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การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการ 

สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและราย

ดาน ประกอบดวย ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยากรของชุมชน ดาน

การเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของ

ชุมชน จําแนกตามสถานภาพหนาที่ อายุ และคุณวุฒิทางการศึกษา 

 กลุมเปาหมายที่ศึกษาครั้งนี้ เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

จํานวน 108 คน และบุคลากรครูสังกัดเมืองพัทยา จํานวน 242 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน เลือกกลุม

ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตราสวน 

ประมาณคา 5 ระดับ  มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบคาที (t-test)  

สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) 
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เปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 สวนจําแนกตามอายุโดยรวมไมแตกตางกัน 
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This research aims to study and compare the roles of the schools under Pattaya City 

on building school and community relations as a whole and individual aspects, i.e. leading 

change in community, being community trainers, promoting  traditions and cultures, being a 

center of community occupation knowledge. The comparisons were conducted by 

obligations, ages, and education qualifications. The target population of this study consisted 

of 108 basic school education committees and 242 school teachers under Pattaya City, 

totally 350 persons. The samples were selected by the stratified random sampling.  

The instrument used for data collection was a 5-level rating scale questionnaire with an 

alpha reliability of 0.97. The statistics used for data analyses were frequency, percentage, 

means and standard deviation. The statistics used for the comparisons of means were t-test, 

One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA). 

 

The results of the research were as follow. 

  1. The roles of the schools under Pattaya City on building school and community 

relations as a whole and individual aspects were at the high level. The aspects arranged in 

scored mean descending order were as follow:  being community trainers, promoting  

traditions and cultures, being a center of community occupation knowledge, and leading 

change in community. 

  2. The roles of the schools under Pattaya City on building school and community 

relations as a whole compared by the samples’ obligations  were found to be  significantly 

different at .01 level. When compared by the samples’ education qualifications were found 

to be significantly different at .05 level while  compared by the samples’ ages were not 

found to be different. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
              การจัดการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปนเครื่องมือสงผานความรู

ไปสูการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ อันนําไปสูการพัฒนาและการปรับสภาพความเปนอยู ทําใหมนุษย

สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมและปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

รูปแบบการจัดการศึกษาที่ดีควรมีแนวทางที่สอดคลองกับสภาพการณที่เปนจริงมีความเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ อันจะนําไปสูการสรางความ

สมดุลตอการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน และถือเปนการสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกประเทศไทย 

เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค 

ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

เนนรูปแบบการจัดการศึกษาโดยมีการใชคําวา “การมีสวนรวม” โดยระบุวาในการจัดการศึกษาที่ยึด

หลักการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 8 จึงกําหนดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อให

ประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง

ตอเนื่องและใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาประกอบดวย 3 รูปแบบ (มาตรา 15) คือ การศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเฉพาะ

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได สวนในมาตรา 29 กลาวถึงหนาที่ของสถานศึกษาในการ

จัดการศึกษาใหกับชุมชนวา “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน ‘’ 

(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.2542 : 11-33)  

                การจัดการศึกษากอนหนาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  นั้น สังคมไทยไดเร่ิมสนใจตอแนวทางการประสานความรวมมือใน

การจัดการเรียนรูแกเด็กและเยาวชนระหวางบาน-วัด-โรงเรียน โดยมีรูปแบบการนําไปปฏิบัติตางๆ กัน 

ตามบริบทของสถานศึกษาแตละแหงแตละทองที่ หลังจากเขาสูการปฏิรูปการศึกษาก็เกิดกระแสการ

ปฏิรูปสถานศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารจัดการ 

สังคมเกิดกระแสความตื่นตัวในกลุมผูปฏิบัติงานดานการศึกษาและผูที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น 



 2  

ทุกฝายที่เกี่ยวของเริ่มตระหนักและใหความสําคัญกับการศึกษามากขึ้น ถึงแมวาจะเกิดกระแสตื่นตัว

ตอการปฏิรูปการจัดการศึกษามากขึ้น แตเมื่อพิจารณาระดับโครงสรางของสถานศึกษา ยังพบปญหา

อยูอีกมาก ซึ่งสิทธิชัย สําเนากลาง (2549. 1-2) กลาวถึงปญหาในระดับโครงสรางการบริหารการศึกษา

วา “ในสวนบนที่ไมเขาใจวาการมีสวนรวมนั้นมีมิติมากกวาการใหโรงเรียนเปนศูนยกลางความรวมมือ

และความรวมมือนั้นมีความหมายแตกตางจากการมีสวนรวม รวมถึงการมองไมเห็นภาพการเชื่อมโยง

บทบาทของการศึกษา  ทั้งในระบบกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่บูรณาการ

ไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต”    

 การบริหารสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจึงตองไดรับการสนับสนุนจากหลายๆ

แหลงที่สําคัญไดแก ชุมชน ผูปกครอง องคกรทองถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

สถานศึกษาในฐานะเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการศึกษา

ใหเปดกวางขึ้นเพื่อสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิต สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีบทบาท

และการวางแผนในการบริหารงาน จัดกระบวนการเรียนรูที่เปดกวางออกสูชุมชน ปรับความคิด เพื่อให

การนําผูเรียนออกสูชุมชนมีความเปนไปได ถือเปนสะพานเชื่อมโยงใหสถานศึกษาและชุมชนมี

ความสัมพันธใกลชิดกัน เยาวชนของเราจะไดรับการปลูกฝงใหรักทองถิ่นที่เขาอยู  มองเห็นคุณคาและ

ปญหาที่หมูบานของเขาผูเรียนจึงพรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  และในอนาคตเขาจะไดเปนพลัง

เกื้อหนุนใหชุมชนเขมแข็ง ซึ่งจะเกิดผลยอนกลับมาสูชีวิตที่สงบสุขของตนเองและครอบครัว (สุมน 

อมรวิวัฒน. 2544: 1 - 5) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ (2544: 122 - 123) ได

กลาวถึงบทบาทของโรงเรียนตอชุมชนที่จะเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ 

“นําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน เปนแหลงวิทยาการของชุมชน  แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ” และสอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ  รอดสําราญ. 

(2546: 89) ที่กลาววา “การใชแหลงการเรียนรูที่เปนแหลงวิทยาการโรงเรียนยังมีการนําไปเชื่อมโยงกับ

สาระในแตละวิชานอย จึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหความสําคัญในดานนี้มากขึ้น” สอดคลองกับ 

มงคล รุณธาตุ (2542: 99 -101) ที่พบวา “การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตองมีการใหบริการ

ชุมชนในดานการบริการ ดานอาคารสถานที่ ดานวัสดุอุปกรณ ดานบริการขาวสารขอมูล ดานการ

ใหบริการดานสวัสดิการ ดานวิชาการและบริการดานอาชีพ ดังนั้นผูบริหารจะตองเปนผูแสวงหา

ทรัพยากรจากภายนอกรวมมือกับหนวยงานราชการอื่นดวย”  

               ดังนั้นความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนการรวมมือกันของผูบริหาร ครู ผูเรียน 

ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยการดําเนินการนั้นมีลักษณะเปน

กระบวนการ มีขั้นตอนที่จะใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความยั่งยืนในความสัมพันธของ
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ทุกฝายที่เกี่ยวของมีหลากหลายตามกิจกรรมที่ทําซึ่งนอกเหนือจากเปนการสรางประสิทธิภาพใน

การศึกษาแลว ยังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนดวยการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนจึงเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เปนไป

ตามความตองการของทองถิ่น โดยใหสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนและสงเสริมให

สถานศึกษา ประชาชนรวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเอง (ทัศนา  แสวงศักดิ์. 2549: 97)  

               สํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปนหนวยงานที่มีขนาดใหญ  มีสถานศึกษาใน

สังกัดถึง 11 แหง ไดแก ไดแก โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ) โรงเรียนเมือง

พัทยา 2 (เจริญราษฎรอุทิศ) โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสวางฟาพฤฒาราม) โรงเรียนเมืองพัทยา 4  

(วัดหนองใหญ) โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บานเนินพัทธยาเหนือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) 

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บานหนองพังแค) โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โรงเรียนเมืองพัทยา 9 

(วัดโพธิสัมพันธ) โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บานเกาะลาน) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 

มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง ในปการศึกษา 

2553 จํานวน 143 คน มีบุคลากรครูในสังกัดเมืองพัทยา 618 คน และผูบริหารสถานศึกษา 20 คน  

               สถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยามีการประกันคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาซ่ึงเปนตน

สังกัด โดยใชเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพตามเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 23 และ 24 ที่กลาวถึงบทบาทของชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา พบวา 

สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทุกแหง มีปญหาในเรื่องความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

โดยเฉพาะการเปนแหลงเรียนรูของชุมชน การสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน ตลอดจนการสรางความ

พึงพอใจที่ดีตอชุมชน ทั้ง ๆ ที่สถานศึกษาเปนศูนยกลางของชุมชน (เมืองพัทยา. 2552: 32) 

               จากสภาพการดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตามความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของบุคลากรครูใน 4 ดาน คือ ดานการนําการเปลี่ยนแปลง

เขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน พรอมทั้งเปรียบเทียบบทบาทดังกลาว 

ตาม สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนแรงผลักดันให

สถานศึกษาเกิดความตระหนักในบทบาทของตนที่จะจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการ

สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และกอใหเกิดประสิทธิผลในระบบ

การศึกษามากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว  ดังนี้ 

   1. เพื่อศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ 

ชุมชน ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 4 ดาน คือ ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการ

เปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปน

ศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน 

   2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา     

 

ความสําคัญของการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษา ในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา อันเปนประโยชนตอ

สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน และผูที่เกี่ยวของในการสรางความ สัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน รวมไปถึงใชเปนขอมูลเบื้องตนในการสานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนเพื่อกอประโยชนแกการจัดการศึกษาที่ชุมชนเขามามีสวนรวม  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้อยูในขอบเขตของเนื้อหา ประชากร กลุมตัวอยางและตัวแปรดังนี้ 
  ขอบเขตของเนื้อหา 
  ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสู

ชุมชน 2) ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 3) ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

และ 4) ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในสถานศกึษาสงักัดเมืองพทัยาทัง้ 11 แหง ในปการศึกษา 2553 จํานวน 143 คน และ

บุคลากรครู  จาํนวน 618 คน  
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  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง ในปการศึกษา 2553 จํานวน 108 คน และ

บุคลากรครู  จํานวน 242 คน  ไดมาโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan. 1979: 608) ใชสถานศึกษาเปนชั้น ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง ในปการศึกษา 2553 จํานวน 108 คน และ

บุคลากรครู  จํานวน 242 คน รวม 350 คน 

  ข้ันที่ 2 สุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชวิธีแบบแบงชั้น(Stratified  

Random  Sampling) ตามสัดสวนโดยใชสถานศึกษาเปนชั้นในการสุม (strata) และสุมตัวอยาง

บุคลากรครู  โดยวิธีแบบแบงชั้น(Stratified  Random  Sampling) ตามสัดสวนโดยใชสถานศึกษาเปน

ชั้นในการสุม (strata) 

  ขั้นที่ 3 เมื่อไดกลุมตัวอยางแลว ดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
  
  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ดังนี้ 

              1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

   1.1 สถานภาพหนาที่ จําแนกออกเปน 2 ประเภท  

                      1.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     1.1.2 บุคลากรครู 

                1.2 อายุ จําแนกออกเปน 3 ชวง 

     1.2.1 ต่ํากวา 35 ป 

                      1.2.2 ระหวาง 35 – 45 ป 

                      1.2.3 มากกวา 45 ปข้ึนไป 

                1.3 วุฒิการศึกษา จําแนกออกเปน 2 ระดับ                    

     1.3.1 ปริญญาตรีหรือตํ่ากวาปริญญาตรี 

              1.3.2 สูงกวาปริญญาตรี 
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     2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก บทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ใน 4 ดาน คือ   

              2.1 ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 

             2.2 ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  

             2.3 ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  

             2.4 ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
             1. บทบาท หมายถึง การปฏิบัติของสถานศึกษาที่จะตองปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ

ใหเกิดประสิทธิภาพตามที่สังคมคาดหวังและเกิดประโยชนตอสวนรวม 

             2. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จํานวน 11 แหง ที่เปดทําการสอนใน

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   3. บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธระหวางสถานศกึษากบัชุมชน 
หมายถงึ การปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาเกี่ยวกบัการบริหารงานความสัมพนัธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ในกิจกรรม 4 ดาน ดังนี้  

            3.1 ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน หมายถึง การสงเสริม ใหมีการนําการ

เปลี่ยนแปลงจากสถานศึกษาเขาสูชุมชน ในดานตาง ๆ เชน ดานการอนามัย การอุปโภคบริโภค การ

โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะและการดูแลสุขภาพ การเปนสถานที่จัดอบรมใหกับชุมชน การนํา

เทคโนโลยีและองคความรูและวิชาการใหม ๆ มาสูชุมชน การคมนาคมและเศรษฐกิจ การเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสถาน ศึกษา

กับชุมชนอันจะชวยใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งขึ้น 

          3.2 ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน หมายถึง การสงเสริมทั้งการจัดการเรียนการ

สอน การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา รวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูที่

สามารถใหความรูที่สามารถสงเสริมความคิดแกเด็กเยาวชน คนชรา รวมไปถึงผูที่อาศัย ในชุมชนทุก

คน โดยเนนไปที่สถานที่สําคัญในชุมชน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สวนพฤกษศาสตร 

วิทยาศาสตร วัด โบสถ พิพิธภัณฑ ปราชญชาวบาน สถานที่ราชการ ที่ครูและนักเรียนสามารถนํามาใช

ในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิทยากรมาบรรยายในสถานศึกษา 
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            3.3 ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม หมายถึง การสงเสริม เผยแพร

และประชาสัมพันธ ใหสถานศึกษารวมมือกับชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีกีฬา ศิลปะ

และวัฒนธรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางความรูความเขาใจใหตรงกันระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนและเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนทองถิ่นใหยังคงอยู 

           3.4 ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ หมายถึง การสงเสริม เผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหครูผูสอนนําบุคลากรและเยาวชนในสถานศึกษาใหเขาไปศึกษาและมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานจริงจากการประกอบอาชีพตาง ๆ ในสถานประกอบการในชุมชน เพื่อสรางความเขาใจและ

เพื่อการฝกทักษะดานอาชีพที่ถูกตองตามในการประกอบอาชีพของชุมชนและการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสามารถสรางความรูดานอาชีพทั้ง

ในสถานศึกษาและชุมชนได 

 4. สถานภาพหนาที่ หมายถึง ตําแหนงที่ไดรับของบุคลากรผูมีหนาที่ในการจัดการ ศึกษา

ภายในสถานศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรครู 

    5. อายุ หมายถึง อายุของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรครู แบงเปน  

