
วารสารบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ปีที่.....  ฉบับที.่....  เดือน..........................  พ.ศ. .......... 

ความคดิเห็นของครูที่มต่ีอการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิติร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น
การวิจยั คือ ครูที่สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 103 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน ตอนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน จ านวน 5 ด้าน โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ แอลฟ่า (Alpha Coefficent) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบบัจ านวน 0.96 น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
บริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านกังานเขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ วเิคราะห์
โดยทดสอบค่าที (Independent Sample t – test) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ วเิคราะห์โดยความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  
 
 
 
 
 

*สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 



ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน โรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก  

2. ครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและ
ดา้นการร่วมกิจกรรมของชุมชน มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่าง 

3. ครูที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาดา้น
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

 

บทน า 

                การจดัการศึกษานอกจากจะท าให้สามารถพฒันาความรู้ความสามารถของตวับุคคลแลว้ ยงัเป็น
ส่วนส าคญัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงประเด็นส าคญัประการหน่ึงที่ช่วยให้การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาประสบความส าเร็จนั้นคือการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ ซ่ึงการจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของชุมชน โดยเฉพาะผูป้กครอง ตอ้งอาศยัการน ากระบวนการมีส่วน
ร่วมมาใช้ ซ่ึงพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 58 ไดบ้ญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วมไวว้่า บุคคลยอ่มมี
สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผล
หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาทุกระดับจึงตอ้งปฏิบติัตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ทั้งน้ีเพราะเม่ือชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาย่อมจะช่วยขบัเคล่ือนให้การบริหารจัด
การศึกษาด าเนินไปตามความตอ้งการของชุมชน ช่วยให้สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรัก
และหวงแหนสถานศึกษา ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกบัสถานศึกษาในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ (ธนสาร บลัลงักปั์ทมา, 2551, หนา้ 30) 

                 การบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชนจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหเ้กิดการ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสถานศึกษาเป็นอยา่งดี และเป็นส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิง่ที่จะสามารถ
น าพาชุมชนและสถานศึกษาให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้สถานศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าและผูป้ระสาน



ความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เกิดความร่วมมือในเร่ืองการเรียน การสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสาน
สมัพนัธ ์จดัสรรและระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารสถานศึกษาดา้นการ
สร้างความสมัพนัธก์บัชุมชนจึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงที่สามารถท าใหก้ารจดัการศึกษาในสถานศึกษา
และการให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชนประสบผลส าเร็จ หากมีการบริหารจดัการที่เหมาะสม 
สามารถเขา้ถึงชุมชน ชุมชนยอ่มใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดีและน าพาใหก้ารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                  จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหาร
สถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพฒันาการบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จมากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความ 
สมัพนัธก์บัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนก
ตามเพศและประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพ 

ขอบเขตของการวิจัย 
                  กลุ่มประชากร คือ ครูที่สอนในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 135 คน  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, 1970 อา้งถึงใน ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิและคณะ, 2559) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 103 คน และใช้
การสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย  
                  ผูว้ิจยัไดท้  าการวจิยัระหวา่งวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560 – 20 เมษายน พ.ศ.2560 
ตวัแปรที่ศึกษา คือ 
                  1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพ 
                  2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความคิดเห็นของครูที่ มี ต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน ในสถานศึกษา 5 ดา้น คือ 1. ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  2. ดา้นการให้บริการแก่ชุมชน  3. ดา้นการร่วมกิจกรรมของชุมชน  4. ดา้นการประชาสัมพนัธ์
สถานศึกษา และ 5. ดา้นการสร้างเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดย
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence : IOC) และหาค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีคอนบราค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบบัเท่ากับ 0.96 โดย



แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ
จ านวน 2 ขอ้ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยที่สุด ใน 5 ดา้น คือ 
ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดา้นการให้บริการแก่ชุมชน  ดา้นการร่วม
กิจกรรมของชุมชน  ดา้นการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา ด้านการสร้างเสริมความสัมพนัธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน จ านวน 50 ขอ้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
             การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) การทดสอบ
ค่าที  ( Independent Sample t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวจิยัสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 และรองลงมาเป็นเพศ

ชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 ส่วนใหญ่เป็นครูที่มีประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพมากกวา่ 
15 ปีขึ้นไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมาเป็นครูที่มีประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพ 6 
– 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.70 และครูที่มีประสบการณ์ในการประกอบวชิาชีพจ านวนนอ้ยที่สุด คือ ไม่เกิน 5 
ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามล าดบั 

2. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก 

3. ครูที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและดา้น
การร่วมกิจกรรมของชุมชน มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่าง 

4. ครูที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาดา้น
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 



อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวจิยั เร่ืองความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธก์บั

ชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจ

น ามาอภิปรายดงัน้ี 

      1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่ามีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การบริหารสถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งไดรั้บความ

ร่วมมือจากชุมชนในการบริหารจดัการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและ
ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ความสามารถไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพในดา้น

ต่างๆ และใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข สถานศึกษาจึงให้ความส าคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์กับ
ชุมชนเพื่อท าให้ทราบความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง และยดึหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุก

ฝ่ายมีส่วนในการเสนอความคิดเห็นและบริหารจดัการร่วมกนั เพื่อน ามาซ่ึงผลส าเร็จในการจดัการศึกษา

ตามที่ไดว้างไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชาย  สุดเลิศ (2550, บทคดัยอ่) ซ่ึงไดศึ้กษาสภาพการบริหาร
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศุภรัตน์  ปุ้งขอ้ 
(2558, บทคดัยอ่) ซ่ึงไดศึ้กษาสภาพการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ ์ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ 

เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ บณัฑิกา  วงศ์กุลพิลาศ (2555, บทคดัย่อ) ซ่ึงได้
ศึกษาการบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในอ าเภอคลองใหญ่ สังกดัส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด ซ่ึงผลการวจิยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสามารถน ามาอภิปรายผล

รายดา้นดงัน้ี 

                  1.1 ดา้นการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นของครูที่
มีต่อการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจาก การจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุผลส าเร็จไดน้ั้น สถานศึกษาตอ้งไดรั้บความร่วมมือที่ดี
จากชุมชน ตอ้งค  านึงถึงบริบทของชุมชนและสงัคม เพื่อน ามาจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบทดงักล่าว 
ดงันั้นสถานศึกษาจึงไดเ้ปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันาการจดัการศึกษา 
ทั้งการวางแผนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา นโยบาย เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใน
ด้านทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุ



วตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชาย  สุดเลิศ (2550, บทคดัยอ่) และ ศุภรัตน์  ปุ้ง
ขอ้ (2558, บทคดัย่อ)  ซ่ึงผลการวิจยัรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบั บณัฑิกา  วงศก์ุลพิลาศ 
(2555, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                  1.2 ดา้นการใหบ้ริการแก่ชุมชน พบวา่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การที่จะท าให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมกบัสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น สถานศึกษาควรตอ้งมีการจดัใหบ้ริการแก่ชุมชนที่ดีดว้ย เม่ือค  านึงถึง
ความส าคญัในจุดน้ีสถานศึกษาไดมี้การจดับริการแก่ชุมชนในดา้นต่างๆเป็นอยา่งดี ทั้งในดา้นการใหค้วามรู้ 
ดา้นวิชาชีพ รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ทั้งวสัดุ อุปกรณ์ และอาคาร สถานที่ เพือ่น ามา
ซ่ึงความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในดา้นการจดัการศึกษาและ
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสถานศึกษากบัชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชาย  สุดเลิศ (2550, 
บทคดัยอ่) และ ศุภรัตน์  ปุ้งขอ้ (2558, บทคดัยอ่)  ซ่ึงผลการวจิยัรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบั 
บณัฑิกา  วงศก์ุลพลิาศ (2555, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     1.3 ดา้นการร่วมกิจกรรมของชุมชน พบวา่ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาดา้น
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  ส านักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การส่งเสริมให้
บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนเขา้ร่วมกับกิจกรรมของชุมชนถือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดี
ระหวา่งกนัของสถานศึกษากบัชุมชน สถานศึกษาจึงไดส่้งเสริมใหค้รู นกัเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา
เขา้ร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจดัขึ้นอยูเ่สมอ ทั้งในด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่
ชุมชนจดัขึ้น เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกบัสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อรพนิ ปะกินงัเต (2556, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวจิยัรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
               1.4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา
ด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ในการสร้าง
ความสมัพนัธก์บัชุมชนนอกจากสถานศึกษามีการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนัของสถานศึกษากบัชุมชน
แลว้นั้น การประชาสมัพนัธส์ถานศึกษาใหชุ้มชนและหน่วยงานอ่ืนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารและคุณูปการ
ของสถานศึกษาก็เป็นส่ิงส าคญัที่จะท าให้สถานศึกษาเกิดความน่าเช่ือถือและเป็นที่น่าไวว้างใจในการส่ง
บุตรหลานเขา้มารับการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาจึงไดมี้การจดัท าขอ้มูลข่าวสารในดา้นต่างๆ
เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดงักล่าวให้ชุมชนและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ ทั้งในดา้นส่ิงพิมพ ์ป้ายนิเทศ 
และส่ือออนไลน์อยา่งเวบ็ไซต ์รวมถึงการออกเยีย่มเยยีนพบปะผูป้กครองและนกัเรียนเพือ่ท  าใหท้ราบความ
เป็นอยู่ของนักเรียนและสภาพชุมชน เพื่อน ามาปรับใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้ น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาย  สุดเลิศ (2550, บทคดัยอ่) และ ศุภรัตน์  ปุ้งขอ้ (2558, บทคดัยอ่), อรพิน 



