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สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กบั ชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
State, Problem and Success of Relationship between Communities of
Secondary Schools Attached to the Secondary Educational Service
Area Office 21

กิตติยา วงชาชม1
สายันต์ บุญใบ2
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี ค วามมุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพ ปั ญ หา และ
ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
21 ตามความคิ ด เห็ น ของประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพการ
ดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยจานวน 337คน
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 56 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 56 คน
รองผู้บ ริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่ วไปหรือหั วหน้ากลุ่มงานบริห ารงานทั่วไป จานวน รวม 56 คน และ
ครูผู้สอน จานวน 169 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบ
(F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการดาเนิ น งานความสั มพั น ธ์กับ ชุ มชนของโรงเรีย นมัธยมศึ กษา สังกั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ปัญ หาการด าเนิน งานความสัมพั น ธ์กั บชุม ชนของโรงเรียนมั ธยมศึก ษา สังกั ดสานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย
3. ผลสาเร็จการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
4. ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
และขนาดโรงเรียนต่ างกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับ สภาพในการดาเนินงานความสัม พัน ธ์กั บชุมชนของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาฯ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
5. ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน และขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึ กษาฯ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ในการทางานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน ที่มีสถานภาพการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน และขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์ในการทางานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ไ ด้ มี ก ารน าเสนอแนวทางในการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาไว้ด้วย
คาสาคัญ: สภาพ, ปัญหาและความสาเร็จ, ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: study and compare the opinions concerning
operational conditions, problems and success of community-school relationship of secondary
schools under the Office of Secondary Educational Service Area 21, classified by position, work
experience and school sizes. The total sample consisted of 337 participants, including:
56chairmen of Basic Education Board, 56 school administrators, 56deputy administrators or heads
of general administration group, and 169 teachers in the secondary schools under the Office of
Secondary Educational Service Area 21 in the 2018 academic year. The instrument for data
collection was a set of questionnaires. The statistics for data analysis were mean, standard
deviation, and One – Way ANOVA.
The findings were as follows:
1. The operational conditions of community-school relationship of secondary schools
under the Office of Secondary Educational Service Area 21, as a whole and each aspect were at a
high level.
2. The operational problems of community-school relationship of secondary schools
under the Office of Secondary Educational Service Area 21, as a whole and each aspect were at a
low level.
3. The operational success of community-school relationship of secondary schools
under the Office of Secondary Educational Service Area 21, as a whole and each aspect was at a
high level.
4. The participants with different position, work experience and school sizes, as a
whole and each aspect, showed no difference on their opinions toward operational conditions of
community-school relationship.
5. The participants’ opinions toward operational problems of community-school
relationship, classified by position, and school sizes, as a whole and each aspect showed no
difference, whereas the opinions of participants with different work experience, as a whole were
different at the .05 statistical significance level.
6. The participants’ opinions toward operational success of community-school
relationship, classified by position, and school sizes, as a whole and each aspect showed no
difference, whereas the opinions of participants with different work experience, as a whole were
different at the .01 statistical significance level.
7. This research also proposed the guidelines for developing community-school
relationship for secondary schools.
Keywords: State, Problem and Success, Relationship between Community and School
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บทนา

หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก1แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 ฉบับนี้ยึดวิสัย
ทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นภารกิจที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่อาศัยอยู่กับชุมชนนั้นๆ เพราะเป็นตัวแทนของชุมชนซึ่งทราบสภาพ ปัญหา ความต้องการต่างๆ ของ
ชุมชนเป็นอย่างดี กระบวนการบริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทาให้ชุมชนกับโรงเรียนมี
ความเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพ ปัญหา และ
แนวทางการพั ฒ นาการด าเนิ น งานความสั ม พั น ธ์กั บ ชุ ม ชนของโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั งกัด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนตามขอบข่ายภารกิจงานการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
ซึ่งมี 6 งาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 256) ได้แก่ งานด้านการให้บริการชุมชน งาน
ด้านการได้รับ การรับ การช่ วยเหลื อและสนั บ สนุ น จากชุม ชน งานด้า นการส่ งเสริมความสั ม พั น ธ์กั บ ชุ ม ชนและ
หน่วยงานอื่น งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม ส มาคม มูลนิ ธิ
งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน จึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
เพื่อที่จะทาการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ต่อไป