3 ระดับ คือ ต่ํากวา 35 ป ระหวาง 35 – 45 ป และมากกวา 45 ปข้ึนไป 

   6. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และบุคลากรคร ู แบงออกเปน 2 ระดับ คือ ปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี และ สูงกวาปริญญาตรี  

 7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากเมือง

พัทยาใหทําหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง 

 8. บุคลากรครู หมายถึง ผูที่ทําหนาที่สอนหนังสือในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง  

11 แหง ในปการศึกษา 2553  

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา

สังกัดเมืองพัทยา และบุคลากรครูในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ปการศึกษา 2553 เพื่อศึกษา

บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน โดยไดนําแนวคิดของ 

ปรีชา คัมภีรปกรณ (2544: 122-123) ซึ่งกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน  สถานศึกษาจะตองมีแนวนโยบายในการเปดประตูออกสูชุมชนใน  

5 ดาน ไดแก ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการ

เปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ และดาน
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การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยเห็นวาดานการเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถิ่นนั้นเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาในหมวดที่ 9 วาดวยการจัดรวมมือจัดการศึกษา ซึ่งเมืองพัทยาเปนเมือง

ทองเที่ยวที่มีความโดดเดน ชุมชนมีความเขมแข็ง ใหความรวมมือในการจัดศึกษาทุกสถานศึกษา จึง

ทําใหดานดังกลาวผูวิจัยเห็นวาสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน ที่ตองประสานความรวมมือ ดังนั้น

ผูวิจัยจึงใชองคประกอบดานการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนใน 4 ดาน คือ ดาน

การนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริม

ประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ 

   สวนตัวแปรตนผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับบทบาทของ

สถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของโรงเรียน พบวาตัวแปรตนที่

สัมพันธกับบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา มีดังนี้ 1) สถานภาพหนาที่ (กระทรวงศึกษาธิการ: ม.ป.ป: 

34) ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ที่เปนตัวบงชี้ กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติไว โดย

ประกอบดวยองคประกอบบุคคลที่เกี่ยวของ คือ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูปกครอง   

2) อายุ (วิสุทธิ์ ราตรี. 2532 : 53) พบวา อายุของผูบริหารมีผลตอคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และ

ผลการศึกษาของ Hutchin (1997 : 1518) ที่พบวา ผูบริหารที่มีอายุโดยเฉลี่ย 49-50 ป จะมี

ประสบการณในการทํางานมากและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 3)วุฒิการศึกษาของบุคลากร  

ตามงานวิจัยของอําพร ศรีประทุม (2545 : บทคัดยอ) ที่พบวาผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมี

การนําเอานวัตกรรมมาใชในการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตกตางกัน ทั้ง 3 ปจจัย จึงเปนปจจัยที่มี

ผลตอบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนดังนั้นผูวิจัยจึง

เลือก สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษามาเปนตัวแปรตนในการศึกษาครั้งนี้  
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จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามากาํหนดเปนกรอบแนวคิดในการวจิัยดังภาพประกอบ 1 
 

      ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
  

สมมติฐานในการวิจัย 
         สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้ 
  1.บุคลากรที่มีสถานภาพหนาที่ตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงาน

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา แตกตางกัน 

  2.บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาเมืองพัทยา แตกตางกัน 

  3.บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา แตกตางกัน  

 

 

 

 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  สถานภาพหนาที ่

    1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

    1.2 บุคลากรครู 

2. อาย ุ

    2.1 ต่าํกวา 35 ป 

    2.2 ระหวาง 35- 45 ป 

    2.3 มากกวา 45 ปขึ้นไป 

3. วุฒกิารศึกษา 

    3.1 ปริญญาตรีต่ํากวาปริญญาตรี 

    3.2 สูงกวาปริญญาตรี 

       บทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน

ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา  

1) ดานการนาํการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน  

2) ดานการเปนแหลงวทิยาการของชุมชน  

3) ดานการเปนแหลงสงเสรมิประเพณ ี

    และวฒันธรรม  

4) ดานการเปนศูนยรวมเกีย่วกับความรู 

    ดานอาชพี 

 



                                                                                                                                                  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดย

ไดนําเสนอสาระสําคัญตามลําดับดังตอไปนี้ 

1.  การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

2.  การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา 

    3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับชุมชน 

    3.1 ความหมายความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับชุมชน 

    3.2 หลักการและทฤษฎีเกีย่วกับการสรางความสัมพนัธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

    3.3 ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับชุมชน 

    3.4 ความสาํคัญและความจําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับ

ชุมชน 

    3.5 วิธีการสรางความสัมพนัธระหวางสถานศึกษากบัชมุชน 

    3.6 องคประกอบที่สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

    3.7 ปญหาความสัมพนัธระหวางสถานศกึษากับชุมชน 

                     3.8 ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

    4. บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

    4.1 นําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 

    4.2 เปนแหลงวทิยาการของชุมชน 

    4.3 แหลงสงเสริมประเพณแีละวัฒนธรรม 

    4.4 เปนศนูยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชพี 

    5. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

    5.1 สถานภาพหนาที ่

    5.2 อาย ุ

    5.3 วุฒิการศึกษา 

    6. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

    6.1 งานวจิัยในประเทศ 

    6.2 งานวจิัยตางประเทศ 
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1. การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถบริหารภารกิจตามอํานาจหนาที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งอํานาจหนาที่  ที่ทองถิ่นตองจัดบริการแกประชาชน คือ การจัดการศึกษา โดยมี

แนวคิดการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ (กรมการปกครองสวนทองถิ่น. 2548; 

อางถึงใน  ศิริเพ็ญ  วิศิษฎพิทยา. 2549: 43-48) 

 
  วิสยัทัศนการจัดการศึกษาทองถิ่น 
  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถิ่นใหมีคุณลักษณะที่สามารถ

บูรณาการวิถีชีวิต ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมและประเทศชาติ ตามหลักแหงการ

ปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

 
  ภารกิจการจดัการศกึษาทองถิ่น 
  1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

      เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงกอนการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาเต็ม

ตามศักยภาพ และมีความพรอมในการเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

      เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพรอมของเด็กทั้ง

ทางรางกาย จิตใจ อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม ใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค              

ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน รวมทั้งใหสามารถคนพบความตองการ ความ

สนใจ ความถนัดของตนเองดานวิชาการ วิชาชีพ ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และ

ทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและมีความสํานึกในความเปนไทย 

  3. การจัดบริการใหความรูดานอาชพี 

                เปนการจัดบริการและหรือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู ทักษะในการประกอบอาชีพแก

ประชาชน รวมทั้งการรวบรวมกลุมผูประกอบอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

  4. การจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 

      เปนการจัดและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก

และเยาวชนแกเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปอยางหลากหลาย 
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  5. การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

      เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถิ่น 

 
 กรอบนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 ปจจุบันแนวคิดของการกระจายอํานาจในการบริหารรัฐกิจของรัฐบาลกลาง จะตองมุงเนน

การกระจายอํานาจไปยังทองถิ่นเปนผูดําเนินการมากขึ้น สวนกลางเปนเพียงผูกําหนดนโยบาย

ภาพรวมเปนสําคัญ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ไดมี

กฎหมายกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจแกทองถิ่นดวยกันหลายฉบับ ดังจะสรุปในประเด็นที่

เกี่ยวของกับทองถิ่นไดดังนี้ 

 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ

จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

เอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง 

 มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหเกิดความรูคู

คุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ             

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ

เหมาะสมและความตองการของทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต

ตองไมขดัตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 กําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทองถิ่น ดังนี้ 

 มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ  

ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น 

 มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายไดมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการ

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มาตร 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน  

ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มาใชจัดการศึกษา ดังนี้  

 (1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บภาษี

เพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง             
สวนทองถิ่น 
 มาตรา 16 ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้  

 (6)   การสงเสริม การฝกและการประกอบอาชีพ 

 (9)   การจัดการศึกษา 

 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 

 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 (14) การสงเสริมกีฬา 

 มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล อาจมีรายไดจากภาษีอากร 

คาธรรมเนียมและเงินรายได ดังตอไปนี้ 

 (9) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

 มาตรา 28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมรีายรับดังตอไปนี้ 

 (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

 มาตรา 30 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการดังนี้ 

 (1) ใหการดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้  
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 (ก) ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภารกิจ

ที่รัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการดําเนินการเสร็จสิ้นภายในสี่ป 

 (4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุนและรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของทองถิ่นอยางเหมาะสม (ตามระยะเวลาที่กําหนด) 

 (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับบริการสาธารณะในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหรัฐจัดสรรอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปนและความตองการของ

ทองถิ่น 

 
 4. พระราชบญัญัติเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พระราชบัญญัติเทศบาล  
เทศบาลตําบล 

 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 

 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

 (7) หนาที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
 เทศบาลเมือง 
 มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการตามระบุในมาตรา 50 

 มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 

 (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

 (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

 (9) ใหมแีละบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 เทศบาลนคร 
 มาตรา 56 ภายใตการบังคับแหงกฎหมายเทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล

ดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 และมาตรา 54 
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  5. มติคณะรัฐมนตรี 4 กันยายน 2533 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ดังนี้  

 1. ขยายการศึกษาภาคบังคับเพิ่ม 3 ป ในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งแตป 2534 

เปนโครงการนํารอง 

 2. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนเทศบาลและเมืองพัทยา 

 3. ใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนการขยายการศึกษาในเขต

เทศบาลและเมืองพัทยา 

 
 6. มติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2542 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ สาระสําคัญของนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเสนอในมาตรการที่เกี่ยวของกับทองถิ่น ดังนี้ 

 มาตรการที่ 3 รัฐสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 12 ป ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และมาตรา 289  

 มาตรการที่ 4 กําหนดบทบาทของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศกึษา 

 ทั้งนี้ สํานักงบประมาณมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยให

กระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดทํายุทธศาสตรยอย

การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของทองถิ่น กรุงเทพมหานคร และเอกชน 

 

2. การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา 
 เมืองพทัยา เปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่มกีารปกครองรูปแบบพิเศษ ซึ่งมบีทบาทและ

หนาทีห่ลายประการดวยกัน และการจัดการศึกษาก็เปนภารกิจหนึ่งของเมืองพทัยา ซึ่งมีสํานัก

การศึกษาเปนผูดูแลและรับผิดชอบโดยตรง (สํานักการศกึษาเมืองพัทยา. 2550 : 30-36) และได

กําหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่เปนไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 และแนวนโยบายการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่ รวมทัง้พิจารณาตามสภาพบริบทของเมืองพัทยา ดังนี้  

 1.  เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.  เพื่อใหเด็กที่มีอายุในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยา

ไดรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางสม่ําเสมอและเทาเทียมกัน 

 3.  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเมืองพัทยาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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 4.  เพื่อใหการจัดการศึกษาของเมืองพัทยาเปนไปตามความตองการของทองถิ่นและการมี

สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันองคกรตาง ๆ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 

 5.  เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นไดออกกําลังกายฝกฝนการกีฬา รวม

กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 6.  เพื่อใหเยาวชน ประชาชนไดประกอบอาชีพ มีงานทําไมเปนภาระแกสังคม 

 7.  เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนรูจักทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น มีความภูมิใจในความเปนไทยและเอกลักษณไทย 

 ดังนัน้  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาดังกลาว เมืองพัทยาจงึไดกําหนด

โครงสรางอํานาจหนาที่การบริหารงานของสํานักการศึกษา (สาํนกัการศึกษาเมืองพทัยา. 2550 : หนา 

32) มีรายละเอียดดังภาพประกอบ 2



                                                                                                                                                  

รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

โครงสรางสํานักการศึกษาเมืองพัทยา 

 

 

 

   

                      

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
หนวยศึกษานิเทศก 

รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

ฝายแผนงานและโครงการ 

งานธุรการ งานแผนและโครงการ 

งานงบประมาณ 

งานระบบสารสนเทศ 

ฝายบุคลากร

ทางการศึกษา 
ฝายกิจการโรงเรียน

และนักเรียน ฝายวิชาการ 
ฝายการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย 

ฝายสงเสริมศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ฝายกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 

งานบริหารบุคคล    

ทางการศึกษา 

งานวางแผน

บุคคลและ

ทะเบียนประวัติ 

งานโรงเรียน 

งานการศึกษา

ปฐมวัย 

งานกิจการนักเรียน 

งานสงเสริม

คุณภาพและ

มาตรฐาน

งานพัฒนาสื่อ

เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม

งานการศึกษานอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

งานหองสมุดพพิิธภัณฑและ

เครือขายทางการศึกษา 

งานสงเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรม 

งานกิจการศาสนา 

งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 
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ฝายกีฬาและ

นันทนาการ 

กีฬา 

ภาพประกอบ 2  โครงสรางการบริหารสํานกัการศึกษาเมอืงพทัยา 
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 วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 
  เมืองพัทยาไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ 

การพัฒนาการศึกษาของชาติตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตาม 

แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 – 2549 ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน 

บริหารจัดการและสงเสริมการศึกษาทองถิ่น ใหประชาชนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง  

และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพทุกดาน เพื่อการพฒันาตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

 
 พันธกิจ 
 1. สรางโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2. จัดการศึกษาอยางมีระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียนและประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพทุกดาน 

 
 วัตถุประสงค 
 1. ประชาชนมีสวนรวมและไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

 2. นักเรียนไดรับความรูอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 3. นักเรียน ประชาชน และสังคมมีคุณภาพชีวิต คุณภาพของสงัคมดีขึ้น 

 
 ประเด็นกลยุทธ 
 1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม 

 2. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

 3.จัดกิจกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 กลยุทธ 
 1. พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมกอนเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปใหไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพโดยไมเก็บ 

คาใชจาย 

 3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 4. บริหารและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของชาติ 
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 5. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่ 

เหมาะสมกับการเปนนักวิชาชีพชั้นสูง 

 6. จัดทําและพัฒนาหลักสูตร 

 7. พัฒนากระบวนการเรียนรู 

 8. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 9. ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 10. สงเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 11. สงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 ปจจุบันเมืองพัทยามีโรงเรียนอยูในสังกัดจํานวน 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเมืองพัทยา 1  

(เชิญ พิศลยบุตรราษฎรบําเพ็ญ) โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎรอุทิศ) โรงเรียนเมืองพัทยา 3  

(วัดสวางฟาพฤฒาราม) โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ) โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บานเนินพัทธยา

เหนือ) โรงเรียนเมืองพทัยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บานหนองพังแค) โรงเรียนเมือง

พัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ) โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บานเกาะลาน) 

และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักการศึกษา ไดรับ

อนุมัติงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมหมวดเงินเดือนและคาจาง

ประจํา  และหมวดคาจางชั่วคราว เปนเงินทั้งสิ้น 90,652,220 บาท (เมืองพัทยา. 2551: 240 - 288)  

ในปการศึกษา 2552 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 15,729 คน เปนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 2,535 คน 

ระดับประถมศึกษา 9,760 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3,114 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 120 

คน มีบุคลากรครูในสังกัดเมืองพัทยา 618 คน และผูบริหารสถานศึกษา 20 คน 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได

กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใน หมวด 4 ที่เกี่ยวของกับสาระในการจัดการเรียนรูและกระบวนการ

เรียนรูที่ครูและสถานศึกษาจะตองนําไปสูการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูแบบเดิมที่เนน

การทองจํา ทําตาม ซึ่งครูเปนศูนยกลางมาเปนกระบวนเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเอาชีวิตจริง

ของผูเรียนเปนตัวตั้ง เปนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การรูจักสืบเสาะคนหาความรู การ

สนใจใฝรู การรูจักแกปญหา (รุง แกวแดง.2543ข : คํานํา) การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน สงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน การอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้ง

สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
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2543: 12) เพื่อหาคําตอบจากการสรางความรูใหมข้ึนมาและการวิจัยควรเปนวิถีชีวิต (ประเวศ วะสี.

