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Abstract 
 

 This research has the main objective of developing the model of managing the relationship between 
school and school’s communities (public section) within the jurisdiction of Chonburi Primary Educational Service 
Area Office 3. The population (Directors, Teachers, and Stakeholders) in this research is 243 people from 81 
schools, to study the model’s prototype of the lessons from schools with “Best Practice” in which 2 schools 
have the relationship between schools and communities and evaluate the result from the school that uses the 
guidebook of managing the relationship between school and communities that the researcher have created, 
1 school - Khao Chi Chan School - within the jurisdiction of Chonburi Primary Educational Service Area Office 3, 
by using Mixed Methodology and dividing the research into 3 stages 1) Survey to study the status 2) Designing 
and 3) Evaluation the result from using the model. Tools used in this research are Questionnaire, In-depth 
Interview form, Task completion evaluation form. The statistic used in this research is Percentage, Mean, 
Standard Deviation (S.D.) and Frequency. 
 The results of the research shows that 
 1. The level of practice of school in ascending order reflex that the real practice of schools are in 
“Medium Level”, however if ordered from the mean 3 fields according to the level of practice in “The Lowest” 
are School Public Relation field, Community Service field, and Participation in Community Activities field 
accordingly. 
 2. The model of managing the relationship between school and school’s communities (public section) within 
the jurisdiction of Chonburi Primary Educational Service Area Office 3, covered the 3 target groups, Director of the 
education institute, Teacher, and School’s Stakeholder in the managing of school which are composed by 6 lessons 
(each lesson has 6 steps) 1) Giving advice, Guiding, Create value 2) Faith, Merit, Virtue 3) Connect people, Connect heart, 
Connect benefit 4) Knowledge organization to community wisdom 5) Truly think together and create together, 6) To see 
through, To catch up, To be firm, and To continue continuously, respectively. 
 3. The evaluation result in using the model by questionnaire, shows that, it has a the success level 
after the try-out of the guidebook in all 6 lessons within 4 months, which has the evaluation result in the 
“Highest Level” and from In-depth Interview of Director of the education institute, Teacher, and School’s Stakeholder in 
the managing of school has the “Highest” satisfactory level thus can be further conduct as real practice. 
 

Key Word : Management of Relationship Between School and Community, School’s Director Education 

 
 
 



บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) 
ในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประชากร (ผูบริหาร ครู และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัด
การศึกษา) ท่ีใชในการวิจัย จํานวน 243 คน จาก 81 โรงเรียน ทําการศึกษายกรางตนแบบจากการถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จํานวน 2 โรงเรียน และประเมินผลการใชรูปแบบ
จากโรงเรียนท่ีทําการทดลองใชคูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนฯ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบานเขาชีจรรย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methodology) โดยแบงการวิจัยเปน 3 ระยะ ไดแก 1) สํารวจเพ่ือศึกษาสภาพ 2) ออกแบบ และ 3) ประเมินผลการใชรูปแบบ 
เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบประเมินความสําเร็จของงาน สถิติที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย รอยละคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาความถ่ี (Frequency) 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. ระดับปฏิบัติของสถานศึกษาเรียงจากนอยไปหามาก สะทอนใหเห็นวามีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน “ระดับปานกลาง” 
แตเมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ย 3 ดาน ท่ีมีระดับการปฏิบัติ “ต่ําสุด” ไดแก ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน ดานการใหบริการชุมชน 
และดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน ตามลําดับ 
 2. รูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ครอบคลุมกลุมเปาหมาย ท้ัง 3 กลุม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย การดําเนินการตามบทเรียน 6 บทเรียน (แตละบทเรียนมี 6 ข้ันตอน) ไดแก 1) แนะทํา นําทาง 
สรางคุณภาพ 2) ศรัทธา บารมี ความดีท่ีปรากฏ 3) ประสานคน ประสานใจ ประสานประโยชน 4) องคกรแหงการเรียนรู สูภูมิปญญา
ชุมชน 5) รวมคิด รวมสราง อยางแทจริง และ 6) รูเทา กาวทัน มั่นคง ยั่งยืน ตามลําดับ 
 3. ผลการประเมินการใชรูปแบบโดยใชแบบสอบถาม พบวา มีระดับความสําเร็จ ภายหลังการทดลองใชรูปแบบตามคูมือฯ 
ครบ ท้ัง 6 บท เปนเวลา 4 เดือน ไดผลการประเมินอยูในระดับ “มากท่ีสุด” และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ    
“มากท่ีสุด” นําไปสูการปฏิบัติจริงไดตอไป 
 

คําสําคัญ : การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน, ฉบับผูบริหารโรงเรียน 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      โรงเรียนเปนสถาบันหน่ึงของสังคมท่ีทําหนาท่ีหลักใน  
การจัดการศึกษาเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเปนคนดี มีคุณภาพ
ของสังคม การศึกษาเปรียบเสมือนการลงทุนท่ีตองใช
งบประมาณมหาศาลเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพอยางแทจริง
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากชุมชนในการ
เข า ร วมจั ดการศึ กษาสํ า นั ก งาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใหสอดคลอง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน มีการ
วิ เคราะหการจัดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของ
สถานศึกษา และจัดใหมีการประสานสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และกํากับ ดูแลติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากน้ันยังตองเนินการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
เพ่ือการประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ สนับสนุน  
การจัดและการพัฒนาการศึกษา จัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา รวมท้ัง 
ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลาย 
      แตในสภาพจริงของการจัดการการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ยังมีโรงเรียนท่ีประสบกับปญหาในดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ซึ่งเห็นไดจากการท่ีชุมชนรวมตัวกัน เพ่ือยื่น     
หนังสือตอผู อํ านวยการสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา            
ใหดําเนินการยายผูบริหารโรงเรียนออกจากพ้ืนท่ีดวยเหตุผล



ในหลายๆ ประการ แสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียน ขาดการประสาน หรือการสื่อสารทํา
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของ หรือมีสวน
ไดสวนเสีย (stakeholder) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นอยเกินไป 
      ปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ 
ประกอบดวย อําเภอเกาะสีชัง อําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง 
และอําเภอสัตหีบ มีโรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ภาครัฐ) จํานวน 81 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 
35,835 คน และขาราชการครู 1,437 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2557) 
  การพัฒนาการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได จําเปน
จะตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนเปนสวนสําคัญ ท้ังน้ีเพ่ือ
สรางความพรอมและความรวมมือใหสามารถจัดการศึกษา           
ไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการ อยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง ผูวิจัยมีความตระหนักในแนวคิดที่จะใหชุมชนไดมี
ส วนรวมในพัฒนาการศึกษา และมีความมุ งหวัง ที ่จะ
สงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับ “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของ
โรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” ซึ่งขอคนพบจากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งน้ี จะชวยใหโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ไดขอมูลเชิงลึกจากกระบวนการวิเคราะหขอมูลในลักษณะการ
วิจัยแบบผสม(Mixed Method in Education Research) 
ประกอบดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย          
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีสามารถนําไปใช
แกปญหาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 และเพ่ือนําไปเปนกรอบกําหนดนโยบายในการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ไดตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
      1. เพ่ือศึกษาสภาพความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

