมชน หมายถึง ปญหา
ตางๆ ของการประชาสัมพันธใหชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายเปาหมายและกิจกรรมตางๆ เชน  
การกระจายเสียงทางหอกระจายขาว หนังสือ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพตางๆ โดยมีการใหบุคลากร
ภายในโรงเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนตางๆ ใหความชวยเหลือแกชุมชนให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือใชบริการจากทางโรงเรียน และสรางความเขาใจและ
ทัศนคติท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการ ในการนํานักเรียนออกไป
เรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และฝกงานในแหลงเรียนรูตางๆ โดยใชวิทยากรที่เปนคนในชุมชน ใน
การเชิญผูปกครองนักเรียนมาใหความรูในบางเร่ืองท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และสอดคลองกับ
การเรียนรูของผูเรียน ในการประกอบอาชีพมาเสริมสรางประสบการณใหกับผูเรียน 
  2. ปญหาการสรางความสัมพันธโดยการนําชุมชนมาสูโรงเรียน หมายถึง ปญหาใน
การพัฒนาบุคลากร ในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาโดยใหผูปกครองเขารวมในกิจกรรม เพื่อ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีตางๆ โดยใหนักเรียนพัฒนา
ตนเองทางดานจริยธรรม ดานจิตใจรวมกับวัด และองคกรอ่ืนๆ ท่ีจัดข้ึนไมคอยไดรับความรวมมือ
จากชุมชน 
  3. ปญหาการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน หมายถึง 
ปญหาการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จากการไดรับขาวสารนั้นชา
และไมคอยใหความรวมมือมากนักจากหนวยงานอ่ืนภายในชุมชน ในความเปนไปของโรงเรียน 
และการใหบริการใหกับหนวยงานตางๆ 
  4. การสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา หมายถึง ปญหาจาก
ผูบริหาร,ครูและบุคลากร ในการติดตอส่ือสารไมตรงกัน ไมมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ ซ่ึง
กันและกัน จึงเกิดการ ทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือความกาวหนาของชุมชน ในการพัฒนาดานตางๆของ
คนในชุมชนและประสานงานเพื่อแกปญหาใหแกชุมชนเกิดปญหา 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปนหนวยงานในสังกัด
สํานักงานเขต และอยูภายใตนโยบายและการกํากับของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการจัด
เรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวนโรงเรียน 435 โรงเรียน 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลท่ีเปดสอน
ระดับประถมศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตตางๆ ในกรุงเทพมหานครโดยตรง ภายใตการดูแลของ
สํานักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และมีการแบงพื้นท่ีโรงเรียนตามสํานักงานเขตออกเปน 
กลุมตางๆ ซ่ึงกลุมกรุงธนใต ประกอบไปดวย 7 สํานักงานเขต ไดแก  เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขต
หนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ 
 เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ไดแก เพศชาย และเพศหญิง 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี กับสูงกวาปริญญาตรี 
 

ประโยชนที่จะไดรับ 
 
 1. ไดขอมูลเกี่ยวกับการสรางและปญหาการสรางความสัมพันธ โดยการนําโรงเรียน
ออกสู ชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  11 

 2. ไดขอมูลเกี่ยวกับการสรางและปญหาการสรางความสัมพันธการนําชุมชนมาสู
โรงเรียนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต 
 3. ไดขอมูลการสรางและปญหาการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนใต  
 4. ไดขอมูลการสรางและปญหาการสรางความสัมพันธกับผูนําชุมชนและผูนําศาสนา
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุมกรุงธนใต 
 5. ขอมูลท่ีไดใชเปนขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและพัฒนาความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 
 