2543ก:10) ครูควรเนนการเพิ่มพูนความรูความชํานาญของครูควบคูกับการจัดและปรับปรุงคุณภาพ

ของแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ใฝเรียนท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ (สํานักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 16) 

 กระบวนทัศนใหมของการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไปสูการเปนมนุษยที่สมบูรณสาระของ

การสอนเปนสาระที่รวมทองถิ่นและชุมชนไวดวย (ไพฑูรย สินลารัตน. 2544 :1) การเรียนรูเปนระบบ

ความรูที่เกี่ยวของกับประสบการณในแตละวัยและสัมพันธกับสถาบันตางๆ ในชุมชน เชน ครอบครัว 

วัด ปราชญชุมชน โดยมีการฝกจากประสบการณในชีวิต จากการทํามาหากิน การรักษา พยาบาล การ

บวชเรียน การรวมพิธีกรรมตางๆ รวมทั้งกิจกรรมที่ดํารงอยูในชุมชน ซึ่งเปนการเรียนรูที่มีอยูตลอดเวลา

ถึงแมวาจะไมไดเขาศึกษาในโรงเรียนก็สามารถเรียนรูไดทุกหนทุกแหงตลอดชีวิต (พจนีย เทียมศักดิ์.

2543ข : 9) ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองพัฒนาบุคลากร ทั้งครู นักเรียน รวมทั้งตนเองใหทันกับความ

เจริญเติบโตของสังคมและโลก โดยเฉพาะสรางนักเรียนใหรูเทาทันคนในลักษณะเนนความจําเปนที่จะ

เรียนวิธีการเรียนรู (It Must Learn How to Learn) รวมทั้งเรียนรูการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู 

จากการเรียนในที่เดียวกับบุคคลเดียวเปนทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกบุคคลตอเนื่องตลอดชีวิต 

(สมชาย เทพแสง.2547: 16) 

 
 3.1 ความหมายความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 มีผูใหความหมาย ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ดังนี้ 

 ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542: 136) ไดใหความหมาย เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและ

สถานศึกษาในการจัดการศึกษาวา เปนความรวมมือกันระหวางชุมชนและสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาใหดีขึ้น เพื่อใหสามารถทําความเขาใจสภาวะของการมีสวนรวมของชุมชนและสถานศึกษา

ในสภาพที่เปนจริงในชุมชนและสถานศึกษาไดใกลเคียงมากที่สุด 

 ไพรัช อรรถกามานนท และมัทนา โชควรวัฒนกร (2545: 9) ไดอธิบายความสัมพันธระหวาง

ชุมชนกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาวา เปนกระบวนการที่ประชาชนในฐานะเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชนและทองถิ่นไดเขาไปเกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่

เห็นพองตองกัน ตลอดจนพิจารณาปญหาความตองการของประชาชน  ชุมชนทองถิ่น โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษา 
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 พินิจดา วีระชาติ (2542: 44) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว

วา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การสรางความสัมพันธภาพอันดีระหวางโรงเรียน

กับชุมชนก็เพื่อใหโรงเรียนรูจักชุมชนดีข้ึน ในแงที่สามารถคนหา และใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิด

ประโยชนตอการศึกษา และในเวลาเดียวกันก็ใหชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียน 

 นิรันดร ชวยเจริญ (2543: 23) ไดใหความหมายของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กับชุมชนไววา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ

ดําเนินการใด ๆ ที่เกิดจากความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ และ

ความรูสึกที่ดีตอกัน เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน รวมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

และพัฒนาชุมชนไปพรอมกัน 

 เตือนใจ แกวประเสริฐ (2544: 16) ไดสรุปความหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนไววา การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง วิธีการ หรือ

กระบวนการดําเนินการใด ๆ ที่เกิดจากความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหเกิดความ

เขาใจและมีความรูสึกที่ดีตอกัน และมีความสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกัน รวมมือกันในการพัฒนา

การศึกษา ทําใหเกิดประโยชนกับโรงเรียน และการดําเนินงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ละออ เกษสุวรรณ (2544: 12) ไดสรุปความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนไววา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การดําเนินการสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ ความรูสึกที่ดีตอกัน อันจะเปนหนทางใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ขณะเดียวกันก็เปนหนทางใหโรงเรียนเขาไปมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 แบลง และคนอื่น ๆ (Blank; & others. 2004: 20) ไดใหความหมายวา ความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน คือ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและแหลงทรัพยากรของชุมชน เปนการบูร

ณาการทางวิชาการและการบริการที่นําไปสูการปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนครอบครัวที่เขมแข็ง 

ชุมชนที่มีสุขภาพดี ในฐานะที่สถานศึกษาเปนศูนยกลางของชุมชนสถานศึกษาตองยืดหยุนและปรับ

กระบวนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและความมุงหวังของชุมชน 

 ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2549: 97) สรุปวาความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนการ

รวมมือกันของผูบริหาร ครู ผูเรียนผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดย

การดําเนินการนั้นมีลักษณะสัมพันธของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีหลากหลายของกิจกรรมที่ทํา ซึ่ง

นอกเหนือจากเปนประสิทธิภาพในการศึกษาแลว ยังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนดวย สรุปไดวา 

แนวคิดการมีสวนรวมจัดการศึกษา คือ การที่สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกสวน ไดเขา

มารวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนที่ชัดขึ้น 
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ในลักษณะการมีสวนรวมที่ดีควรกระทําในลักษณะการเปนหุนสวน (Partnership) กอใหเกิดความ

ผูกพัน และเปนไปตามความตองการของทองถิ่น โดยใหสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิด

ประโยชนและสงเสริมใหสถานศึกษา ประชาชนรวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เปนการรวมมือกันของผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูนํา

ชุมชน และสมาชิกชุมชน ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยการดําเนินการนั้นมีลักษณะเปน

กระบวรการ มีข้ันตอนที่ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความยั่งยืนในความสัมพันธของทุก

ฝายที่เกี่ยวของ มีหลากหลายตามกิจกรรมที่ทํา ซึ่งนอกเหนือจากเปนประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

แลว ยังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนดวย 

 การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนจึงเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวน

รวมในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามความตองการของทองถิ่น โดยให

สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหสถานศึกษา ประชาชนรวมมือกัน

พัฒนาชุมชนของตนเอง 

 
 3.2 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนงานที่ สถานศึกษาตองออกไปหา

ชุมชนและนําชุมชนเขาสูสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีการวางแผนจัดดําเนินงานอยางรอบคอบและ

ตั้งใจจริง เพื่อใหสถานศึกษาและชุมชนเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 244) ได

กลาวถึงหลักการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนไว ดังนี้ 

 1. หลักมนุษยสัมพันธ การติดตอสัมพันธกับชุมชนนั้น ตองอาศัยหลักมนุษยเปนอยางมาก 

บุคลากรในโรงเรียนจึงตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี 

 2. หลักความจริงใจ หรือบริสุทธิ์ใจ ขอความใด ๆ ที่จะเผยแพรสูประชาชนยอมมีความเชื่อถือ

ได ตรงไปตรงมามากที่สุด 

 3. หลักความซื่อสัตย บุคลากรในโรงเรียนควรมีความซื่อสัตยตอหนาที่ และการทํางานควรให 

ประชาชนหรือกรรมการการศึกษาของโรงเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ดวย 

 4. ความคงเสนคงวา หมายถึง ความสม่ําเสมอในการทํางาน การติดตอสัมพันธกับคน 

 5. ความเสียสละ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรมีความเสียสละในการทํางานเพื่อชุมชน 

 6. ความอดทน บุคลากรในโรงเรียนตองอดทนเปนอยางมากในการดําเนินงานของโรงเรียน

และการติดตอกับชุมชน 
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 7. ความยึดหยุน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ควรเปนลักษณะการโอน

ออนผอนปรน ควรมีการยึดหยุนตามสถานการณและเวลา 

 8. ความตอเนื่อง การจะสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้นยอมตองอาศัยเวลาในการ

ดําเนินงานที่ตอเนื่องกัน และจําเปนตองมีตลอดไป 

 9. การครอบคลุมเนื้อหา การสรางความสัมพันธจะตองครอบคลุมลักษณะงานและขอบขาย

ของสถานศึกษาในทุก ๆ ดานอยางเพียงพอ 

 10. ความเรียบงาย การนําเสนอของสถานศึกษาตอชุมชนไมวาจะเปนดานใด ควรคํานึงถึง 

ความเรียบงาย สื่อสัมพันธกันเขาใจ 

 11. การสรางสรรค เปนหลักที่สถานศึกษาตองมุงที่จะกระทําเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

 12. ความสามารถในการปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตอง

ปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นในแตละโอกาส และแตละสภาพปญหา 

 การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนเรื่องที่คอนขางยาก เพราะ

สถานศึกษาตองใหความรูเปลี่ยนแปลงความคิด และเจตคติของประชาชนใหมีความคิดเห็นคลอยตาม 

ซึ่งจําเปนตองอาศัยหลักในการสรางความสัมพันธกับชุมชน ตองใชเวลาและความอดทน ประกอบกับ

สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการกําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน การ

ประเมินผลเพื่อจะไดรูผลการปฏิบัติงานวาบรรลุตามวัตถุประสงค หรือไมมีปญหาและอุปสรรค หรือไม

มีวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรค หรือไมถาสถานศึกษาตามวิธีการดังกลาว โครงการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมาย

ในที่สุด (กิติมา ปรีดีดิลก. 2532 : 245) 

 
 3.3 ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีความมุงหมายเพื่อประโยชนในการ

จัดการศึกษาใหไดผลดีที่สุด และใหผลที่ไดจากการศึกษานั้นเปนประโยชนตอชุมชนดวย ไดมีผู

กลาวถึง ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนไวดังนี้ 

 จํารัส นวลนิ่ม (2540: 274) ไดกลาวถึง ความมุงหมายในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน ไวดังนี้ 
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  1. เพื่อตองการใหชุมชนไดทราบการดําเนินงาน ความกาวหนา และความเคลื่อนไหวของ

สถานศึกษา 

  2. เพื่อใหสถานศึกษาไดทราบขาวความเคลื่อนไหวจากชุมชนอันจะกอใหเกิดประโยชน

กับสถานศึกษา 

  3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการจัดการศึกษา และเกิด

ความรูสึกวาเปนหนาที่ของประชาชนที่ตองสนใจ และใหการสนับสนุนการศึกษา 

  4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนดูแลการศึกษาเพื่อประโยชน แกสถานศึกษา 

  5. เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดเขามามีบทบาทในการวางเปาหมายของการศึกษาและการ

พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

  6. เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบาน สถานศึกษา และชุมชน หรือ 

ทองถิ่นของสถานศึกษาใหเกิดขึ้น โดยมีสถานศึกษาเปนศูนยกลาง 

  7. เพื่อสถานศึกษาจะไดเสนอความรู ความกาวหนา และแนวโนมใหม ๆ ทางการศึกษา

ใหชุมชนทราบ 

  8. เพื่อใหเกิดความสัมพันธและการรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน 

เชน วัด อําเภอ โรงงานตาง ๆ สํานักงานตาง ๆ  

  9. เพื่อคลี่คลายขอของใจ ชวยทําใหประชาชนเขาใจสถานศึกษาในแงดี 

  10. เพื่อชวยในการประเมินผล การดําเนินงานของสถานศึกษาจากชุมชน 

 ธีรรัตน  กิจจารักษ (2542: 233) กลาวถึงความมุงหมายในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน ไวดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

2. เพื่อสรางเสริมความรูสึกความเปนเจาของใหแกชุมชน 

3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

4. เพื่อฟนฟูและรักษาวัฒนธรรมของทองถิ่น 

5. เพื่อสรางความกลมเกลียวระหวางบานกับสถานศึกษา 

6. เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในการจัดการศกึษาใหเปนเรื่องของประชาชน  โดย 

ประชาชนและเพื่อประชาชน 

 พินิจดา วีระชาติ (2542: 51-52) กลาววา ความมุงหมายในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน ไวไดดังนี้ 
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  1. เพื่อสรางเสริมสัมพันธภาพระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพราะสัมพันธภาพจะเปน

เครื่องมือเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหมารวมมือกันปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีอยูใหบรรลุ

จุดมุงหมายอันเดียวกันตามที่กําหนด 

  2. เพื่อสรางความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชน เนื่องจากสถานศึกษาเปนสาธารณสมบัติที่

ชุมชนเปนเจาของอยูแลว หากแตมอบใหคณะครูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งมีครูใหญเปนหัวหนา 

  3. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา กิจการตาง ๆ ของสถานศึกษา อาจ

แบงเปนหลายประเภท เชน การกําหนดความมุงหมายและนโยบาย กิจการเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษา กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนการพัฒนาดานวิชาการ เชน หลักสูตร 

เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง

ในอันที่จะพัฒนาบุตรหลานของเขา 

  4. เพื่อฟนฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมประจําอยูมากมาย ทั้ง

ที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา วัฒนธรรมเหลานี้ เปนเครื่องมือสรางสรรคความดีของ

ชุมชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยว เปนศูนยรวมจิตใจ และเปนสัญลักษณของชุมชน ชุมชนจะรักษาและหวง