      2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
      3. เพ่ือประเมินผลการใชรูปแบบการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 
 

แนวคิดทฤษฎ ี
      การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการมีสวนรวม 
ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีกระบวนการระบบ
สังคมของ  Getzels & Guba  และตนแบบของโรงเรียนท่ีมีผล
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในดานการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เปนกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการวิจัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
      การวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
  1.  ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
  2.  ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ี ศึกษาจากประชากร 3 
กลุม แบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดแก 
  2.1  กลุมท่ี 1 ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
ขาราชการครูในโรงเรียน กลุมบุคคลท่ีอาศัยอยูในชุมชนพ้ืนท่ี
ท่ีโรงเรียนตั้ งอยู  (กลุม บุคคลท่ีอาศัยอยู ในหมูบ าน วัด
หนวยงาน หรือองคกรในชุมชนพ้ืนท่ี ท่ีโรงเรียนตั้ งอยู ) 
โรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 81 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 
243 คน 
  2.2  กลุมท่ี 2 ประกอบดวย 
  2.2.1  ผูใหขอมูล (ผูเช่ียวชาญ) ท่ีมาจาก
โรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และไดรับการ
ยอมรับใหเปนตนแบบของการบริหารงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเชิงประจักษ ดวยการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอมูล เชิงคุณภาพจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ 
ผูเก่ียวของ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑของโรงเรียนท่ีมีผลการ
ปฏิ บั ติ ท่ี เ ป น เ ลิ ศ  ( BestPractice)  ใ นด า นกา รบริ ห า ร



ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดังน้ี 
  2.2.1.1 เป น โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ด
สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (ภาครัฐ) ท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออก 
  2.2.1.2 เปนโรงเรียนท่ีมีผลการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในดานการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนท่ีประจักษไดรับ
การยอมรับ  ให เปนตนแบบของการบริหารงานด าน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเชิงประจักษ 
  2.2.1.3  เปนโรงเรียนท่ีผูบริหาร
โรงเรียนตอบรับเขารวมงานวิจัยครั้งน้ี 
  2.2.2  ผูใหขอมูลท่ีเปนผูเช่ียวชาญในดาน
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ
ประสบความสําเร็จในการบริหารงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเชิงประจักษ โดยการสัมภาษณเชิงลึก    
(In-depth Interview) 
  2.2.3  กลุมผูทรงคุณวุฒิ มีลักษณะเปน
กลุมอเนกพันธุ (Heterogeneous Group) ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิ 4 กลุม (กลุมละ 3 คน) รวมจํานวน 12 คน 
ประกอบดวย 
  2.2.3.1  กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารการศึกษา จากคณาจารยในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนเจาของวิชา หรือเคยทํา
วิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของ 
  2.2.3.2  กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารสถานศึกษา จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 
  2.2.3.3  กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการ
บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  จ า ก ผู บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี มี
ประสบการณ/ความสําเร็จ ในการทํางานดานการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  2.2.3.4  กลุมผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จากครูใน
โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในดานการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  2.3  กลุม ท่ี  3 ไดแก  โรงเรียนนํารองการใช
รูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน            
ท่ีผูวิจัยคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ีกําหนด จํานวน 1 โรงเรียน 
เปนโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
  3.  คุณสมบัติโรงเรียนกลุมทดลอง (ท่ีกําหนด) ผูวิจัย
เลือกทําการทดลองใชรูปแบบการบริหารความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษาของ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
เฉพาะกับโรงเรียนนํารอง จํานวน 1 โรงเรียน เทาน้ัน โดย
กําหนดคุณสมบัติของโรงเรียนนํารองการใชรูปแบบฯ ดังน้ี 
  3.1  เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (ภาครัฐ) 
  3.2  เปนโรงเรียนท่ียังไมเคยมีรูปแบบการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  3.3  เปนโรงเรียน ท่ีมีความตองการจํ า เปน
ตองการพัฒนาดานการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน      
  3.4  เปนโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนตอบรับเขา
รวมงานวิจัยครั้งน้ี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งน้ี มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังน้ี 
     ระยะท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 
และสร า ง เครื่ อ งมือ ในการ เ ก็บข อมูล เ พ่ือศึ กษาสภาพ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
     ระยะท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best Practice) ในดานการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มาวิเคราะหรวมกับขอมูลท่ีไดจาก
ระยะท่ี 1 เพ่ือยกรางรูปแบบฯ (คูมือการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) จากน้ัน
ทําการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ในการนํา
รูปแบบฯ ไปทดลองใช (Implement) ดวยวิธีการ Focus 
Group กับกลุมผูทรงคุณวุฒิ 
     ระยะท่ี 3 นํารูปแบบฯ (คูมือการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) ท่ีผาน
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดแลว ไป
ทดลองใช  ( Implement) กับโรงเรียนนํารอง จํานวน 1 
โรงเรียน เปนระยะเวลา 4 เดือน เมื่อครบตามเวลาท่ีกําหนดทํา
การประเมินผลหลังการใชรูปแบบฯ โดยใชแบบสอบถาม
ประเมินความคิดเห็น (ความสําเร็จของงาน) และการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) นําผลท่ีไดมาวิเคราะห และ
เขียนสรุปงานวิจัยครั้งน้ี 
 
 
 



สรุปผลการวิจัย 
    ระยะท่ี 1 ผลการศึกษา “สภาพความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” 
  ผลการสํารวจจากกลุมประชากร (ผูตอบแบบสอบถาม)
จํานวน 81 คน (ผูบริหารโรงเรียน) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ เปนเพศ
ชาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 46.91 และเพศหญิง
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 53.09 
  ประชากร (ผูตอบแบบสอบถาม) จํานวน 81 คน (ครู
ผูรับผิดชอบงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน) 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
จําแนกตามเพศ เปนเพศชาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
20.99 และเปนเพศหญิง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
79.01 
  ประชากร (ผูตอบแบบสอบถาม) จํานวน 81 คน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย (stakeholder) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ เปน
เพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 74.07 และเปนเพศ
หญิง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 25.93 

  ผลการวิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐานในการหาระดับ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน(ภาครัฐ) 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
พบวา ระดับปฏิบัติของสถานศึกษาในโรงเรียน (ภาครัฐ) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3                 
ในความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน, ครูผูรับผิดชอบงานดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholder) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ย
ระดับปฏิบัติต่ําสุดไปหาระดับปฏิบัติสูงสุด ในแตละดาน
ตามลําดับ 
  สรุปขอมูลจากการวิเคราะหแบบสอบถามระดับการ
ปฏิบัติของสถานศึกษา จากระดับปฏิบัติต่ําสุดไปหาระดับ
ปฏิบัติสูงสุด เพ่ือนําขอมูลท่ีสรุปไดไปออกแบบยกราง“คูมือการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา” ท่ีสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการพัฒนาการ
ดําเนินการบริหารดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเรียงลําดับคาเฉล่ีย “ระดับปฏิบัติตํ่าสุดไปหาระดับปฏิบัติสูงสุด” ในแตละดาน 
 

ดานที ่ รายการ คาเฉลี่ย 
ระดับปฏบิตั ิ

จากนอยไปหามาก 
1 ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน 3.93 1 
2 ดานการใหบริการชุมชน 4.05 2 
5 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานอื่นๆ 4.17 3 
3 ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 4.27 4 
4 ดานการใหชุมชนมีสวนรวม 4.32 5 

   
     ระยะท่ี 2 รูปแบบ “การบริหารความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” 
      เปนการพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย
ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกต การ
สั มภาษณ เ ชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)  การสอบถาม
ผูเก่ียวของ (ผูเช่ียวชาญ) เพ่ือถอดประสบการณของโรงเรียนท่ีมี
วิธีปฏิบัติ ท่ี เปนเลิศ Best Practice) ดานการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จํานวน 2 โรงเรียน  
ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ไดแก  โรงเรียนวัดนครเน่ืองเขต ตําบลวังตะเคียน  

 
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนท่ีมีวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ไดแก โรงเรียนวัดหวงหิน 
ตําบลชากบก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
      ผูวิจัยนําผลจากการพิจารณาคาความถ่ีของระดับสภาพ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ)         
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ท่ีจัดเรียงลําดับความสําคัญตามประเด็นท่ีเห็นวามีอิทธิพลตอการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษาจากการ
ส ัม ภ า ษ ณ เ ช ิง ล ึก  ( In-depth Interview)  การสอบถาม
ผูเก่ียวของ (ผูเช่ียวชาญ) เพ่ือถอดประสบการณของโรงเรียนท่ีมี
วิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการบริหาร

   

 



ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และพิจารณารวมกับ
ขอมูลท่ีไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
สังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยแบงเปน 6 ดาน ไดแก 
1) ดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 2) ดาน
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 3) ดานความ
ผูกพันของโรงเรียนตอชุมชน 4) ดานการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 5) ดานการบริหารงานแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน           
6) ดานกลยุทธการบริหารท่ีสอดคลองกับนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลง และยกรางรูปแบบเปน คู มือการบริหาร
ความสัม พันธ ระหว างโ รงเรี ยนกับ ชุมชน ฉบับบริหาร
สถานศึกษา” มีท้ังหมด 6 บท ประกอบดวย 
   บทท่ี 1 แนะทํา นําทาง สรางคุณภาพ : ดานภาวะผูนํา          
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา (5 หนวยการเรียนรู) 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือความเปนเลิศ 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี  3 การพัฒนาครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 การประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   บทท่ี 2 ศรัทธา บารมี ความดท่ีีปรากฏ : ดาน
พฤติกรรม การบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา 
   บทท่ี 3 ประสานคน ประสานใจ ประสานประโยชน : 
ดานความผูกพันของโรงเรียนตอชุมชน 

       บทท่ี 4 องคกรแหงการเรียนรู สูภมูิปญญาชุมชน : 
ดานการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  บทท่ี 5 รวมคดิ รวมสราง อยางแทจริง : ดานการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน 
  บทท่ี 6 รูเทา กาวทัน มั่นคง ยั่งยืน : ดานกลยุทธการ
บริหารท่ีสอดคลองกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลง 
  จากน้ัน  ดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสม/ความ
เปนไปไดของราง “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” เพ่ือการนําไป
ทดลองใชจริ ง  โดยใชการสนทนากลุ ม  (Focus group 
discussion) ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ Content Analysis 
วิเคราะหเน้ือหาจากราง “คูมือการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผู บริหารสถานศึกษา” 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดตอการปฏิบัติ
จริงโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ซึ่งมีผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปได ของ“คูมือ การบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา”ของกลุมผูทรงคุณวุฒิฯพบวา คะแนนเฉลี่ยของ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมท่ี 1 - 4 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวางคะแนน 
4.59 - 5.00 และ ใน “ภาพรวม” คะแนนเฉลี่ยรวมของ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมท่ี 1 - 4 อยูระหวาง 4.76 – 4.96  แสดงวา 
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของเนื้อหาใน “คูมือ
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับ
ผูบริหารสถานศึกษา” มีความเหมาะสมและความเปนไปได
“มากท่ีสุด” 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนเฉล่ียรวมของผูทรงคุณวุฒิ กลุมที่ 1 - 4 ในภาพรวมแตละบทเรียน “ความเหมาะสมและความเปนไปได” 
             ของเนื้อหาในคูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา 
 

                                          รายการประเมิน       คา เฉลี่ยรวม      ระดับ 
บทที่ 1 แนะทาํ นาํทาง สรางคุณภาพ (5 หนวยการเรียนรู)            4.76    มากที่สุด 
บทที่ 2 ศรัทธา บารมี ความดีที่ปรากฏ            4.88    มากที่สุด 
บทที่ 3 ประสานคน ประสานใจ ประสานประโยชน            4.86    มากที่สุด 
บทที ่4 องคกรแหงการเรียนรู สูภูมิปญญาชุมชน            4.85    มากที่สุด 
บทที่ 5 รวมคิด รวมสราง อยางแทจริง            4.96    มากที่สุด 
บทที่ 6 รูเทา กาวทัน มั่นคง ยั่งยืน            4.78    มากที่สุด 

 

      ระยะท่ี 3 ผลการทดลองใช (Implement) รูปแบบ
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (คูมือการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) 
     ผลการประเมินระดับความสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึนจาก
การนํา “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” ไปทดลองใช ณ โรงเรียน

บ าน เขา ชีจร รย  สั ง กั ดสํ า นั กงานเขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ระยะเวลาทดลองใชคูมือฯ 4 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2560 
ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560) ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน              
2 สวนไดแก สวนท่ี 1 ผลจากการประเมินดวยแบบสอบถาม 
“ระดับความสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน” ภายหลังการใชคูมือฯ 
และสวนท่ี 2 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
“ด านคุณภาพ /ทั ศนคติ /ความ พึ งพอใจ /พฤติ ก ร รม ท่ี



เปลี่ยนแปลงไปของผู เ ก่ียวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
(stakeholder)” ภายหลังการใชคูมือฯ พบวา 
            สวนท่ี 1 : คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ี 1, กลุมท่ี 2 และ
กลุมท่ี 3 อยูระหวางคะแนน 4.54 - 4.88 บงช้ีวา มีระดับ
ความสําเร็จภายหลังการทดลองใชคูมือฯ อยูในระดับ“มากท่ีสุด” 