ปะกินังเต (2556, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวิจยัรายด้านอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบั บณัฑิกา  วงศก์ุล
พลิาศ (2555, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
               1.5 ดา้นการสร้างเสริมความสัมพนัธก์บัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
การบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านกังาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายขอ้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ร่วมกิจกรรมระหวา่งกนัของชุมชนและสถานศึกษาท าให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการจดัการศึกษาและการ
สร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีทั้งกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งถือเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้สมัพนัธ์
ระหว่างกนัยืนยาวและแน่นแฟ้นมากยิง่ขึ้น ซ่ึงสถานศึกษาไดเ้ล็งเห็นความส าคญัดังกล่าวจึงได้มีการจดั
กิจกกรรมเพือ่เสริมสร้างความสมัพนัธ์ทั้งกบัชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดยจดักิจกรรมพบปะ
ศิษยเ์ก่า มีการเชิญหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมจดัการศึกษาและให้ความรู้กบันักเรียน และติดต่อ
ประสานงานร่วมกนัทั้งกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงท าให้ทั้งชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
สามารถมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สมชาย  สุดเลิศ (2550, 
บทคดัยอ่) และ ศุภรัตน์  ปุ้งขอ้ (2558, บทคดัยอ่), อรพิน ปะกินังเต (2556, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวจิยัรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบั บณัฑิกา  วงศก์ุลพลิาศ (2555, บทคดัยอ่) ซ่ึงผลการวจิยัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
               2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาดา้น
การสร้างความสัมพนัธก์บัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ ส านกังานเขตบางบอน กรุงเทพมหา
นคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การบริหารสถานศึกษา
ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนถือเป็นกิจกรรมที่ใชค้วามร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย และการส่งเสริม
สนับสนุนจากสถานศึกษาให้เขา้ร่วมกิจกรรมเป็นหลกั การด าเนินกิจกรรมในดา้นดงักล่าวจึงขึ้นอยูก่บัการ
จัดการและการกระจายงานของผู ้บริหารสถานศึกษา ฉะนั้ นการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับชุมชนจึงไม่มีผลต่อความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมชาย  สุดเลิศ (2550, บทคดัยอ่) และ ศุภรัตน์  ปุ้งขอ้ (2558, บทคดัยอ่), อรพิน ปะกินังเต (2556, บทคดัยอ่) 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบั บณัฑิกา  วงศก์ุลพลิาศ (2555, บทคดัยอ่)  
                3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสัมพนัธก์บัชุมชน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิิตร์ 
ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากในการเข้าร่วมกิจกกรรมที่เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนที่สถานศึกษาจดัขึ้นนั้นมีการจดัสรรงานหรือกิจกรรมให้เขา้กบัความสามารถและ
ความถนดัของตวับุคคลมากกวา่การก าหนดจากประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ จึงท าใหป้ระสบการณ์
ในการประกอบวิชาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรพนิ ปะกินงัเต (2556, บทคดัยอ่) 



ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    1.1 การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนจาก

หลากหลายสาขาอาชีพเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพือ่ท  าใหท้ราบความคิดเห็นที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

    1.2 การให้บริการชุมชน ควรจดัให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านสุขภาพ 
อนามยั และโดยเฉพาะความรู้ที่น าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยร่วมกบัตวัแทนชุมชนในการ
เสนอแนะความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งแก่ประชาชน 

    1.3 การร่วมกิจกรรมของชุมชน ควรจดัให้ครูและนักเรียนไดร่้วมกิจกรรมอยา่งทัว่ถึง เพื่อท าให้
เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้ป็นประโยชน์ในการจดัการศึกษาได ้
     1.4 การประชาสมัพนัธส์ถานศึกษา ควรจดัให้มีความหลากหลายตรงต่อความตอ้งการของ
ประชาชน และอบรมการใชส่ื้อประชาสมัพนัธใ์หส้ามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
                  1.5 การสร้างเสริมความสมัพนัธก์บัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ควรมีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่เสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัตวัแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับความคิดเห็นในการบริหารสถานศึกษาดา้น

การสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 
    2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ

บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับหน่วยงานอ่ืน ในทอ้งที่เขตอ่ืนๆ  หรือในพื้นที่การ
การศึกษาอ่ืนๆ 
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