แหนอยางยิ่ง หากสถานศึกษาทําการฟนฟูและถายทอดใหแกเยาวชน ชุมชนจะใหความรวมมือทุก

ประการ เพราะชุมชนมองเห็นวาสถานศึกษากระทําการเพื่อชุมชนอยางแทจริง 

  5. เพื่อสรางความกลมกลืนระหวางบานกับสถานศึกษา เปนที่ยอมรับวาสถานศึกษาเปน

หนวยงานของชุมชน ดําเนินงานพัฒนาคนสําหรับชุมชน สถานศึกษากับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกันในทุกกรณี การดํารงชีพในชุมชนควรจะเปนหลักสูตรของสถานศึกษา ปฏิบัติการตาง ๆ 

ควรจะเปนของชุมชน สถานศึกษาควรจะเปนเพียงสถานที่ฝกหัดใหเทานั้น 

 นิรันดร ชวยเจริญ (2543: 25) ไดสรุปความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนไววา การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีความมุงหมาย 

เพื่อใหชุมชนมีความเขาใจที่ดีตอสถานศึกษา อันจะทําใหสถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุน ไดรับ

ความรวมมือและความชวยเหลือจากชุมชน ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหสถานศึกษาดําเนินงาน ดานตาง ๆ ไป

ไดดวยดี 

 เตือนใจ แกวประเสริฐ (2544: 19) ไดสรุปความหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนไววา การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีความมุงหมาย เพื่อ

ตองการใหประชาชนไดทราบการดําเนินงาน ขาวสาร ความเคลื่อนไหว สงเสริมใหประชาชนเกิด

ทัศนคติที่ดีตอสถานศึกษาทําใหเห็นคุณคาของการศึกษา ใชทรัพยากรในทองถิ่นมาเปนประโยชนใน

การศึกษา รวมพลังเพื่อกอใหเกิดความสามัคคี ชวยซึ่งกันและกัน ทําใหสถานศึกษาและชุมชนไดมีการ

พัฒนาไปพรอม ๆ กันตามที่มุงหวังไว 
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 ทิพทยา  สุวรรณภูมิ (2544: 21) ไดสรุปความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนไววา การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพื่อใหประชาชน

เขาใจการดําเนินงานของสถานศึกษาทุกดาน อยางชัดเจนและถูกตอง และทราบวาประชาชนมี

ความรูสึกอยางไรตอสถานศึกษา เพื่อความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อใหประชาชนทํางานรวมกับ

สถานศึกษา และรวมมือแกไขปญหาทางการศึกษา 

 ละออ   เกษสุวรรณ (2544: 15) ไดสรุปความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนไววา การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหมีทัศนคติและ

แนวทางที่ตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของชุมชน สงเสริมใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมและสนับสนุน

การวางเปาหมายนโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนไปตามความตองการของชุมชน

และใหเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย 

 สรุปไดวา ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน คือ การ

สรางประโยชนใหกับทางบาน ทางสถานศึกษาและชุมชน  โดยใหทุกฝายมีความเขาใจซึ่งกันและกันใน

การดําเนินงาน ความกาวหนาตลอดจนความเคลื่อนไหวดานตาง ๆ ของสถานศึกษากับชุมชน  

สามารถทํางานดวยกันไดเปนอยางดี  ซึ่งจะเกิดผลดีกับทุกฝาย 

 
 3.4 ความสําคัญและความจําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จึงควรทําหนาที่ใน

การปรับปรุงและนําความเจริญกาวหนาสูชุมชนใหมากที่สุด นอกจากจะตองรับผิดชอบทางดานการ

สอนนักเรียนในระบบแลว สถานศึกษาควรจะทําหนาที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ดังนั้นการสราง

ความสัมพันธกับชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปน และมีประโยชนตอการดําเนินงานของสถานศึกษา ดวยเหตุผล

ดังนี้ (ทัศนา แสวงศักดิ์. 2542: 70-71) 

  1. การศึกษาในสถานศึกษาสัมพันธกับกลุมบุคคลในชุมชน เพราะสถานศึกษาให

การศึกษาแกนักเรียน ซึ่งมาจากชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู นักเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในการดํารงชีวิต

ประจําวัน (นักเรียนมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอื่นในชุมชน พอแม ผูปกครอง) บุคคลในชุมชนก็

จะดํารงชีวิตตามนักเรียนไปดวย จึงถือวาสถานศึกษาใหการศึกษาโดยทางออมแกบุคคลในชุมชน

นั่นเอง 

  2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม คือใหประชาชนยอมรับวาสถานศึกษาหรือ

สถานศึกษาเปนสถาบันสําคัญของชุมชนเปนสิ่งมีคาของทุกคน ชวยทําใหการเปนอยูของประชาชนใน

ชุมชนดีขึ้น ดงันั้น ประชาชนในชุมชนยอมมีความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของสถานศึกษา ยอมยินดี
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ที่จะใหความรวมมือในการชวยเหลือสถานศึกษา อาจเปนเงิน วัสดุ ส่ิงของ แรงงาน และขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงสถานศึกษา 

  3. ทําใหครูกับผูปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชน มีความเขาใจซึ่งกนัและกนั 

เพราะสถานศกึษากับชุมชนมีความสมัพนัธกันด ี  แตถาสถานศกึษากบัชุมชนไมมีความสัมพนัธกนัจะ

ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา  เชน สถานศึกษาและครูถูกกลาวหาบาง  ถกูตําหนบิาง 

  4. เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับกลุมคนที่เปนปญหาตอการศึกษา ในชุมชนแตละแหงมักจะมีผู

ที่มีปญหาไมเขาใจการศึกษา ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา ไมใหความรวมมือกับ

สถานศึกษา ดังนั้น การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนจะชวยแกปญหาได 

  5. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน เพราะการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาตองสัมพันธเกี่ยวของกับชุมชน ตองอาศัยความรวมมือสนับสนุนจาก

ชุมชน จะตองใชทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน จะตองใหผูเรียนนําสิ่งที่ไดรับจากการเรียนไปใชใน

ชีวิตประจําวันได และนําไปเผยแพรแกชุมชนได 

  6. เพื่อใชทรัพยากรของชมุชนใหเกิดประโยชน เพราะในชุมชนมทีรัพยากร ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล สถาบนั และวฒันธรรมพืน้บานมากมาย ทรัพยากรเหลานี้ยอมนํามาใชให

เปนประโยชนตอการศึกษาของสถานศึกษาได 

  7. เพื่อทําใหสถานศึกษามีความรูความเขาใจชุมชนดี ทั้งในดานของปญหาชุมชน ความ

ตองการของชุมชน ทรัพยากรในชุมชน เพื่อสถานศึกษาจะไดชวยกันแกปญหาของชุมชนและปรับปรุง

หลักสูตรใหเหมาะสมกับชุมชน 

  ภูวนาถ  คงแกว (2539: 24) ไดกลาวถึง ความสําคัญและความจําเปนในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนวา 

1.  เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขาใจจุดมุงหมายการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ 

สถานศึกษาและมีทัศนคติที่ดีตอสถานศึกษา 

2. ใหประชาชนมีสวนรวมและคิดวาตัวเอง  เปนสวนหนึ่งของชุมชน  เมื่อประชาชน 

ยอมรับสถานศึกษาเปนสถาบันที่สําคัญของชุมชน  มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความกาวหนาแก

ชุมชน  ทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและถาประชาชนในชุมชนมีความรูสึกวาตนเองเปน

เจาของสถานศึกษา  พรอมกับใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหาร  และการดําเนินงานของ

สถานศึกษา  กลาติชมสถานศึกษาอยางจริงใจ  สถานศึกษาก็จะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง 
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3. เพื่อใหประชาชนสนับสนุนชวยเหลือสถานศึกษา  ทั้งนี้สถานศึกษาตองทําให 

ประชาชนเห็นความกาวหนาของการศึกษา  โดยคํานึงถึงความกาวหนาของชุมชนดวย  สถานศึกษา

ตองดําเนินการในสิ่งที่ชุมชนสามารถเขาใจ  ยอมรับและใหความรวมมือชวยเหลือสถานศึกษา  โดย

การสนับสนุนดานกําลังกาย  กําลังทรัพยและกําลังความคิด  ทั้งนี้สถานศึกษาตองใหสิทธิตอประชาชน

ในการเสนอความคิดเห็น  หรือรวมเปนกรรมการในการบริหารของสถานศึกษา 

  4. เพื่อแกไขภาพพจนของครู เมื่อสถานศึกษามีความสัมพันธกับชุมชน ครูและผูปกครอง

นักเรียนก็มีโอกาสสรางความสัมพันธซึ่งกันและกัน ตางฝายตางมีความเขาใจและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกัน ทําใหผูปกครองเขาใจเจตนาในการกระทําตาง ๆ ของครูไดดีขึ้น 

  5. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหสนองความตองการ

ดานตาง ๆ ของชุมชน นักเรียนสามารถนําวิชาความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

  6. เพื่อใหเด็กในชุมชนมีความเจริญงอกงาม มีความประพฤติดี ทั้งนี้เพราะสถานศึกษา

และผูปกครองมีความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ชวยกันรวมมือแกไขปญหาและอุปสรรคใน

การเจริญงอกงาม 

  นิรันดร  ชวยเจริญ (2543: 32) ไดสรุปความสําคัญ และความจําเปนของการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนไววา สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน

อยางใกลชิด เพราะสถานศึกษาเปนศูนยรวมทางวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ  สถานศึกษาเปนศูนยรวมวัฒนธรรมกลางของการพัฒนาชุมชน  สถานศึกษาตองให

ชุมชนมีความเขาใจ และมีความรูสึกที่ดี ยอมรับวาสถานศึกษาเปนของชุมชน  สถานศึกษาจําเปนตอง

อาศัยการสนับสนุนและทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชน  มาสนับสนุนในการดําเนินการจัดการศึกษา  และ

บุคลากรในสถานศึกษา  และสมาชิกทุกหนวยในสังคม  ตลอดจนองคกรตาง ๆ ในชุมชนตองมีความ

เขาใจซึ่งกันและกัน  เพื่อแสวงหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาสถานศึกษา  และชุมชนใหมีความ

เจริญกาวหนา 

  เตือนใจ  แกวประเสริฐ (2544: 21) ไดสรุปความสําคัญและความจําเปนของการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนไววา สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน

อยางใกลชิด  เพราะสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่เปนศูนยรวมทางวิทยาการตาง ๆ สวนชุมชน

ใหการสนับสนุนทั้งในดานทุนทรัพย  แรงกายแรงใจ  พรอมทั้งทรัพยากรที่มีอยู  เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ทางการศึกษา  ดังนั้นจึงมีความสําคัญยิ่งในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
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  ทิพทยา  สุวรรณภูมิ (2544: 28) ไดสรุปความสําคัญของความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนไววา ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชนมีความสําคัญ  โดยมีการ

กําหนดไวเปนมาตรฐาน  หรือนโยบายในหลายหนวยงาน มุงหมายใหเกิดความรวมมือขึ้นระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน  เพื่อคุณภาพของนักเรียน 

  สรุปไดวา ความสําคัญและความจําเปนในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน  คือ สถานศึกษาเปนสถาบันพัฒนาคน  เพื่อดํารงชีวิตที่ดีในชุมชน  เปนศูนยรวมทางวิทยาการ

ตาง ๆ การมีความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  มีความเขาใจที่ถูกตองสามารถแกปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ ได การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพ

ความตองการของทองถิ่น  การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนจะสงผลใหคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  และ

กาวหนายิ่งขึ้น  ผลิตคนที่มีคุณภาพตามความตองการของชุมชน 

 
 3.5 วิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เปนหนทางหนึ่งที่จะนําไปสูจุดหมาย

ปลายทางของการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและยังทําใหสถานศึกษามีสวนชวย

ในการพัฒนาบุคคล พัฒนาชุมชน ตลอดทั้งชุมชนก็ไดมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา วิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน อาจทําไดหลายวิธีการ ซึ่ง

สามารถแบงไดเปน 2 ดานใหญ ดังนี้ (ทัศนา แสวงศักดิ์. 2549: 73-77) 

  1. กิจกรรมที่นําชุมชนเขาสูสถานศึกษา 

   1.1  การจัดการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้ง

ในรูปของการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบสายสามัญ สายอาชีพ และกลุมสนใจ ทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการโดยขึ้นอยูกับความพรอมของสถานศึกษา ความรวมมือของผูบริหาร และ

ความตองการของประชาชน หากสถานศึกษายังไมมีความพรอมในดานบุคลากร ก็อาจจะประสานงาน

กับหนวยงานอื่น ๆ กิจกรรมนี้จะทําใหประชาชนซาบซึ้งในบริการที่สถานศึกษาจัดให ทําใหไดรับความรู

เพิ่มเติม นอกจากจะเปนการชวยสรางความสัมพันธอันดีตอกันแลว ยังชวยในการพัฒนาคนในชุมชน

ดวย 

   1.2  การจัดนทิรรศการ เปนการแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศกึษาให

ประชาชนทราบ และกิจกรรมนี้ยงัเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเห็นผลงานและความสามารถของ

ครู อันจะกอใหเกิดความศรทัธาตอสถานศึกษาดวย 
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   1.3 การจัดงานประจําปของสถานศึกษาเปนการดึงประชาชนใหเขาชมกิจการและ

ผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งเปนการแสดงความสามารถของนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ละคร ฟอน

รํา ดนตรี และการศึกษา เปนตน 

   1.4 การจัดฝกอบรมประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เชน ฝกอบรมเยาวชนลกูเสือชาวบาน 

เปนตน 

   1.5 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เชน การจัดงานวันปใหม วัน

สงกรานต แหเทียนพรรษา งานวันลอยกระทง ฯลฯ แลวเชิญชุมชนเขามามีสวนรวมกิจกรรม โดย

สถานศึกษาเปนผูนํา เปนผูริเร่ิมในการจัดงาน ใหบริการอาคารสถานที่ในการจัด มีกิจกรรมนันทนาการ

ที่เปนการสรางความสัมพันธกับชุมชน ตลอดจนการจัดปายนิเทศใหความรูประกอบในวันสําคัญนั้น ๆ 

   1.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน โดยการเชิญประชาชนเขา

มามีสวนรวม เชนกิจกรรมวันครู วันแม ฯลฯ 

   1.7 การจัดงานแจกประกาศนียบัตรแกนักเรียน โดยการเชิญผูปกครองนักเรียน

มารวมดวย และโรงเรียนควรเชิญผูอุปการะสถานศึกษาที่สนับสนุนงานของสถานศึกษามาเปน

ประธานในพิธีบาง และควรจัดใหหรูหราพอสมควรเพื่อเปนเกียรติอยางสูงกบัทาน 

   1.8 เชิญประชาชนที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ มาเปนวิทยากร 