แสดงวา “คูมือ การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนฉบับผูบริหารสถานศึกษา” มีความเหมาะสม สามารถ
นําไปใชพัฒนาการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมิน “ระดับความสําเร็จของงาน”ภายหลังการทดลองใช “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนฉบับผูบริหารสถานศึกษา”   
              ณ  โรงเรียนบานเขาชีจรรย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 

ลําดับ 
ที่ 

บทที ่ รายการประเมินฯ คาเฉลี่ยรวม 
ระดับความสําเร็จของงาน 

(ภายหลังการทดลองใชคูมือฯ) 
1 1 แนะทํา นาํทาง สรางคุณภาพ (5 หนวยการเรียนรู) 4.65 มากที่สุด 
2 2 ศรัทธา บารม ีความดีที่ปรากฏ 4.70 มากที่สุด 
3 3 ประสานคน ประสานใจ ประสานประโยชน 4.66 มากที่สุด 
4 4 องคกรแหงการเรียนรู สูภูมิปญญาชุมชน 4.68 มากที่สุด 
5 5 รวมคิด รวมสราง อยางแทจริง 4.73 มากที่สุด 
6 6 รูเทา กาวทัน มั่นคง ยั่งยืน 4.80 มากที่สุด 

 
  สวนท่ี  2 : ผลการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth 
Interview) “ดานคุณภาพ/ทัศนคติ/ความพึงพอใจฯ” พบวา 
นางพยุงศรี  วังโส ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาชีจรรย “...  
มีความพึงพอใจในคูมือฯ มาก เพราะใชงาย เขาใจงาย ไมยุงยาก 
มีความชัดเจน...”, ครูผูรับผิดชอบงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน นางสาวไพรินทร ปลื้มเกสร             
ครูโรงเรียนบานเขาชีจรรย “...สวนตัวรูสึกมีความพึงพอใจมาก 
คูมือฯชวยใหทํางานงายข้ึน เปนแบบแผน ถาคะแนนเต็ม 5           
ก็จะให 5 เลยคะ การใชคูมือฯ สงผลใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน ผอ.โรงเรียน และครูในโรงเรียน มีความสามัคคีกัน 
ใหความรวมมือ ชวยกันทํางานอยางมีระบบมากข้ึน นักเรียน
ผูปกครอง และชุมชนใหความรวมมือในทุกกิจกรรมเปนอยาง
ดี คูมือฯ น้ี ชวยสรางระเบียบแบบแผนในการพัฒนาสงเสริม
การสื่อสารท่ีรวดเร็วทันสมัย จากการทํากิจกรรมตามคูมือฯ 
ทําใหปจจุบันโรงเรียนมี Facebook อีกชองทางหน่ึงในการ
ประชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนท่ีรูจัก มีการตั้งLine Group 
ระหวาง ผอ.โรงเรียน และครู Line Group ระหวาง ผอ.
โรงเรียนกับชุมชน ชวยใหการสื่อสารรวดเร็วและเขาใจตรงกัน
...” ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานเขาชีจรรย นาวาตรียงยุทธ  หงษาชาติ “...รูสึก           
มีความพึงพอใจ ดีใจ ท่ีมีคูมือฯ มีวิธีการทํางานดีๆ มาชวยให 
ผอ.โรงเรียน และครูทํางานงายข้ึน การศึกษามีการพัฒนาไป
ในทางท่ีดี ...เก่ียวของกับโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดี บาน วัด โรงเรียน ชุมชน เอกชน รวมกันเปน
หน่ึง...” พระภิกษุผูแทนเจาอาวาสวัดเขาชีจรรย พระจรูญ
วิชญ  ภูมิปฺโฺ (น.ธ.เอก, ป.ธ.5) พระเลขานุการเจาอาวาส 
วัดเขาชีจรรย “...เน่ืองจากพระอาจารยไมไดเปนผูใชคูมือฯ น้ี 

 
โดยตรง  แตสังเกตจากการพัฒนาของโรงเรียนท่ีเห็นผลเชิง
ประจักษก็นับวาพึงพอใจมาก พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
ผูเก่ียวของ เห็นไดจากกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนมีสวนรวมกับวัด 
มีมากข้ึน  รวมท้ังภาคเอกชน อยางโรงโมหิน ก็ใหความ
รวมมือเปนอยางดี...” 
 

อภิปรายผล 
  ระยะท่ี 1 ผลการศึกษา “สภาพความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” 
   ผลการวิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐานในการหาสภาพ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ)
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(ผูบริหารโรงเรียน, ครูผูรับผิดชอบงานดานความสัมพันธ
ระหว า ง โ ร ง เ รี ยน กับ ชุมชน  และผู มี ส วน ได ส วน เสี ย
(stakeholder) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดแก
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ผูปกครองนักเรียน/ผูแทนชุมชน 
พบวา ระดับปฏิบัติของสถานศึกษาในโรงเรียน (ภาครัฐ) สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติต่ําสุดไปหาระดับปฏิบัติสูงสุด
ในแตละดานตามลําดับ ไดแก 1) ดานการประชาสัมพันธ
โรงเรียน 2) ดานการใหบริการชุมชน 3) ดานการเขารวม
กิจกรรมของชุมชน 4) ดานการใหชุมชนเขามามีสวนรวม และ 
5) ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ 
   ขอคนพบจากการศึกษา พบวา สาเหตุท่ีมีผลการ
ปฏิบัติ“เรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับปฏิบัติต่ําสุดไปหาระดับ

   

 