คาถามของการวิจัย

การด าเนิ น งานความสั ม พั น ธ์กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ยนมั ธยมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยได้กาหนดคาถามสาหรับการวิจัยไว้ ดังนี้
1. สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพัน ธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ตาม
ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอนอยู่ในระดับใด
2. สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ ตาม
ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพัน ธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯตาม
ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4. สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพัน ธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯตาม
ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
5. แนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นอย่างไร

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และผลส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของประธานฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้า
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้ บริหารฯฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน
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3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพัน ธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
4. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารฯ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน
5. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. สถานภาพในการดารงตาแหน่ง
1.1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2. ผู้บริหารสถานศึกษา
1.3. รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หรือหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
1.4 ครูผู้สอน
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1. น้อยกว่า10 ปี 2.2. 10-20 ปี
2.3. มากกว่า 20 ปี
3. ขนาดโรงเรียน
3.1. โรงเรียนขนาดเล็ก 3.2. โรงเรียนขนาดกลาง
3.3. โรงเรียนขนาดใหญ่ /ใหญ่พิเศษ

สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน
ประกอบด้วย 6 งาน
1. งานด้านการให้บริการชุมชน
2. งานด้านการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน
3. งานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
4. งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ
6. งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561
จานวนทั้งสิ้น 2,602 คนผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 56 คน รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ
หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารงานทั่ ว ไปจ านวน 56คนกลุ่ ม ครู ผู้ ส อน จ านวน 2,434 คน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาจานวน 56 คน จากทั้งหมด 56 โรงเรียน (สพม.21, 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร รอง
ผู้บ ริห ารฯฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ วไปหรือ หั วหน้ ากลุ่ มงานบริห ารงานทั่ วไปและครูผู้ ส อน สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2561 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 337 คน จาแนกเป็นประธาน
คณะกรรมการฯ จานวน 56 คน ผู้บ ริหารสถานศึกษา จานวน 56 คนรองผู้บ ริหารฯฝ่ายบริห ารงานทั่วไปหรือ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปจานวน 56 คนและครูผู้สอน จานวน 169 คน
2.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
สถานภาพการด ารงต าแหน่ ง ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งาน ขนาดโรงเรีย นที่ ป ฏิ บั ติ งานมี ลั ก ษณะเป็ น แนว
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ตรวจสอบรายการ (Check List) มี รายละเอี ยดดั งนี้ สถานภาพในการดารงต าแหน่ ง จาแนกเป็ น 4 กลุ่ ม ได้แ ก่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้า
งานบริหารทั่วไป และครูผู้สอนประสบการณ์ในการทางาน จาแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่น้อยกว่า 10 ปี10-20 ปี และ
มากกว่า 20 ปี และ ขนาดโรงเรียน จาแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่/ ใหญ่พิเศษ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพและปัญหา การดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ตามขอบข่าย 6 ด้าน ได้แก่ งานด้านการให้บริการชุมชน งานด้านการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
ชุมชน งานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานงานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ และงานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมดังนี้
ผู้วิจัยเสนอคาร้องต่อสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้ออกหนังสือขอ
ความร่วมมือไปยังประธานคณะกรรมการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารฯรองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ
หั วหน้ ากลุ่ ม งานบริห ารงานทั่ วไปและครูผู้ สอน ของโรงเรียนมัธ ยมศึ ก ษา สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 21 เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบสอบถาม
3.2 ผู้ วิ จั ย แจกแบบสอบถามจ านวน 337 ฉบั บ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองได้ แ ละจะติ ด ตามเพื่ อ ให้ ไ ด้
แบบสอบถามกลับคืนมาครบถ้วนตามที่ต้องการ
4.
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนโดยใช้สถิติ
ดังนี้
4.1 สถิติพื้นฐานคือ ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ ค่าอานาจจาแนกแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson)และ ค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach’s Alpha coefficient)

ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึ กษา สังกัด เขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 21 ตามความเห็น ประธานคณะกรรมการฯ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและครูผู้สอน สรุป
ผลได้ ดังนี้
1. สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนก
ตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนก
ตามประสบการณ์ ในการท างานต่ า งกั น พบว่า สภาพในการด าเนิ น งานความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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4. ผลการเปรียบเทียบสภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนก
ตามขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน พบว่า สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
5. ปัญหาในการดาเนินงานความสัมพัน ธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย
6. ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนก
ตามสถานภาพในการทางานต่างกัน พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
7. ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนก
ตามประสบการณ์ ในการท างานต่ า งกั น พบว่ า ปั ญ หาในการด าเนิ น งานความสั ม พั น ธ์กั บ ชุ ม ชนของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาโดยรวมและร้ายด้าน แตกต่างกัน
8. ผลการเปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนก
ตามขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
9. ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
10. ผลการเปรียบเทียบผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพั นธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ
จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
11. ผลการเปรียบเทียบผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพั นธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานต่างกัน พบว่า ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
12. ผลการเปรียบเทียบผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ 21
จ าแนกตามขนาดโรงเรี ย นที่ ต่ า งกั น พบว่ า ผลส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 21ตามความเห็ น ประธานคณะกรรมการฯ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษา ผู้ บริห าร รองผู้บ ริห ารฯฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่ วไปและครูผู้สอน
อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 คือ สภาพ การดาเนินงานความสัมพัน ธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ อยู่ใน
ระดับมาก
2. เปรียบเทียบสภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯจาแนกตาม
สถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่า สภาพ ปัญ หา และผลสาเร็จในการ
ดาเนิน งานความสัม พั น ธ์กั บ ชุม ชนของโรงเรีย นมั ธยมศึก ษาฯ จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ งต่ างกั น
แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบสภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกัน พบว่า สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 5 ที่ตั้งไว้ว่า สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จใน
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การดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกัน
แตกต่างกัน
4. เปรียบเทียบสภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า สภาพในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและ
รายด้ าน ไม่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 6 ที่ ตั้ งไว้ ว่ า สภาพ ปั ญ หา และผลส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน
5. ปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 คือปัญหาการดาเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ อยู่ในระดับน้อย
6. เปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
สถานภาพในการทางานต่างกัน พบว่า ปัญ หาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่า สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จใน
การดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน
แตกต่างกัน
7. เปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯจาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมแตกต่ า งกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 5 คื อ สภาพ ปั ญ หา และผลส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯจาแนกตามประสบการณ์ในการทางานต่างกัน แตกต่างกัน
8. เปรียบเทียบปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 6 คือ สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกันแตกต่างกัน
9. ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 3 คือ ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาฯ อยู่ในระดับมาก
10. เปรียบเทียบผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
สถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ว่า สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จใน
การดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน
แตกต่างกัน
11. เปรียบเทียบผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน พบว่า ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวม แตกต่ างกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 5 คื อ สภาพ ปั ญ หา และผลส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานต่างกัน แตกต่างกัน
12. เปรียบเทียบผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า ผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมและ
รายด้ าน ไม่ แ ตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 6 ที่ ตั้ งไว้ ว่ า สภาพ ปั ญ หา และผลส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จาแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพ ปัญหา และผลสาเร็จในการดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผู้วิจัยขอเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพ การด าเนิน งานความสัมพั น ธ์กับ ชุมชนของโรงเรียนมั ธยมศึกษาฯ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 4 ลาดับ คือ งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม
สมาคม มูลนิธิ งานด้านการให้บริการชุมชน งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานด้านการ
ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน งานทั้ง 4 ด้านนี้ควรได้รับการดูแลและพั ฒนาจากผู้บริหารและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม
1.2 จากผลการวิจั ยพบว่า ปั ญ หาการดาเนิน งานความสัมพั น ธ์กับ ชุม ชนของโรงเรียนมัธยมศึ กษาฯ
โดยรวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย แต่ ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ปั ญ หาสู งกว่ าค่ า เฉลี่ ย รวม 3 ล าดั บ คื อ งานด้ า นการได้ รับ ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม
มูลนิธิ งานทั้ง 3 ด้านนี้ควรได้รับการดูแลและพัฒนาจากผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีผลต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสาเร็จ การดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลสาเร็จต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม 3 ลาดับ คือ งานด้านการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม
สมาคม มูลนิธิ งานด้านการให้บริการชุมชน และงานด้านการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน งานทั้ง
3 ด้านนี้ควรได้รับการดูแลและพัฒนาจากผู้บริหารและผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้อง ในการความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มีผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม
1.4 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาควรนาข้อค้นพบจากงานวิจัย ไปวางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปพัฒนาเพื่อให้การดาเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
1.5 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้ครู
ได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจงานของโรงเรียนซึ่งจะส่งผล ต่อประสิทธิภาพ
การบริหารและประสิทธิผลของหน่วยงาน
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