ทุกครั้งที่สถานศึกษาเชิญประชาชนมารวมในกิจกรรมของสถานศึกษา ควรหาโอกาสใหเกียรติแก

ประชาชน เชน เชิญมอบรางวัล มอบของขวัญแกนักเรียน หรือเชิญมาใหการตอนรับเมื่อมีผูมาเยี่ยมชม

สถานศึกษา เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําใหประชาชนเกิดความภาคภูมิใจที่มีสวนรวมในกิจกรรมที่

สถานศึกษาจัดขึ้น ผลพลอยไดที่นาชื่นชม คือ ความผูกพันทางจิตใจที่เขาเหลานั้นมีตอสถานศึกษา

พรอมที่จะเสียสละและใหความรวมมือกับสถานศึกษาในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

  2. กิจกรรมที่นําสถานศึกษาสูชุมชน 

   2.1 การจัดทัศนศึกษาภายในชุมชน จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ 

ตรงจากชุมชน และคุนเคยกับทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู 

   2.2 การจัดสัปดาหแหงการทําความสะอาด เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน

มากเพราะเปนการชวยพัฒนาชุมชนเปนอยางดี โดยสถานศึกษาควรจะทําการประชาสัมพันธให

ประชาชนในชุมชนไดทราบกอน ความรวมมือของประชาชนก็จะตามมา 
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   2.3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน ในชุมชนมีกิจกรรมหลายประเภท เชน กิจกรรม

ทางวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ สถานศึกษาควรหาโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหชุมชน

มองเห็นวา สถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมของชุมชน 

   2.4 การใหบริการชุมชน สิ่งที่สถานศึกษาสามารถจะจัดใหบริการแกชุมชน ไดแก 

    2.4.1 ดานอาคารสถานที่ สถานศึกษาเปนสถานที่ใหบริการแกนักเรียนจํานวน

มากอยูแลว สถานศึกษาจึงเหมาะสําหรับจัดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากดวย ดังนั้น หากชุมชนขอใช

อาคาร บริเวณของสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ แลว สถานศึกษาจะตองจัดอํานวยความสะดวก

ไดเปนอยางดี 

     2.4.2 ดานเครื่องใช ไดแก เครื่องใชที่ยกเคลื่อนที่ได เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา 

เครื่องขยายเสียง ฯลฯ 

     2.4.3 ดานความรู เปนบริการที่พัฒนาคนใหมีความคิดและความรู ตลอดจน

สติปญญาอันจะเปนประโยชนตอตนเองและชุมชน สถานศึกษาควรจัดรายการประเภทใหความรูแก

ประชาชน เชน จัดบรรยายธรรมะ การปกครอง การเกษตร การเลี้ยงดูทารก การอนามัย เปนตน 

นอกจากนี้ เกี่ยวกับวิชาชีพ สถานศึกษาควรสนับสนุนอยางเต็มที่และพรอมที่จะเปนแหลงสาธิต 

ทดลอง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด และสถานศึกษาอาจจัดบริการหองสมุด ที่อาน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน หรือบริการเสียงตามสายเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและใหบริการดาน

ขาวสารแกประชาชน 

    2.4.4 ดานสวัสดิการ เปนบริการที่สถานศึกษาจัดขึ้นสําหรับแกปญหาสนองความ

ตองการตลอดจนชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกชุมชน ไดแก การจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา 

สหกรณรานคา รานตัดผม เปนตน 

    2.4.5 ดานบุคลากร ไดแก ครู นักเรียน และนักการภารโรง บุคลากรเหลานี้

สามารถใหบริการ ใหความชวยเหลือรวมมือกับชุมชนไดทั้งในดานแรงงาน ความคิดและดานอื่น ๆ 

 นิรันดร  ชวยเจริญ (2543: 38 - 39) ไดสรุปวิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับ

ชุมชนมี  2 ประเด็น ใหญ ๆ คือ 

1.  โดยมีการเปดประตูสถานศึกษาออกไปสูชุมชน  อาจทําไดดวยการจัดเอกสาร   

ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ สถานศึกษา  สาระ ความรู วิทยาการใหม ๆ  ใหชุมชนไดทราบ  หรือการ

จัดใหคณะครู  นักเรียนออกไปรวมกิจกรรมกับชุมชน  ไมวาจะเปนกิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน  

อนุรักษส่ิงแวดลอมตาง ๆ หรือแมแตวิธีการใหครูออกไปเยี่ยมเยียนผูปกครอง  นักเรียนที่บานก็เปน

วิธีการสรางความสัมพันธ  ระหวางสถานศึกษากับชุมชนไดอยางดี 
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2. โดยการเปดประตูใหชุมชนเขามาสูสถานศึกษา  อาจทําไดดวยการจัดสถานศึกษา 

ใหเปนศูนยวิทยาการตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชอาคารสถานที่  

วัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อสนองกิจกรรมของชุมชน  หรือแมแตการเชิญผูนําในชุมชนมารวมเปนกรรมการ

กิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นก็เปนวิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนได

อยางดีเชนกัน 

 เตือนใจ  แกวประเสริฐ  (2544: 33) ไดสรุปวิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน คือ การทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหโรงเรียนและชุมชนมีความรวมมือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน

กับสถานศึกษาและชุมชน  และบรรลุวัตถุประสงค 

  ปรีชา คัมภีรปกรณ (2544: 122-123) ไดกลาวถึงบทบาทของสถานศึกษาตอชุมชนที่จะเปน

การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ดังตอไปนี้ 

  1. นําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน สถานศึกษาในฐานะที่เปนสถาบันทางการศึกษา จึง

ควรจะเปนผูนําความรูที่แปลกใหม และสามารถทําใหสภาพความเปนอยูของชุมชนดีขึ้น โดยอาจจะทํา

โดยผานสื่อตาง ๆ เชน นักเรียน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา เปนตน 

  2. เปนแหลงวิทยาการของชุมชน สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนไดใชแหลงสําหรับ

การศึกษาคนควาทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ใหขาวสารแกสมาชิกในชุมชน รูปแบบของการให

ขาวสารแกชุมชนนั้นอาจจะทําไดหลายรูปแบบ เชน การเปดหองสมุดใหชุมชนไดใช จัดที่อานหนังสือ

สําหรับชุมชนไวในสถานศึกษา การออกขาวสารของสถานศึกษา เปนตน และหากจําเปนสถานศึกษา

ควรจัดเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนสําหรับใหความรูแกชุมชนไวดวย 

  3. แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม หนาที่หนึ่งของสถานศึกษาคือการสงเสริมและ

ถายทอดวัฒนธรรม ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรจะไดดําเนินงานตามบทบาทหนาที่นี้ อาจจะโดยการ

อํานวยความสะดวกหรือเปนตัวกลางในการรวบรวมประกวดหรือจัดงานเกี่ยวกับงานประเพณี หรือ

วัฒนธรรมของชุมชนข้ึนในโอกาสตาง ๆ  

  4. เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชพี สถานศึกษามีบทบาทที่จะใหความรูเกี่ยวกับ

การทํามาหากินของชาวบาน โดยการเปดการอบรมดานอาชีพเปนครั้งคราว ในการดําเนินการเชนนี้ 

  5. การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถิ่น คือ การดําเนินงาน

และกิจกรรมตาง ๆ ที่เอ้ืออํานวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางสถานศึกษากับชุมชนและ

หนวยงานอื่น เชน การใหครูมีสวนรวมในการติดตอสัมพันธกับชุมชน การจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาของนักเรียน เชน การจัดนิทรรศการ การจัด

ประกวดตาง ๆ การจัดตั้งกลุม ชมรม หรือสมาคม 
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  โดยสรุปแลว วิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เปนการจัดกิจกรรมที่

ทั้งสถานศึกษาและชุมชนตางใหความรวมมือ ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความพึง

พอใจตอกัน  สถานศึกษาพึงพอใจตอการเขามารวมคิด รวมปรึกษา รวมแสดงความคิดเห็น การ

เสียสละเวลา แรงกาย ทรัพยสินตาง ๆ ของผูปกครองหรือชุมชนตอสถานศึกษา และชุมชนก็พึงพอใจ

ตอสถานศึกษาที่ใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกชุมชน เชน ใหความรูขาวสาร สรางความรูความ

เขาใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหคําปรึกษาหารือ ใหบุคลากรในสถานศึกษามารวมกิจกรรม

ตาง ๆ ของชุมชน ใหใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมหรือการปฏิบัติดังกลาวขางตนจะทํา

ใหสถานศึกษาและชุมชนเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันอันจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถแสวงหา

ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเขารวมจัด และพัฒนาการศึกษาใหมคีุณภาพและประสิทธิภาพได 

 
 3.6 องคประกอบที่สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

 ธีรรัตน กิจจารักษ (2542: 238) กลาวถึงองคประกอบในการสงเสริมความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน ไวดังนี้ 

  1.แนวนโยบายของสถานศึกษา ถาหากสถานศึกษามีแนวนโยบายที่จะเปนประตู

สถานศึกษา แลวความสัมพันธของสถานศึกษากับชุมชนก็จะเปนไปในทางที่ดี 

  2. ความรวมมือของบุคลากร ในการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น บุคลากรของ

สถานศึกษาทุกคนจะตองประสานกับทุกฝายจึงจะทําใหผลสําเร็จลุลวงไปได ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู

นักเรียน เปนตน 

  3. ความพรอมของสถานศึกษา ความพรอมในที่นี้ หมายถึง ความพรอมดานอาคาร 

สถานที่ และเครื่องอํานวยความสะดวกที่จะใหความชวยเหลือรวมกับชุมชน 

  4. ความพรอมของชุมชน นอกจากองคประกอบของสถานศึกษาแลว องคประกอบของ

ชุมชนก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน ถาหากชุมชนไมมีความพรอมหรือไมแนใจแลว การสรางความ 

สัมพันธระหวางทั้งสองฝายจะเกิดขึ้นไมได ความพรอมของชุมชนในที่นี้ หมายถึง ความพรอมทั้งใน

ดานความคิดเห็นและดานอื่น ๆ ที่มีอยูในชุมชน 

  โดยสรุป ในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน จะประสบผลไดมาก

หรือนอยเพียงใดนั้น สถานศึกษาจะตองมีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับชุมชน บุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษามีความรวมมือกัน ประสานงานกันทุกฝายทั้งผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่ นักเรียน 

นักการภารโรง สถานศึกษามีความพรอมในเรื่องของอาคารสถานที่ เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่

จะใหบริการชุมชน และความพรอมของชุมชน คือการที่ชุมชนมีความพรอมในเร่ืองการมีสวนรวม การ
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จัดกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสิ่งตาง ๆ ดังกลาวนี้จะเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหสถานศึกษาประสบ

ผลสําเร็จในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนไดเปนอยางดี 

 
 3.7 ปญหาและอุปสรรคในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

  ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ไมประสบ

ผลดีเทาที่ควร จําแนกออกเปน 2 เร่ืองใหญ ไดดังนี้ (ทัศนา แสวงศักดิ์. 2542: 84-86) 

    1. ปญหาที่เกิดจากโรงเรียน ไดแก 

   1.1 ทัศนคติของครู ครูสวนมากไมอยากพบผูปกครอง พยายามหลีกเลี่ยงการพบปะ

ผูปกครอง เพราะกลัววาผูปกครองจะตําหนิเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนเด็ก จึงทําใหครูมีความรูสึกที่ไมดี

ตอการที่จะไปเยี่ยมเด็กที่บาน และพูดคุยกับผูปกครอง 

   1.2 ครูมีโอกาสคลุกคลีกับประชาชนนอย เนื่องจากครูอยูตางทองที่ ไมมีบานพักอยู

ในทองถิ่นนั้น ครูจึงนิยมไปพักในเมืองเดินทางแบบเชาไปเย็นกลับ ทําใหครูขาดความใกลชิดกับ

ประชาชน 

   1.3 ประชาชนขาดความศรัทธาในตัวครูและผูบริหาร จึงไมสนใจและเต็มใจที่สราง

ความสัมพันธกับโรงเรียน 

   1.4 ขวัญและกําลังใจของครูเกี่ยวกับดานสวัสดิการที่ไดรับความปลอดภัย ตลอดจน

ความเพียงพอของรายไดในการครองชีพ 

   1.5 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธที่ดีตอชุมชน ทําใหประชาชนไมทราบบทบาท

ความสําคัญ สิทธิและหนาที่ของตนที่พึงมีตอโรงเรียน รวมทั้งไมทราบนโยบาย วิธีดําเนินการจัดการ

ศึกษา ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนกําหนดขึ้น ทําใหขาดความรวมมือจากชุมชน 

   1.6 โรงเรียนขาดแคลนสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จะสามารถใหบริการแกชุมชน ทําให

ชุมชนไมไดรับประโยชนจากโรงเรียนเทาที่ควร การสรางความสัมพันธจึงทําไดคอนขางยากเพราะ

โรงเรียนอยูในฐานะผูรับมากกวาผูให 

   1.7 โรงเรียนไมรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปน

บุคลากรหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู เชน ไมเปดโอกาสหรือเชิญชวนใหประชาชนเขามามีบทบาท มีสวน

รวมในงานโรงเรียน ไมเคยนาํนักเรียนไปศึกษาหาความรูจากผูประกอบอาชีพในชุมชน 

    2. ปญหาที่เกิดจากชุมชน ไดแก 

    2.1 ประชาชนสวนใหญไมเห็นคุณคาของการศึกษา เพราขาดความรู ความเขาใจ 

เนื่องจากไดรับการศึกษานอย จึงไมคอยสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน 

     2.2 ประชาชนสวนใหญไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนที่พึงมีตอโรงเรียน 
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    2.3 ประชาชนสวนใหญตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน ไมมีเวลาสนใจเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรหลาน 

     2.4 ความแตกตางภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น ทําใหเกิดปญหาใน

การสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 
 3.8 ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 8– 10)ไดกลาวไววา

คณะกรรมการสถานศึกษาเปนคณะบุคคล  ซึ่งมีความสําคัญที่จะทําหนาที่กํากับ  และสงเสริมกิจการ

ของสถานศึกษาในฐานะที่เปนองคกรอยางเปนทางการที่จะมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดการศึกษา

ใหแกเด็กและเยาวชนที่เปนสมาชิกของชุมชน 

 คณะบุคคลที่ทําหนาที่ในลักษณะดังกลาว  มีมาตั้งแตอดีต  แตลักษณะบทบาท  และภารกิจ

มีความแตกตางกันไปบางในแตละชวง ดังนี้ 

 ในอดีตจนถึง พ.ศ. 2428  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสงเสริมใหมีการ 

จัดการศึกษาที่มีระบบมีระเบียบปฏิบัติที่แนนอนมากขึ้น  และในป 2452  ไดแตงตั้งกรรมการตําบล