ปฏิบัติสูงสุด” ในแตละดานมีดังน้ี 1) โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน เพ่ือเผยแพรความรูหรือขาวสารของ
โรงเรียน “อยูในระดับปานกลางหรือคอนขางนอย” การเผยแพร
ขอมูลขาวสารของโรงเรียนผานทางเว็บไซต/ICT ก็ “อยูใน
ระดับปานกลาง หรือคอนขางนอย” เพราะบางโรงเรียนขาด
ครู/บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถดาน
เทคโนโลยี/ICT จึงไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของโรงเรียน
ผานทางเว็บไซต/ICT และโรงเรียนสวนใหญ “ไมมี” การ
จัดทํารายงานการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูปกครอง
นักเรียนและชุมชนทราบ จึงสงผลถึงความศรัทธาในตัว
ผูบริหารโรงเรียน (เช่ือมั่นเช่ือใจ) ทําใหการเขาถึงชุมชนของ
โรงเรียนเสมือนหางไกลกันขาดการรวมมือกัน สงผลใหชุมชน
ไมไดรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียน ไมไดรับรูวาโรงเรียนได
ดําเนินกิจกรรม/จัดการศึกษาใหลูกหลานของตนเองอยางไร 
2) ดานการใหบริการชุมชนของโรงเรียนพบวา โรงเรียนสวนใหญ
ใหความสําคัญกับงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน “คอนขางนอย” แตมุงเนนการสนองตอบนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัดท่ีมุงเนน“ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน” เปนสําคัญ  3) ดานการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 
จากผลของ ขอ 1 และขอ 2 สงผลใหโรงเรียนกับชุมชน มีการ
เขารวมกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน “คอนขางนอย” 
4) ดานการใหชุมชนเขามามีสวนรวม โรงเรียนสวนใหญเปด
โอกาสใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแนวทาง  
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน “คอนขางนอย” และบาง
โรงเรียน“ไมม”ี การนํานักเรียนไปศึกษากิจกรรมการเรียนรูใน
ชุมชนหรือจัดใหมีภูมิปญญาทองถ่ินรวมเปนวิทยากรบรรยาย 
และ 5) ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงาน
อ่ืนๆ โรงเรียนนําคณะครูและนักเรียนรวมกิจกรรมอาสาเพ่ือ
สาธารณประโยชนตามสถานท่ีตาง ๆ ในชุมชน เชน วัด
โรงพยาบาล สถานสงเคราะหตาง ๆ “คอนขางนอย” และการ
จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
“คอนขางนอย” 
  ท้ังน้ี จากผลท่ีไดของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) 
สะทอนใหเห็นวามีการปฏิบัติจริงในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง
เปรียบเสมือนใหนํ้าหนัก หรือใหความสําคัญ หรือมองขาม
กิจกรรมเหลาน้ีไป จึงสงใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ขาดความรวมมือ รวมใจ หรือรวมกันพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนท่ีตั้งอยูในชุมชนของตนเองเทาท่ีควรจะ
เปนไปได ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ท้ัง 5 ดาน (ท่ีขอมูลเรียงลําดับ
จากนอยไปหามาก) ดังกลาว เปนปจจัยสําคัญท่ีทางโรงเรียน
จะตองใหความสําคัญในการนําสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดภาพ
ความสําเร็จเชิงประจักษ จนเปนท่ียอมรับของชุมชนท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู และเปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด เพราะ
คําวา “บวร” บาน วัด และโรงเรียน เปรียบเสมือนเปนความ

ผูกพัน/เก่ียวพัน/เช่ือมโยงกัน (เปนวัฒนธรรมของคนไทยมา
แตโบราณท่ีคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนเดียวกันจะตองชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน) เพ่ือสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการพัฒนา 
ท่ีงอกงามทางการศึกษาอยางกลมกลืนของบุตรหลานซึ่งเปน
สมาชิกในชุมชนน้ัน ๆ สอดคลองกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2532 
หนา 237-238) ท่ีกลาวถึงความจําเปนในการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังน้ี 1) โรงเรียนเปน
แหลงเลือกสรรคนใหชุมชน จึงมีหนาท่ีในการพัฒนาคนใหมี
ความรู  ความสามารถ ท่ีจะออกไปสู ชุมชนไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 2) โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาคนใหชุมชน
โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม ท่ีมีความสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงคนท่ีมาจากครอบครัวตาง ๆ หลอหลอม
พฤติกรรมเด็กให เปนไปตามความตองการของชุมชน           
3) โรงเรียนเปนแหลงศาสตรสาขาตาง ๆ เปนท่ีรวมครูหรือผูมี
ความรู   ความสามารถ เ พ่ืออํานวยประโยชนแก ชุมชน         
4) โรงเรียนเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรม 5) โรงเรียนเปนศูนย
รวมของชุมชน เปนสมบัติสวนรวมของชุมชน และยัง
สอดคลองกับ เย็นจิตต  ทรงศิริ (2537,หนา 11) กลาวถึง
ความสําคัญในการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีโรงเรียนและชุมชน ตองตระหนักถึง 
เพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียนดังน้ี คือ 1) ชวย
สงเสริมใหการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ของโรงเรียน เปนไปได
โดยสะดวก 2) ชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน 3) ชวยใหโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร
ในชุมชนใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของโรงเรียนดวย 
4) ชวยใหเขาใจสภาพความตองการและปญหาของชุมชน เพ่ือ
ประกอบในการพิจารณากําหนดนโยบายของโรงเรียน        
5) มีสวนใหความชวยเหลือแกชุมชน อันเปนการชวยพัฒนา
สังคมอีกทางหน่ึง 6) สงเสริมในเรื่องการอยูรวมกันและการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม และ 7) มีสวนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยราชการอ่ืน อันจะเปนผลดีตอทางราชการ 
  ผูวิจัยจึงนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม
ระดับการปฏิบัติของสถานศึกษา จากระดับปฏิบัติต่ําสุดไปหา
ระดับปฏิบัติสูงสุด โดยนําผลขอมูลท่ีสรุปไดไปวิเคราะห
รวมกับผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก    (In-depth 
Interview) การสอบถามผูเก่ียวของ (ถอดประสบการณ) ของ
โรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดานการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และพิจารณา
รวมกับขอมูลท่ีไดศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ แลวสังเคราะหออกแบบยกราง “คูมือการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา” ท่ีสถานศกึษาสามารถนําไปใชในการพัฒนาการ
ดําเนินการบริหารดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

   

 



ใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  นอกจากน้ัน จากคํากลาวท่ีวา “โรงเรียนเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู เปนแหลงเรียนรูของชุมชน” สามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารทางการศึกษา หรืออ่ืนๆ ท่ีชุมชนควรรู
อีกท้ัง ในชุมชนก็ยังมีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาชาวบาน/ภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีสอดคลอง และรองรับ“หลักสูตรทองถ่ิน” ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดไวถึง 30% (เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาชาวบาน/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ใหคงอยูไว ตามสภาพภูมิศาสตรในภาคตาง ๆ ของ
ประเทศ) จาก 100% (70% เปนหลักสูตรแกนกลาง ท่ีเด็กไทย
ทุกคนตองเรียนรู)  ดังน้ัน “สภาพปญหาและความตองการ
ดานการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียน (ภาครัฐ)” จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีโรงเรียนตองตระหนัก
และใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถาผูบริหารโรงเรียนตองการท่ี
จะประสบความสํา เร็จในการบริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามนโยบายท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดข้ึน 
  ระยะท่ี 2 รูปแบบ “การบริหารความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” 
  หลังจากท่ีผู วิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความ
เหมาะสม/ความเปนไปไดของราง  “คู มือการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา” เพ่ือการนําไปทดลองใชจริง โดยใชการสนทนา
กลุม (Focus group discussion) ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบ 
Content Analysis วิเคราะหเน้ือหาจากราง “คูมือ การ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา” เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ตอการปฏิบัติจริงโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ซึ่งมี
ลักษณะเปนกลุมอเนกพันธุ (Heterogeneous Group) 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 กลุม (กลุมละ 3 คน) ซึ่ง
มีผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของ 
“คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับ
ผูบริหารสถานศึกษา” ของกลุมผูเช่ียวชาญฯ พบวา คะแนน
เฉลี่ยของผูทรงคุณวุฒิ กลุมท่ี 1 - 4 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
คะแนน 4.59 - 5.00 แสดงวา ความเหมาะสมและความเปนไปได
ของเน้ือหาใน “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” มีความเหมาะสมและ
ความเปนไปได “มากท่ีสุด” 
  เพราะกอนหนาน้ี (กอนการดําเนินการวิจัย) การ
ดําเนินงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนสวนใหญใหความสําคัญกับการบริหารงานดานน้ี
“คอนขางนอย” แตในความเปนจริงโรงเรียนตั้งอยูในชุมชน

“งานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน” ถือวาเปน
ปจจัยหน่ึง (Factor) ท่ีสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดียิ่ง 
ในการพัฒนางานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ในกอนหนา น้ี การพัฒนาไมมีระเบียบ/แบบแผนในการ
ดําเนินงาน โดยการพัฒนาท่ีผานมาเปนไปในลักษณะนําเสนอ
เปนขอๆ เรียงลําดับ เชน 1.….., 2.….., 3. ….. เปนตน สําหรับ
เน้ือหาสาระในการพัฒนางานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ท้ัง  6 บท ท่ีผู วิ จั ย ไดสร าง ข้ึนจาก
การศึกษา/คนควาขอมูล โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม 
(Mixed Methodology) ประกอบดวย การวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research)  การ วิ จั ย เ ชิ งปริ มาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และศึกษาจากวิธีการ หรือกระบวนการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ของโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ มีผลการ
ดําเนินงานดานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice) จะทําใหผูบริหารโรงเรียน และครูท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีระเบียบแบบแผน
มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีรองรอย/หลักฐานการปฏิบัติ 
สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
  ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมและความเปน   
ไปไดของ“คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนฉบับผูบริหารสถานศึกษา” ของกลุมผูทรงคุณวุฒิฯ ท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวางคะแนน 4.59 - 5.00 แสดง/บงช้ี ให
เห็นวาความเหมาะสมและความเปนไปไดของเน้ือหาใน“คูมือ
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับ
ผูบริหารสถานศึกษา” มีความเหมาะสมและความเปนไปได 
“มากท่ีสุด” แสดงใหเห็นวากิจกรรมในบทเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
ท้ัง 6 บท เปนท่ียอมรับของคณะผูทรงคุณวุฒิ ท้ัง 4 กลุม และ
เน้ือหามีความเหมาะสม สอดคลองกับ โกมล ศิริผันแกว 
(2541 หนา 19) ท่ีกลาวถึงความมุงหมายในการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดังน้ี คือ1) เพ่ือใช
แหลงวิทยาการของชุมชนเปนประโยชนในการศึกษา 2) เพ่ือ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน        
3) เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และ
โรงเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 4) เพ่ือใหโรงเรียน
เปนแหลงทางการศึกษาและบริการดานตางๆ แกชุมชน      
5) เพ่ือสรางความเช่ือถือของโรงเรียนตอชุมชน 6) เพ่ือ
รายงานใหชุมชนทราบเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
การดําเนินงานของโรงเรียน และโรงเรียนไดรับทราบขาวสาร
ขอมูลจากชุมชน 7) เพ่ือสงเสริมใหครู และผูปกครองนักเรียน
มีความใกลชิด มีความสัมพันธอันดีตอกัน 8) เพ่ือทราบ
พ้ืนฐานท่ีแทจริงของนักเรียนจากผูปกครอง เพ่ือจะไดปรับปรุง



คุณภาพการเรียนการสอนไดถูกตองเหมาะสม และ 9) เพ่ือ
รักษาและฟนฟูวัฒนธรรมของชุมชน และสิ่งท่ีตองคํานึงถึงใน
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จะปรากฏ
ความสําเร็จอยางดียิ่ ง โรงเรียนตองใหความสําคัญกับ
รายละเอียดตาง ๆ ในชุมชนดวย 
  ระยะท่ี 3 ผลการทดลองใช (Implement) รูปแบบ
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 (คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) 
           การทดลองใชรูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (คูมือการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา) มีระยะเวลาการทดลองใช 4 เดือน โดยเริ่ม
ทดลองใชตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2560 ณ โรงเรียนบานเขาชีจรรย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี  ภายหลั งการทดลองใช  ผู วิ จัยไดสรางเครื่องมือ
แบบสอบถามระดับความสําเร็จของงาน และแบบสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) เพ่ือประเมินผลการใชร ูปแบบการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 (คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) โดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ในดานคุณภาพ/ทัศนคติ/ความ  
พึงพอใจ/พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูเก่ียวของ หรือผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholder) ประกอบดวย บุคคล 3 กลุม 
ไดแก กลุมท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษา : นางพยุงศรี  วังโส 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาชีจรรย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  กลุมท่ี 2 ครูท่ีไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน : นางนารี  ผลไธสง ครูโรงเรียนบานเขาชีจรรย และ
คณะครูโรงเรียนบานเขาชีจรรย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กลุมท่ี 3 ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholder) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานเขาชีจรรย 
นาวาตรียงยุทธ  หงษาชาติ (ประธานชุมชน หมู 11), นางปราจีน  
แกมปทุม  และ นางสมบูรณ เจริญกิจ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบานเขาชีจรรย (ไดรับมอบหมายจาก นางศิริพร 
ปนลม นายกเทศมนตรีตําบลเกล็ดแกว ในฐานะประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานเขาชีจรรย  “ติดภารกิจ
ราชการ”) และกลุมท่ี 4 พระภิกษุผูแทนเจาอาวาสวัดเขาชีจรรย : 