ประกอบดวย  กรรมการ 3 คน  คือ กํานัน  หรือหัวหนาตําบล  1 คน  เจาอธิการวัด  ซึ่งเปนเจาคณะ

หมวดในตําบล 1 รูป  และแพทยประจําตําบล 1 คน มีหนาที่จัดตั้งโรงเรียนประชาบาล  ซึ่งดํารงอยูได

โดยอาศัยทุนทรัพยของประชาชน 

 พ.ศ. 2524 มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาประจําโรงเรยีนประถมศึกษา พุทธศักราช 2525 โดยมีสาระสําคัญที่กําหนดแนวทางการสรรหา 

จํานวน คุณสมบัติ วาระและการพนตําแหนง รวมทั้งไดกําหนด บทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจน 

 พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดใหมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 เนื่องดวยมีขอมูลจากผลการวิจัย  มากมายยืนยันวา

การดําเนินการของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษายังไมเกิดผลสําเร็จเทาที่ควร 

ทั้งความพรอมในการดําเนินการ  การมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ความพึง

พอใจในผลงานของตนเอง  การใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียนในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา 

ฯลฯ  ประกอบกับมีกระแสความตองการใหคณะกรรมการประจําโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 

 พ.ศ. 2540  มีการประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  การมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษา  วาดวยคณะกรรมการโรงเรียน

ประถมศึกษา พ.ศ. 2539 เพื่อกอใหเกิดผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  
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และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จึงไดจัดการประชุมทางไกล  เร่ืองบทบาท

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งเปน การจัดประชุมสัมมนา

ผูบริหารโรงเรียน  และประธานคณะกรรมการโรงเรียนพรอมกันทั่วประเทศไทย ที่มีการถายทอดสด

เสียงทั่วประเทศ  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2541 

 หลังจากคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมกับ

โรงเรียน ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการ และผลการดําเนินการมากมาย ผลจาก

การวิจัยมีหลายประการที่นาสนใจ คือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในสวนโครงสรางของ

คณะกรรมการโรงเรียน เปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว  แตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน

ยังเนนดานการสนบัสนุนการดําเนินการของโรงเรียนมากกวา การกําหนดนโยบาย และการรวมในการ

พัฒนาการเรียนการสอน จากผลการวิจัยดังกลาว ประกอบกับมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ที่เนนหลักการใหประชาชน

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน  การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนา

องคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได และสามารถจัดการศึกษาในชุมชนไดทําให

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พ.ศ. 2543  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ที่เนนการมีสวนรวมของบคุคลในชุมชน

หลายฝาย  ใหเขามามีบทบาทในการเปนกรรมการสถานศึกษาฉบับแรก ที่กําหนดใหผูหญิงสามารถ

เขามามีบทบาทในการเปนกรรมการสถานศึกษา  ทําใหผูหญิงมีโอกาสมากขึ้นในการทํางานเพื่อชุมชน

และโรงเรียน  รวมทั้งทําใหคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทมากขึ้นในการจัดการศึกษาทองถิ่นและ

จะมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับ  โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  ฉบับนี้อยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2545 

 

4. บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 ในโลกยุคปจจุบันโรงเรียนทีประสบความสําเร็จคือโรงเรียนที่มีความสามารถในการบริหาร

โรงเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา การบริหารงาน

ใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาเปนสําคัญเพราะถือวาเปนหลักชัยของ

หนวยงาน ดังนั้นผูบริหารที่จะเปนหัวหนาของโรงเรียน และบุคคลในการสรางสรรคสิ่งแปลกใหมให

เกิดขึ้น พรอมทั้งเขาใจแบบอยางดีวาอะไรคือสิ่งที่โรงเรียนจําเปนตองมีและตองทําเพื่อดํารงรักษา

โรงเรียนไวและสามารถเผชิญหนาความจริงของโลกยุคสมัยใหม ซึ่งมักเกิดเหตุการณ เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วจากปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน (วรนารถ แสงมณี. 2538: 20) 

และอรุณ รักธรรม (2536: 278-280) ไดอธิบายถึงผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) วาเปน
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บุคคลสําคัญทีเดียวในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเปนไปตามแผนที่วางเอาไว ดังนั้น ผูบริหารใน

ฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนจึงจําเปนวามีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. เปนผูที่มีความสามารถในการระดมทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงดําเนิน

ตอไป 

  2. เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือจากผูบริหารระดับสูงและบุคคลอื่น ๆ ที่สําคัญในองคการ 

  3. เปนผูที่มคีวามสัมพันธที่ดีกับคนทุกระดับชั้น เพื่อใหเกิดการสื่อขอความที่ดี 

  4. เปนผูที่มีความสัมพันธระหวางบุคคล และมีทักษะในการใหคําปรึกษา แนะนํา 

สนับสนุน ชวยเหลือ ฝกอบรม และใหการศึกษาแกกลุมคนที่จะไดรูผลจากการเปลี่ยนแปลง 

  5. เปนผูที่มีความเขาใจการริเร่ิมสรางสรรค เหมือนการเปลี่ยนแปลง สามารถเปน

ผูเชี่ยวชาญที่ชวยใหผูบริหารเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น 

  6. เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอดแทรก (Intervention Techniques) ใน

องคการบางประการ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในกระบวนการสอดแทรก 

 จากคุณสมบัติทั้งหมดนี้ จะเห็นวาผูบริหารจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคการได จะตอง

แสดงบทบาทในองคการ ซึ่ง วิชิต กํามันตะคุณ  (2540: 60-61) ไดรวบรวมไวดังนี้ 

  1. เปนผูรูเร่ืองทั่วไป และ/หรือรูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Generalist/Specialist) การเปน

ผูรูในเรื่องทั่วไป จะเปนผูมองภาพองคการในแนวกวางมีความเขาใจกระบวนการกับการเรียนรูถึง

ภาระหนาที่ในสวนตาง ๆ ขององคการ มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ระดับสูง 

และมีทักษะในภาวะผูนํา การรูเฉพาะในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง คือ มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการและ

เทคนิคในการวินิจฉัยองคการ (Organization Diagnosis) ความรูในกระบวนการปรึกษาหารือทฤษฎี

การสอดแทรกและความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลง (Dynamic of Change) 

  2. ผูประสมประสาน (Integrator) เปนการเชื่อมโยงเปาหมายขององคการกับทรัพยากรที่

เหมาะสมจากภายในหรือภายนอกองคการ เพื่อนํามาใชแกไขปญหาที่กําลังเกิดขึ้น เปนผูชวยเชื่อม

เปาหมายการเปลี่ยนแปลงของฝายจัดการกับบุคคลที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลง 

  3. ผูวางตัวเปนกลาง (Neutrality) ดวยความเปนกลางไมฝกใฝฝายใดทําใหสามารถ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาในองคการและนําคําตอบมาแกปญหาได 

  4. เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือ (Credibility) จะนํามาซึ่งอิทธิพลในองคการเพื่อเกิดผลดีใน

การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
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 ลากานา  (Lagana. 1989: 54) ไดเสนอแนวคิดถึงบทบาทของครูใหญในการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนวา ครูใหญควรมีพฤติกรรมตาง ๆ ที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน  

  1. เปนผูที่มีความคิดริเร่ิมในการที่ทดลอง กลาเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลง 

  2. สนับสนุนใหครู อาจารย มีสวนชวยในการเปลี่ยนแปลง 

 พรอมกันนี้ โอเวน (Owens. 1991: 213-220) ไดเสนอยุทธวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน

โรงเรียนไว 3 แบบ คอื 

  1. ยุทธวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบมีเหตุผล (Empirical-Rational Strategies of Change) 

เปนการทําใหเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถอธิบายใหเขาใจถึงเหตุผลที่ตอง

เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใชการวิจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาสนับสนุน 

  2. ยุทธวิธีการใชอํานาจบังคับ (Power-Coercive Strategies) ซึ่งผูนําการเปลี่ยนแปลง

จะใชอํานาจเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามตองการ 

  3. ยุทธวิธีการใหมาตรฐานการศึกษา (Normative-Reductive Strategies) เปนการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ โดยการใหการศึกษา อบรม คําปรึกษา เพื่อใหบุคคลมีความเชื่อ 

คานิยมที่คลายกัน จะทําใหเกิดความรวมมือ และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 

 จากแนวคิดดังกลาวพอจะสรุปไดวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การทํางานของบุคลากรในการบังคับบัญชาที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหนาที่ใหไปสู

จุดมุงหมายตามที่ตองการ 

 ฮอล และคนอื่น ๆ (Hall; & others. 1984: 22-31) ไดเสนอพฤติกรรมผูนําทางการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่มีผลตอการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน โดยไดแบงพฤติกรรมการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเปน 3 แบบ คือ 1) ผูตอบสนอง (Responder) 2) ผูจัดการ (Manager) 3) ผู ริเริ่ม 

(Initiator) โดยชี้ใหเห็นวา โรงเรียนที่มีผูบริหารมีพฤติกรรมผูนําทางการเปลี่ยนแปลงแบบริเร่ิม จะมีผล

ตอการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลโรงเรียนไดดีกวาอีก 2 แบบ 

 สําหรับผูบริหารแบบริเร่ิมมีพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งฮอล และคนอื่น ๆ สรุปไดดังนี้ 

  1. พยายามปรับเปลี่ยนตามความหวังของชุมชน แตประสานใหเกิดประโยชนแกโรงเรียน 

  2. ศึกษาขอมูลตาง ๆ จากครู ชุมชน บุคคลอื่น ๆ เพื่อใหเขาใจอยางแทจริงของสิ่งที่

ตองการเปลี่ยนแปลง 

  3. พัฒนาความรูโดยใหคําแนะนําและแนวทางการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

  4. ใหความคาดหวังและขั้นตอนที่ชัดเจน 

  5. ติดตามความพยายามที่ใชในการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด โดยการสังเกตชั้นเรียน

การทบทวนแผนการเรียน ติดตามความกาวหนาของนักเรียน 



 

 

39 

  6. ใหขอมูลยอนกลับแกครูเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและแผนงานที่คาดหวังไวเพื่อนําไป

ปรับปรุงแกไขข้ันตอนตอไป 

 ซึ่งสอดคลองกับ อีแวนส (Evans. 1988: 20-39) ที่ศึกษาพฤติกรรมผูนําทางการเปลี่ยนแปลง

ของครูใหญกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยอาศัยแนวคิดของ ฮอล และคนอื่น ๆ (Hall and others. 

1984) ซึ่งแยกลักษณะการบริหารของครูใหญเปน 3 แบบ คือ แบบผูสนอง แบบผูจัดการ แบบผูริเร่ิม 

ผลการวิจัยพบวาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ํากวาโรงเรียนอื่น ๆ ครูใหญจะใชพฤติกรรม 

การเปลี่ยนแปลงตอบสนอง ในขณะโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง ครูใหญจะใชวิธีพฤติกรรมผูนําทางการ

เปลี่ยนแปลงแบบผูริเร่ิม 

 สําหรับเบล (Bell. 1988: 204) ไดเสนอแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหมี

ประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษาผูบริหารควรมีลักษณะดังนี้ 

  1. มีความสามารถในการทํานายผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

  2. มีการเตรียมตัวฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเตรียมคนอื่นใหพรอม 

  3. มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา การปฏิบัติการในการเปลี่ยนแปลง 

  4. มีการใหบุคคลอื่นมีสวนรวมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การที่จะปรับปรุงพัฒนา

โรงเรียนใหดีขึ้น ผูบริหารควรมีพฤติกรรมการเปลี่ยนในลักษณะเปนผูริเร่ิมใหเกิดเปลี่ยนแปลง เร่ิมจาก

การเตรียมการเปลี่ยนแปลง หาขอมูล สรางการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลง 

การนําการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

โดยทั่วไปนั้น ยอมมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันขององคการ และจากบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะบทบัญญัติสําคัญในมาตรา 43 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงขาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเปาหมายของการ

ปรับระบบการศึกษาทั้งในดานปรัชญา หลักการ เปาหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผลเปนอยางมาก โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดําเนินการใหเกิดคุณคาและ

วัตถุประสงคที่วางไว สงผลใหเกิดสังคมการเรียนรูซึ่งถือเปนกุญแจในการปรับวัฒนธรรมทางความคิด 

วัฒนธรรมในการทํางานของสังคมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป  

(มนสิช สิทธิสมบูรณ และวารรัีตน แกวอุไร. 2543: 18) 

 ดังนั้นผูบริหารตองกระตุนใหครูผูสอนและบุคลากรในโรงเรียนใหความสําคัญในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง และหันไปใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อการสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูไดจริง ซึ่งจะตองมีการจัดอบรมครูผูสอนใหตระหนักถึงปญหาการศึกษาในปจจุบัน 

อันจะสงผลใหเกิดความจําเปนเรงดวนในการปรับปรุงการเรียนการสอน ครูซึ่งจะนําไปสูการ
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เปลี่ยนแปลงที่ดีได (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2543: 49) ก็จะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว หาก

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาในทุก ๆ ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวครูผูสอนเองจะมีการทบทวน

บทบาทของตนในอดีตและนํามาปรับปรุงแกไขใหทันยุคสมัยกับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลก

ดวย เชื่อไดวา “ผลลิตผลทางการศึกษา” ที่เกิดข้ึนยอมจะเปน “ทรัพยากรมนุษย” ที่สมบูรณตามที่

คาดหวัง (สุทธิพร คลายเมืองปกษ. 2543: 26-29) 

 ดังนั้นผูบริหารที่มีพฤติกรรมผูนําทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น จะตองเปนผูมีความรูความ 

สามารถ พัฒนาตนเองอยูเสมอ ใหเปนผูบริหารยุคใหม และเปนผูนําในยุคคลื่นลูกใหมเปลี่ยนแปลงไป

จากผูนําในอดีต กลาวคือ เปนผูนําที่มีคุณสมบัติแขงขันกับผูอ่ืนได ปรับองคกรโครงสราง ใหเขากับ

สภาพแวดลอม การทํางานอยางมีระบบเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน

ที่เหมาะสม ทํางานเปนทีมตามวัตถุประสงคที่วางไว  ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ไดกําหนดบทบาทของ

สถานศึกษาไวดังนี้ 

 
 4.1 นําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 
 สนิท สมัครการ (2542: 1-5) ไดใหความหมายถึงการเปลี่ยนแปลง (change) ไววา เปนความ

แตกตางที่เกิดขึ้นตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่งขององคกรหนึ่ง ยังอยูไดซึ่งความแตกตางที่ตอเนื่องกันโดย

เนนใหเห็นถึงเงื่อนไขและเวลารวมอยูดวย และความแตกตางที่เกิดขึ้นมิไดทําใหองคกรเดิมตองแตกหัก