พระจรูญวิชญ ภูมิปฺโฺ (น.ธ.เอก, ป.ธ.5) พระเลขานุการ          
เจาอาวาสวัดเขาชีจรรย 
  ผลการประเมินระดับความสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน
จากการนํา “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” ไปทดลองใช ณ โรงเรียน
บ าน เขา ชีจร รย  สั ง กั ดสํ า นั ก งาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ระยะเวลาทดลองใชคูมือฯ 4 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 
2560 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560) พบวา 
  สวนท่ี 1 : จากแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ยของ        
กลุมท่ี 1 , กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 อยูระหวางคะแนน 4.54 - 4.88 
บงช้ีวา มีระดับความสําเร็จ ภายหลังการทดลองใชคูมือฯ อยูใน
ระดับ “มากท่ีสุด” แสดง/บงช้ีวาคูมือการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา “มีความ
เหมาะสม” สามารถนําไปใชพัฒนาการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัด
สํา นักงานเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 
  สวนท่ี 2 : ผลการสัมภาษณเ ชิงลึก ( In-depth 
Interview) “ดานคุณภาพ/ทัศนคติ/ความพึงพอใจฯ” พบวา 
นางพยุงศรี วังโส ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาชีจรรย กลาววา 
มีความพึงพอใจ ในคูมือฯ มาก เพราะใชงาย เขาใจงาย ไมยุงยาก
มีความชัดเจน สวนครูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน นางสาวไพรินทร ปลื้มเกสร 
ครูโรงเรียนบานเขาชีจรรย กลาววา สวนตัวรูสึกมีความพึงพอใจมาก 
คูมือฯ ชวยใหทํางานงายข้ึนเปนแบบแผน การใชคูมือฯ สงผล
ใหโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึน ผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน
มีความสามัคคีกัน เกิดความรวมมือรวมใจ ชวยกันทํางานอยาง
มีระบบมากข้ึน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหความรวมมือ
ในทุกกิจกรรมเปนอยางดี คูมือฯ น้ีชวยสรางระเบียบแบบแผน
ในการพัฒนา  อีกท้ัง แนะนําการสงเสริมการสื่อสารท่ีรวดเร็ว 
ทันสมัย จากการทํากิจกรรมตามคูมือฯ ทําใหปจจุบันโรงเรียนมี 
Facebook เปนอีกชองทางหน่ึงในการประชาสัมพันธโรงเรียน
ใหเปนท่ีรูจัก มีการตั้ง Line Group ระหวางผูบริหารโรงเรียนและ
ครู Line Group ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับชุมชน ชวยใหการ
สื่อสารรวดเร็วและเขาใจตรงกัน ในสวนของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholder) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานเขาชีจรรย 
นาวาตรียงยุทธ  หงษาชาต ิกลาววา รูสึกมีความพึงพอใจ ดีใจ ท่ีมี
คูมือฯ มีวิธีการทํางานดีๆ มาชวยใหผู บริหารโรงเรียนและ
คณะครูทํางานงายข้ึนการศึกษามีการพัฒนาไปในทางท่ีดี ผูท่ีมี
สวนเก่ียวของกับโรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีด ี
บาน วัดโรงเรียน ชุมชน เอกชน รวมกันเปนหน่ึง สวนพระภิกษุ 
ผูแทนเจาอาวาสวัดเขาชีจรรย พระจรูญวิชญ  ภูมิปฺโฺ (น.ธ.
เอก,ป.ธ.5) พระเลขานุการเจาอาวาส วัดเขาชีจรรย กลาววา 

   

 



เน่ืองจากพระอาจารยไมไดเปนผูใชคูมือฯ น้ีโดยตรง แตสังเกต
จากการพัฒนาของโรงเรียนที่เห็นผลเชิงประจักษก็นับวา  
พึงพอใจมาก พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูเก่ียวของ เห็น
ไดจากกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนมีสวนรวมกับวัดมีมากข้ึน  รวมท้ัง 
ภาคเอกชน อยางโรงโมหิน ก็ใหความรวมมือเปนอยางดี 
  จากผลจากการประเมินจากแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณเชิงลึก In-depth Interview) ท่ีกลาวมาขางตน ช้ีและ
แสดงใหเห็นวารูปแบบการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน “คูมือ การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” มีความเหมาะสม สามารถ
นําไปใชพัฒนาการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลท่ีไดจากการประเมินฯ 
ครั้งน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา “การพัฒนางานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน” ท่ีผานมาในกอนหนาน้ี ไมมีระเบียบ/
แบบแผนในการดําเนินงาน สวนเน้ือหาสาระในรูปแบบการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน “คูมือการบริหาร
ความสัม พันธ ระหว า งโ รงเ รียน กับ ชุมชน ฉ บับผูบริหาร
สถานศึกษา” ท้ัง 6 บท ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีระเบียบ/มีแบบแผน “ท่ีเปนข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน” 
ใชงายเขาใจงาย ไมยุงยาก การใชคูมือฯ สงผลใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาข้ึน ผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนมีความสามัคคีกัน 
ใหความรวมมือชวยกันทํางานอยางมีระบบมากข้ึน สงเสริมใหมี
การสื่อสารท่ีรวดเร็วทันสมัยจากการทํากิจกรรมตามคูมือฯ ทําให
โรงเรียนมองเห็นชองทางสื่อสาร เชน  Facebook เปนอีก
ชองทางหน่ึงในการระชาสัมพันธโรงเรียนใหเปนท่ีรูจัก มีการตั้ง
Line Group ระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู Line Group 
ระหวางผูบริหารโรงเรียนกับชุมชน ชวยใหการสื่อสารรวดเร็วและ
เขาใจตรงกัน มีรองรอย/หลักฐานการปฏิบัติ สามารถท่ีจะ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 
  ผลการประเมินระดับความสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน
จากการนํา “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” ไปทดลองใช ณ โรงเรียน
บ าน เขา ชีจร รย  สั ง กั ดสํ า นั กงานเขต พ้ืน ท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังท่ี
ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวน้ัน สามารถสรุปไดวารูปแบบการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ)   
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
(คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ฉบับผูบริหารสถานศึกษา) ท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหข้ึน มีคุณภาพ/
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชพัฒนางานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดเปนอยางดียิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ 
นพพงษ  บุญจิตราดุล (2534 หนา 27) ท่ีกลาวถึง หลักการ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไวดังน้ีคือ       