ไป แตเปนการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมสวนประกอบภายในขององคกรนั้น มิไดหมายถึงการเคลื่อนที่

หรือเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือบุคคล 

 สัญญา (2530) กลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวา ชุมชน

จะเปลี่ยนแปลงสภาพจากความเรียบงายไปสูสภาพที่ซับซอน และปรับตัวจากชุมชน ชนบทกลายเปน

ชุมชนเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชุมชนนี้เนนการเปลี่ยนแปลงของการจัดการทางสังคม แสดงความ

แตกตางทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีการชวยเหลือรวมมือกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน มี

ความผูกพันทางจิตใจ มีขอตกลงที่เปนธรรมชาติ ไมเปนทางการ เมื่อชุมชนมีขนาดใหญขึ้นและซับซอน

มากขึ้นความสัมพันธระหวางบุคคล จะเปลี่ยนเปนแบบที่มีลักษณะการติดตอกันอยางเปนทางการ มี

การควบคุมที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม 

 สมนึก ปญญาสิงห (บทความ) การพัฒนาชุมชนอาจเปนกระบวนการ หรือวิธีการแหงการ

กระทําทางสังคม ซึ่งสมาชิกในชุมชน และ/หรือภายนอกชุมชนมีสวนรวมกันจัดวางแผน และพยายาม

ลงมือกระทําดวยความรู ความสามารถ และความสํานึกของตนเอง เพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กลุมหรือ

ชุมชนกําหนดเอาไว 
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  สวนการเปลี่ยนแปลงชุมชน ในฐานะชุมชนเปนหนวยหนึ่งทางสังคม และอยูในกรอบ

การเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ยอมสงผลทําใหชุมชนมี

ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยมากขึ้น และดูเหมือนวา โครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนปจจัย

สนับสนุนกระบวนการพัฒนาใหและเห็นเปนรูปธรรม ไดมีสวนเรงความเจริญและการเปลี่ยนแปลง

ใหกับชุมชนทองถิ่นอยางรวดเร็ว สภาพของชุมชนชนบทดั้งเดิม ที่พันธะทางสังคมผูกพันกันเปนกลุม

กอนภายใตระบบครอบครัวและเครือญาติ ถือเอาการจัดระเบียบของศีลธรรม และความเชื่อของชุมชน

เหนือการจัดระเบียบทางดานเทคนิควิทยา วัฒนธรรมภายนอกหรือความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้น ดู

เหมือนวาจะกอใหเกิดความขัดแยง ระหวางศีลธรรม และเทคนิคหรือกรรมวิธีสมัยใหม 

  ในยุคสมัยที่ความเจริญทางดานสังคมศาสตรตามหลังความเจริญกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตร ทําใหการเจริญเติบโตของชุมชนมีความเปนไปในลักษณะที่ขาดความสมดุล ขาด

องคประกอบในสวนที่เปนความละเอียดและความประณีตของมนุษยมากขึ้น ชุมชนที่เจริญรอยตาม

สังคมเมืองแบบไมเลือกรับและปรับเปล่ียน ดูเหมือนวาจะเปนความเจริญแตเปลือกนอก แตความ

เจริญงอกงามทางดานจิตใจและภูมิปญญาของชาวบานอาจจะถูกสั่นคลอน ทัศนะดังกลาวไมไดมอง

ชุมชนแบบสุดโตง และปฏิเสธความเจริญกาวหนาของสังคมทั้งหมด แตสาระสําคัญอยูที่ทําอยางไร

ชุมชนจึงดํารงและสรางพฤติกรรมการพัฒนา เพิ่มพูนขีดความสามารถทางดานการจัดการ และพลัง

การพัฒนาดวยตนเองมากที่สุด 

 ดังนั้นการพัฒนาชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงมีความเกี่ยวของและผูกพันซึ่งกนัและกนั 

ตราบที่ชุมชนชนบทจะตองแปรเปล่ียนวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมไปตามธรรมชาติและความตั้งใจของ

มนุษยเอง พรอมกับถูกแรงผลักดวยความทะยาน อยากทางสังคมและการบริโภคนิยมที่รุนแรงขึ้น จน

ทําใหชุมชนชนบทหลายชุมชนเจริญแบบพึ่งพิงเมือง และสินคาที่ผานกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้น 

บทเรียนการพัฒนาหลายหมูบานในชนบทสะทอนใหเห็นถึงการกาวเดินที่ผิดพลาด ประชาชนเริ่ม

วิเคราะหและสังเคราะหบทบาทของตนเอง และบทบาทของผูที่ถูกขนานนามวา นักพัฒนาหรือผู

ประสานงานหมูบานวา เปนผูนําความเจริญหรือความเสื่อมโทรมมาสูชุมชน หากพิจารณาในแงบวก

แลวนับวาเปนเครื่องบงชี้ที่ดี เพราะประชาชน เร่ิมมีความเชื่อมั่น กลาแสดงความคิดเห็นและเปน

พฤติกรรมการพัฒนาที่สรางสรรค ในขณะเดียวกันประชาชนตองตระหนักถึงขีดจํากัดและศักยภาพ

ของชุมชนวา ชุมชนมีความจําเปน ความตองการพัฒนาในเรื่องใดบาง และจะพัฒนาอยางไร จึงทําให

ชุมชนเปลี่ยนแปลงอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน ซึ่งขอนําเสนอแนวความคิดดังตอไปนี้ 

  1. การพัฒนาชุมชน (Community Development) เปนกระบวนการหรือวิธีหนึ่งที่ทําให

ชุมชนเปลี่ยนแปลงอยางมีแผน (Planed Change) เกิดขึ้นทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งชุมชนเมืองหรือชุมชนที่กลายเปนเมือง ดูจะมีอิทธิพลตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน
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ชนบท ทั้งในดานวัตถุและทัศนคติ คานิยม ประเพณี จริยธรรม ศีลธรรม ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึง

ไมไดหมายความวาจะตองทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลงตามกระแสภายนอกเทานั้น แตรวมถึงการพัฒนา

ในเชิงอนุรักษฟนฟูและดํารงอยูของคุณคาที่ดีงามของชุมชนดวย 

  2. การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการหรือวธิีการที่ตองทําใหประชาชนเกิดการวิเคราะห 

และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวา จะมีผลกระทบตอชุมชนของตนเองอยางไร กลาวคือชุมชนไมไดมอง

การเปลี่ยนแปลงทางดานรายไดและเศรษฐกิจเทานั้น จะตองพิจารณาองคประกอบทางดานสุขภาพใจ

สุขภาพกาย การพัฒนาทางดานสติปญญา (Mental Being) และความเปนอยู (Well Being) ที่ดีข้ึนไป

พรอม ๆ กัน 

  3. การพัฒนาชุมชน มุงแกปญหาที่คน (People-Centered) มิใชเนนการเจริญเติบโต 

(Growth-Centered) ทางวัตถุอยางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชนชนบท เพื่อให

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนรายได และปรับปรุงคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนไมได

ปฏิเสธการพัฒนาทางวัตถุ แตพิจารณาการพัฒนาทางวัตถุ หรือความรูความสามารถทางเทคโนโลยี 

(Technological Know-how) เปนเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเปน

รูปธรรม โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการพัฒนาของประชาชน 

  4. การพัฒนาชุมชน อาจมีลักษณะเปนกลยุทธหรือยุทธวิธี (Strategies) ซึ่งเปนแนวคิด

และแนวทางการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรับรู เขาใจปญหาของสังคม เศรษฐกิจ

การเมือง ฯลฯ ที่เปนปญหาเฉพาะหนาเรงดวนหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต กลยุทธการพัฒนาชุมชนสวน

ใหญเปนเรื่องยังไมเคยคิดและไมเคยปฏิบัติ โดยมุงใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอชุมชนใหนอยที่สุด 
  4.1.1 การเปลี่ยนแปลงชุมชน 
  การเปลี่ยนแปลงชุมชน (Community Change) เกิดจากหลายปจจัย เชน ความกาวหนา

ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดลอม ความรูสึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนไป และโดยสวนใหญ

มนุษยเปนผูกระทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและ/หรือพัฒนา เชน การเปลี่ยนแปลงทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองมุงแกไขปญหาที่จิตสํานึก และพฤติกรรมของคน การลงมือ

ปฏิบัติจริง ประสานกันดวยแนวทางสันติ (Non-violence Means) และการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่ง

เปนหลักการหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงชุมชน ประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และ

การเปลี่ยนแปลงทางดานภูมิศาสตรกายภาพ ชีวภาพของชุมชน อันมีผลเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

ประเทศทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เศรษฐกิจ การพาณิชย การบริการ รวมทั้งการ

พัฒนาทางดานคุณภาพชีวิต เชน ดานสังคม ดานการแพทยสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
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เปนตน ดังนั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และดํารงอยู จึงมีลักษณะของความเปนเมือง และ

ความทันสมัย (Modernization) มากขึ้น การพัฒนาดังกลาวจะเปนผลดีตอชุมขน ถาทําใหชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี การอพยพแรงงาน การยายถิ่นลดนอยลง ประชาชนมีงานทํา รายไดและสุขภาพดีขึ้น 

กลาววาเปนการเปลี่ยนแปลงหรือความทันสมัยที่มีการพัฒนา 

  การเปลี่ยนแปลงชุมชนที่มีคุณลักษณะของการพัฒนา คือ การพัฒนาเขามาเปนสวนหนึ่ง

ในกระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในทางดี เชน การถือเอาพลังความรู ความสามารถ พลัง

แรงกาย พลังใจ ที่มีอยูกระจัดกระจายมากเปนพลังการรวมกลุม รวมหมู เพื่อพัฒนาปรับปรุงและแกไข

ปญหาตาง ๆ รวมกันอยางตอเนื่อง มีทิศทางและมีเอกภาพ จนเกิดความพอใจและสันติสุขรวมกัน แต

ถาตางคนตางทําแลว จะเกิดความไมพอใจ ความแตกแยก ความเห็นแกตัวเพิ่มมากขึ้น ความขัดแยง 

ความนิ่งเฉย ฯลฯ อันเปนผลทําใหชุมชนเกิดความลาหลัง หรือดอยพัฒนา ดังนั้นชุมชนตองวิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงชุมชน ที่มีคุณลักษณะของการพัฒนาชุมชนอยูเสมอ 

  การเปลี่ยนแปลงชุมชนอยางมีแผน (Community Planned Change) ตองพิจารณาอยาง

รอบดาน และทําความเขาใจกับความเปนจริงของชุมชนอยางชัดเจน ไมใชมองชุมชนเปนอุดมคติ

จนเกินไป ในขณะเดียวกันตองวิเคราะหประเด็นปญหา การตรวจสอบประเด็นใหกระจางชัด แลว

กําหนดวิธีการพัฒนา ซึ่งบางครั้งจําเปนตองวิเคราะหถึงโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ระดับบน ยกตัวอยาง เชน การกระจายอํานาจทางการเมือง การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ การ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิด การปกครองมาเปนการบริหารและการจัดการโดยการมีสวนรวม 

(Participated Management) ของชุมชน เพราะกระแสการพัฒนาแบบกระจายอํานาจเริ่มไดรับความ

สนใจและเห็นดวยมากขึ้น พรอมกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ถูกกําหนดขึ้น เชน การ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน 

เปนตน 

  การเปลี่ยนแปลงชุมชน สาระสําคัญอยูที่การพิจารณาวาชุมชนเกิดพฤติกรรมการพัฒนา

หรือเกิดพฤติกรรมดอยพัฒนา เชน พฤติกรรมศีลธรรม จริยธรรม พฤติกรรมในครอบครัว พฤติกรรม

ประชาธิปไตย พฤติกรรมสิ่งแวดลอมและสาธารณะประโยชน พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

การบริโภค พฤติกรรมการประกอบอาชีพและการทํางาน และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความ

เสียสละ การมีระเบียบวินัย การเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนหรือสังคม เปนตน 

  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชุมชนอยางมีแบบแผน พลังหลักของการพัฒนาอยูที่พฤติกรรม

หรือคุณธรรมของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและกระแสพัฒนาที่เนนเทคโนโลยี การแกปญหา

ความยากจนทางรูปธรรม ละเลยการแกปญหาความยากจน ทางนามธรรมหรือพฤติกรรมทางสังคม

วัฒนธรรม ไมสามารถทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนและสมบูรณได 
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  4.1.2 นําการเปลี่ยนแปลงจากสถานศึกษาตอชุมชน 
  จากการศึกษาบทบาทของสถานศึกษาตอชุมชน (พนารัตน สุภาคาร. 2548: 16-17)  

สรุปไดดังนี้  

   1. หนาที่ในการเปนแหลงอบรมคนใหชุมชน ตามแนวทางที่ชุมชนหรือสังคมตองการ

ตั้งแตการเรียนรู กระบวนการสื่อความหมายตาง ๆ ที่ใชในสังคมนั้น โดยเฉพาะการสื่อความหมาย

อยางเปนทางการ และที่มีความซับซอนมากกวาสถาบันอื่น ๆ เชน ครอบครัว หมูบาน จะทําหนาที่ได

อยางสมบูรณ ในขณะเดียวกันก็พยายามสรางบุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมแตกตางใน

บทบาทหนาที่ของบุคคลตาง ๆ ในสังคมดวย เปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใหสมาชิกของ

สังคมสามารถเลี้ยงตนเองได ดํารงอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

   2. บทบาทในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงชุมชน หรือสังคมใดก็ตามจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวางแผน หรือ การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดตามธรรมชาติ ดังนั้น สถานศึกษาจึงไมควรแตจะสอนหนังสือใหแกเยาวชนเทานั้น แตควร

พยายามคิดสิ่งใหม ๆ ที่จะนําความเจริญมาสูชุมชนอยูเสมอ เพราะการที่ชุมชนมีความเจริญ มี

ความกาวหนา ผลสะทอนจะกลับมาที่สถานศึกษาดวย 

   3. บทบาทในฐานะสถาบันฝกวิชาชีพ เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทําใหบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่สอนเฉพาะวิชา

สามัญ ตองมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการใหความรูในทางดานวิชาชีพแกผูเรียน ตามความมุงหมายที่

หลักสูตรแตละระดับที่กําหนดไว โดยระดับประถมศึกษานั้น มีเจตนาหรือความมุงหมายเพื่อใหผูเรียน

ไดรูจัก และเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาชีพตาง ๆ โดยที่หลักสูตรมุงใหผูเรียนไดรูจักอาชีพในชุมชนใหมาก

ที่สุด ซึ่งจัดเขาอยูในกลุมวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ นอกจากนี้ สถานศึกษายังเปนสถานที่ใหบริการแก