1) ตองดําเนินการดวยความบริสุทธ์ิใจ ตรงไปตรงมา และ
เช่ือถือได 2) ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง คือ เปนภารกิจท่ี
จะตองทําตอเน่ืองตลอดเวลา 3) ตองดําเนินการใหครอบคลุม
งานทุกดาน ท่ีชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบดวย 4) ตองมีความ
งายและคลองตัวในการดําเนินงาน 5) ตองเปนไปดวยความ
สรางสรรค มิใชทําลายภาพพจนของโรงเรียนและชุมชน       
6) ตองดําเนินการโดยปรับใหเขากับสถานภาพของชุมชนและ 
7) ตองดําเนินการดานความยืดหยุนใหเขากับสาระวิชาการ
เวลาและโอกาส 
  ดังน้ัน  โรงเรียนตองใชวิธีการท่ีหลากหลายในการ
บริหารความสัมพันธกับชุมชน ท้ังการใหขอมูลขาวสาร         
ท่ีสําคัญกับชุมชน การช้ีแจงการดําเนินงานของโรงเรียนให
ชุมชนทราบและในขณะเดียวกันชุมชนก็ตองเขาใจวิธีการ
ดําเนินงานและปญหาอุปสรรคของโรงเรียนดวย ท่ีสําคัญ คือ 
โรงเรียนและชุมชนตองยอมรับวาการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนน้ัน  จะประสบความสําเร็จไดเมื่อ
โรงเรียนและชุมชนรวมมือกัน และตองใชเวลานาน จึงตอง
พยายามอยางตอเน่ืองนอกจากน้ี บุคลากรท้ังของโรงเรียนและ
ชุมชน ตองพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือนําความสามารถ
มาใชในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ Christensen ท่ีไดทําการวิจัยและ
คนพบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนท่ีทําการ
ปฏิรูปและมีการเปลี่ยนแปลงจนประสบความสําเร็จ โดย
ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีมีความใกลเคียงกันไวดวยกัน จํานวน 10 
พฤติกรรม ดังน้ี คือ1) การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน 2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3) การ
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 4) การ
สงเสริมทางดานการติดตอสื่อสาร 5) การแสดงออกทางดาน
มนุษยสัมพันธท่ีดี 6) การมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ครู และ
ชุมชน 7) การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน     
8) การสนับสนุนทรัพยากร 9) การสงเสริมดานการเรียนการ
สอน และ 10) การใชทักษะการบริหาร 
  นอกจากนั้น ผลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholder) ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในดาน
คุณภาพ/ทัศนคติ/ความพึงพอใจ/พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของผูเก่ียวของ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) 
ภายหลังการใช  “คูมือความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” ท่ีผูวิจัยไดศึกษา คนควา
จากแนวคิดทฤษฎี ความตองการของผูบริหารโรงเรียน 
(ภาครัฐ) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจากการ
ถอดประสบการณของโรงเรียนท่ีมี วิ ธีปฏิ บัติ ท่ีดี  (Best 
Practiced) ประสบความสําเร็จดานการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และหลอมรวม/เรียบเรียงออกมา



เปน “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” นางพยุงศรี  วังโส ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเขาชีจรรย ไดตอบคําถามขอสุดทายของแบบ
สัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview) ในขอคําถามท่ีวา 
“ทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับคูมือ การ
บริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา หรือไม อยางไร นางพยุงศรี  วังโส ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเขาชีจรรย ตอบวา “...คูมือฯ ไดถูกคิดวิเคราะห
มาแลวเปนอยางดี เน้ือหาสาระเปนประโยชน นําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง  ซึ่งถือไดวาเปนนวัตกรรมทางการบริหารดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนได จึงอยากใหมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง และมีการเผยแพรในวงกวางตอไป” 
แสดงใหเห็นวา “คูมือการบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ฉบับผูบริหารสถานศึกษา” ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมา เปน
เครื่องมือท่ีสงเสริม/สนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนสามารถนํา
แนวปฏิบัติ ใชปจจัยและเง่ือนไขท่ีนําไปสูความสําเร็จในการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนดานการบริหารความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ใหเกิดประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ไดเปนอยางดี 
  สรุปไดวา ผลจากการทดลองใชรูปแบบการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (คูมือการบริหาร
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา) พบวา มีระดับความสําเร็จในเชิงประจักษ
สอดคลองและเปนแนวทางเดียวกันในดานความเหมาะสมเปน
ท่ีพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียน ครูท่ีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ
ผู เ ก่ียวของทุกฝายในชุมชน ดวยวิธีการประเมินโดยใช
แบบสอบถาม  และการสั มภาษณ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth 
Interview)  รวมถึงภาพความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม
ท่ีเดนชัดระหวางบาน วัด และโรงเรียน หรือ ท่ีเรียกวา “บวร” 
มีลักษณะท่ีแสดงใหเห็นภาพของความรวมมือ ความสามัคคี 
และการมีส วนรวมระหวางหนวยงานตางๆ ในชุมชน 
ผูปกครองนักเรียน โดยไดรับการช่ืนชมจากทุกๆ ฝายท่ี
เก่ียวของเปนอยางมาก ผูวิจัยมีความประทับใจกับผูบริหาร
โรงเรียน คณะครู และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)          
ในชุมชนเปนอยางมากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการนํา
รูปแบบฯ (คูมือฯ) ไปทดลองใช ทําใหเกิดการพัฒนาโรงเรียน
อยางตอเน่ือง สงผลใหชุมชนเกิดความรวมมือ และรวมกันพัฒนา
โรงเรียนอยางเต็มใจ ชุมชนแสดงออกถึงความรูสึกวาโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ โรงเรียนเปนสมบัติของชุมชน รูสึกถึง
ความเปนเจาของโรงเรียน พรอมท่ีจะชวยกันดูแลบํารุงรักษา
ทรัพยสินตางๆ ของโรงเรียนใหคงอยูอยางมั่นคงถาวร และ
ยั่งยืน ตลอดไป 

ขอเสนอแนะ 
      1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 
  1.1  ความสําเร็จในดานการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูบริหาร
โรงเรียน ตองมีคุณลักษณะเปนผูนําทางวิชาการ มีความรู
ความสามารถ ดานเทคโนโลยี/ICT มีบุคลิกภาพนาเช่ือถือ
พัฒนาตนเอง  และบุคลากรในโรงเรียนอยูตลอดเวลา ทําให
โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู มีความตระหนักอยูเสมอ
วาโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของชุมชน ชุมชนตองมีสวนรวมคิด
รวมทํา รวมตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งถือเปน
ปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง (Factor) ท่ีจะทําใหการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จ ราบรื่น อยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.2  เ น้ื อหาบท เรี ยนใน  “คู มื อการบริ ห าร
ความสัมพันธ ระหว างโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา” ท้ัง 6 บทเรียน สนองตอบสิ่งท่ีผูบริหารโรงเรียนควร
ท่ีจะตองปฏิบัติไดเปนอยางดี  ดังน้ัน การนํา “คูมือ การบริหาร
ความสัมพันธ ระหว างโรงเรียนกับชุมชน ฉบับผูบริหาร
สถานศึกษา” ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ ควรดําเนินการตามเน้ือหา
บทเรียนท่ี 1 - 6 ตามลําดับ เพราะในแตละบทเรียนมีบริบท
แตกตางกันไปตามลําดับความสําคัญของงานในสถานศึกษาดาน
การบริหารความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
      2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันกับ
การวิจัยครั้งน้ี โดยคัดเลือกโรงเรียนท่ีตั้งอยูในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต เพ่ือ
เปรียบเทียบขอคนพบท่ีเกิดข้ึน ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียนตอไป 
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับกลยุทธการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “ดานการบริหารความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน” ในโรงเรียนขนาดตาง ๆ (เล็ก 
กลาง ใหญ) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วามีกลยุทธการ
บริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางไร มีอุปสรรค/ปญหา 
ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางไร โดยเจาะลึก
กระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียน วัด และชุมชน ตอการ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
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