คนนอกระบบสถานศึกษา ในการฝกวิชาชีพตามความสนใจ โดยเปดทําการสอนวิชาชีพใหแกสมาชิก

ในชุมชน 

   4. บทบาทในฐานะเปนแหลงวิทยากรของชุมชน สถานศึกษาในฐานะแหลงหรือศูนย

รวมทางวิทยาการของชุมชน ควรมีบทบาท ดังตอไปนี้ 

    4.1 เปนศูนยรวมของขาวสาร ซึ่งอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การเปดหองสมุดให

ชุมชนไดใช จัดที่อานหนังสือสําหรับชุมชนไวในสถานศึกษา การออกขาวสารของสถานศึกษา เปนตน 

    4.2 ศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ โดยสถานศึกษาเปนผูประสานระหวาง

ความตองการของชุมชนกับวิทยาการจากภายนอก โดยอาจใหใชสถานที่ เครื่องมือ ในการอบรม เปน

ตน 
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    4.3 เปนตัวอยางการดําเนินงาน เชน การประกอบอาชีพบางอยางจําเปนที่ผูไดรับ

การสอนตองมีตัวอยางการดําเนินงานที่ถูกตอง เชน การทําการเกษตร จําเปนตองมีแปลงสาธิต 

สถานศึกษา จึงอาจมีบทบาทในดานนี้ 

    4.4 เปนศูนยรวมวัฒนธรรมในการดําเนินงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของ

ทองถิ่น สถานศึกษาควรมีบาบาทสําคัญดวย ซึ่งโดยทั่วไปมักมีการจัดการงานประเพณีตาง ๆ การ

ประกวด การละเลน การแขงขันกีฬา โดยใชสถานศึกษาและบุคลากรจัดงาน 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา นําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน  หมายถึง  การสงเสริม 

สนับสนุนใหมีการนําการเปลี่ยนแปลงจากสถานศึกษาเขาสูชุมชน ในดานตางๆ เชน เปนแหลงอบรม

ใหกับชุมชน  การนําเทคโนโลยี  องคความรูและวิชาการใหมๆ การคมนาคมและเศรษฐกิจ ขอมูล 

ขาวสาร  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน อันจะชวยใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งขึ้น 

 
 4.2 เปนแหลงวิทยาการของชุมชน 
  คําวา “แหลงวิทยาการของชุมชน” มีความหมายเดียวกับแหลงวิทยาการทองถิ่น หรือ 

แหลงความรู ชุมชนและแหลงความรูทองถิ่น ซึ่งนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายไวดังนี้ 

 สุวัฒน  แกวสังทอง (2536: 53) ไดอธิบายถึงความหมายของแหลงความรูจากการอธิบายถึง

เครือขายการเรียนรู ที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดวา เปนแหลงวิทยาการของชุมชน หรือผูสนใจได

ทั้งดานความรูทักษะเกี่ยวกับอาชีพ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ศาสนาและศิลป 

วัฒนธรรมที่เปนของดีดั้งเดิม และมีพัฒนาแลวซึ่งมีอยูในชุมชน อําเภอ และจังหวัด หรือจัดตั้งขึ้นใหม 

 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ. (2533: 5) ไดอธิบายถึงแหลงวิทยาการในชุมชน ดังนี้ ความหมายตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหคําจํากัดความวา แหลง หมายถึง ที่อยู บริเวณ ศูนยรวมบอเกิด  

และคําวา วิทยา หมายถึง ความรู โดยคําวา วิทยา มักใชประกอบกับคําอื่น เชน วิทยาการ ดังนั้น คําวา

แหลงวิทยาการ นาจะหมายถึง ถิ่นที่อยูบริเวณศูนยรวมหรือบอเกิดของความรู สวนคําวาแหลง

วิทยาการในชุมชนจึงหมายถึง ถิ่นที่อยู บริเวณ ศูนยรวมหรือบอเกิดของความรูที่มีอยูในชุมชน คําวา 

แหลงวิทยาการในชุมชนมีความหมายกวางขวางจึงอาจกลาวไดวาสิ่งตาง ๆ ที่อยูแวดลอมตัวคนใน

ชุมชน ถาเปนสิ่งที่กอใหเกิดความรูไดสิ่งนั้นเปนแหลงวิทยาการในชุมชนได 

 ชลทิตย เอ่ียมสําอาง และวิศนี ศิลตระกูล. (2533: 213) ไดกลาวถึง ความหมายของแหลง

วิทยาการทองถิ่นวา แหลงวิทยาการทองถิ่นเปนไดทั้งบุคคลและวัตถุ หรือ สถานที่ที่สามารถใหความรู 

ความคิด และทักษะฝมือแกเด็ก เยาวชน และผูใหญ ทั้งที่ผูอยูในและนอกระบบโรงเรียน แหลง

วิทยาการทองถิ่นเปนแหลงที่ใหบริการความรูตามแตชนิดและประเภทเปนแหลงใหบริการขาวสาร
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ขอมูลของชุมชน เปนแหลงที่ใชฝกทักษะวิชาชีพที่อาศัยระบบการแบบพื้นบานที่มีอยูในทองถิ่นและ

ตามธรรมชาติ ที่มุงเนนใหบริการกับอาศัยอยูในชนบทและในทองถิ่นและตามธรรมชาติ เพื่อมุงเนน

ใหบริการกับผูอาศัยอยูในชนบทและในทองถิ่นที่ประชาชนอาศัยอยู โดยทั่วไปแลวแหลงวิทยาการ

ทองถิ่นจะมีหรือพบเห็นไดในตําบลหมูบานในเขตชนบท เชน ที่เปนบุคคล ไดแก พระครู ครู ผูนํา 

ผูชํานาญการทองถิ่นชางศิลปตาง ๆ สวนที่เปนแหลงหรือสถานประกอบการ ไดแก แหลงความรูของ

หมูบาน วัด หรือสํานักสงฆ แหลงวิทยาการทองถิ่น หรือ แหลงความรู ชุมชนและแหลงความรูทองถิ่น

สวนพฤกษศาสตร โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เปนตน  

 จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา แหลงวิทยาการชุมชน หรือแหลงวิทยาการทองถิ่น 

หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในชมุชนที่ครูและนักเรียน สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งอาจเปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพแวดลอม ทางสังคม 

และวัฒนธรรม สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันตาง ๆ 

ตลอดจนบุคคลสําคัญในชุมชน 
 ประเภทของแหลงวิทยาการของชุมชน 
 แหลงวิทยาการชุมชนหรือแหลงทรัพยากรชุมชนที่สามารถนํามาสนับสนุนการเรียนการสอน

นั้น นักการศึกษา ไดจําแนกไวหลายประการดังนี้ 

 รัชนีกร ทองสุขดี. (2543: 14-17) ไดจําแนกประเภทของแหลงวิทยาการชุมชนไดทั้งหมด  

6 ประเภท คือ 

  1) ทรัพยาการบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่สามารถ

ถายทอดความรูที่ตนมีอยูใหผูสนใจดวยการเรียนรูในทองถิ่น ไดแก บุคคลที่มีทักษะความสามารถใน

สาขาอาชีพตาง ๆ เชน ชางฝมือ ชางทอง ชางไม หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ อาทิ ศิลปนทุก

แขนง นักกฎหมาย นักหนังสือพิมพ ผูทรงคุณวุฒิหรือมีอาวุโสที่มปีระสบการณมามาก เปนตน 

  2) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและใหประโยชนตอ

มนุษยไดแก ดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตว พืช และแรธาตุ เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ ลวนแตเปน

ส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ ทองถิ่นใดมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ องถิ่นนั้นจะเปน

ดินแดนแหงความมั่งคั่ง แหลงวิทยากรประเภททรัพยากรธรรมชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน

เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนพฤกษศาสตร และศูนยศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงวิทยาการเฉพาะตัว

ตามเขตภูมิศาสตร และภูมิอากาศมีคุณคา ในการศึกษาคนควาทั้งทางดานวิทยาศาสตรประวัติศาสตร 

และอารยธรรม 
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  3) ทรัพยากรวัตถุและสถานที่ หมายถึง อาคาร ส่ิงกอสราง และวัสดุอุปกรณในทองถิ่นที่

ประชาชนสามารถศึกษาหาความรูใหไดมาซึ่งคําตอบหรือส่ิงที่ตองการ เชน โรงทําน้ําประปา ที่วาการ

อําเภอ โรงพยาบาล และสิ่งตาง ๆ 

  4) ทรัพยากรประเภทสื่อ หมายถงึ บุคคลหรือส่ิงที่ตดิตอใหถึงกันหรือชักนาํใหรูจักกนัทาํ

หนาทีเ่ปนสื่อกลางในการถายทอดเนื้อหาความรู ทักษะ และเจตคติ ดวยการสงผานทางประสาทสมัผัส

ทั้ง 5 แหลง วทิยาการประเภทสื่อที่ทาํใหกระบวนการเรยีนรูของมนุษยชาติสามารถดําเนนิไปอยางรวด 

เร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ทีส่ําคัญที่สุดคือสามารถกระจายความรูไปสูทุกพื้นโลกอยางทัว่ถึงและตอ 

เนื่อง ทรัพยากรประเภทสื่อกลางสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ สื่อ สิ่งพิมพและสือ่อิเล็กทรอนกิส 

  5) ทรัพยากรประเภทเทคนิค หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐคิดคน ส่ิงที่มนุษยทําการปรับปรุง อาทิโรงงานที่ทันสมัย ระบบ

การสื่อสาร คมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร เครื่องมือหรือระบบใหม ๆ ที่นําเขามาใชในทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง

ชวยใหเรียนรูถึงความกาวหนาของมนุษยชวยใหผูเรียนเกิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาลในการ

สรางสรรคทั้งดานความคิดและสิ่งประดิษฐคิดคน 

  6) ทรัพยากรประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติทางดานประเพณีและวัฒนธรรม 

ตาง ๆ การปฏิบัติงานของหนวยราชการ ตลอดจนความเคลื่อนไหว เพื่อแกไขปญหาและปรับพัฒนา

สภาพตาง ๆ ในทองถิ่น การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหเกิดการเรียนรูที่เปน

รูปธรรม อาทิ การรณรงคปองกันยาเสพติด การสงเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และการ

รณรงคความปลอดภยัของเด็กและสตรีในทองถิ่น เปนตน 
 ความสําคัญและประโยชนของแหลงวิทยาการของชุมชน 
 สังคมปจจุบนัเปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร ความรูและวทิยาการใหม ๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

จากสภาพการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูถายทอดความรูและวิทยาการตาง ๆ แตเพียงอยางเดียวยงัไม 

เพียงพอสําหรับผูเรียน ครูจะตองสงเสริมผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง และจะตองจัดบรรยากาศ

การเรียนรูที่นาเรียนรูใหกับผูเรียน นอกเหนือไปจากการเรียนรูในหองเรียน แหลงวิทยาการ ชุมชนเปน

ทางออกที่มีความสําคัญและมีประโยชนตอการนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 

 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ (2533: 6) ไดกลาวถึงความสําคัญของแหลงวิทยาการในชุมชนวา 

แหลงตาง ๆ ที่มีความหมายเขาขายเปนแหลงวิทยาการในชุมชน มีบทบาทรับผิดชอบเสมือนเปน

สถาบันการศึกษาอยางไมเปนทางการที่คนในหมูบานจะเขาไปใช ไปปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูเพิ่มเติม

ไดตามอัธยาศัย ซึ่งมีความสําคัญดังนี้ 

  1) เปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชน จะมีปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูตาง ๆ ได

ดวยตนเอง ตลอดเวลาโดยไมจํากัดเพศและวัย 



 

 

48 

  2) เปนแหลงที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบโรงเรียน 

  3) เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อหาความรูจากแหลงกําเนิดได เชน การ

เขาไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ ศาสนสถาน การศึกษาพันธุไมหรือการศึกษาพันธุสัตว 

สภาพชีวิตความเปนอยูตามธรรมชาติของสัตวชนิดตาง ๆ ถึงที่อยูอาศัยในปา เปนตน 

  4) เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดประสบการณตรง หรือลงมือ

ปฏิบัติจริงได เชน การแกเครื่องยนต การประดิษฐเคร่ืองใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอี้ การทําอาหาร ขนม 

หรือดอกไมประดิษฐ เปนตน  

  5) เปนแหลงที่ประชาชนจะเขาไปปฏิสัมพันธ เพื่อใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ 

ที่มีการคิดคนขึ้น และยังมีของจริงใหเห็น เชน การศึกษาถึงประดิษฐกรรมใหม ๆ โดยดูจาก  วีดิทัศน 

ภาพยนตร นิทรรศการ หรือส่ิงพิมพตาง ๆ 

 ชลทิตย เอี่ยมสําอางค และวิศนี ศิลตระกูล (2533: 213, 323-233) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ของแหลงวิทยาการทองถิ่นวา แหลงวิทยาการทองถิ่นมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาทั้งในและนอก

ระบบโรงเรียน ในสวนของการศึกษาในระบบสามารถใชเปนแหลงทัศนะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหกับ

เด็กและนักศึกษาที่เสริมและเพิ่มเติมจากหลักสูตร และสามารถใชเปนสถานประกอบการเพื่อใหเปน

แหลงฝกฝมือ ฝกคน ในภาคปฏิบัติของหลักสูตรทุกประเภทและทุกระดับอีกดวย สําหรับการจัด

การศึกษานอกระบบ แหลงวิทยาการทองถิ่นเปนแหลงขอมูลที่สามารถใหความรูและทักษะใน 2 

ลักษณะ คือ เปนแหลงวิทยาการใหความรูพื้นฐาน โดยอาศัยบุคคลและสถานที่ที่มีอยูแลวในตําบล 

หมูบานมาชวยจัดการศึกษา เชน อาศัยผูชํานาญการที่มี ฝไมลายมือดีในทองถิ่นมาชวยถายทอด 

ฝกหัดใหกับผูที่ตองการจะเรียนรู และนําไปประกอบอาชีพอาศัยวัดเปนสถานที่จัดการศึกษาตอเนื่อง 

เปนตน และเปนแหลงวิทยาการใหความรูเติมเต็ม โดยอาศัยสถานประกอบการที่มีอยูในทองถิ่น เปน

แหลงชวยฝกหัด ฝกฝมือในการประกอบอาชีพแตละสาขาตลอดจนใชสถานที่ที่มีอยูในชุมชน เชน 

ศาลาวัด แหลงความรูหมูบาน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน หองสมุด ศาลาประชาคม เปนแหลงในการ

จัดกิจกรรมใหความรู และขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น

วิทยาการทองถิ่นจึงมีประโยชนหลายประการดังตอไปนี้ 

  1. เปนแหลงวิทยาการที่ประชาชนสามารถเพิ่มพูนความรูและประสบการณของตนเอง 

  2. ชวยใหเกิดการประหยัด สามารถศึกษาหาความรูโดยไมตองเดินทางไปไกลประหยัด

งบประมาณ เพราะเอกชนหรือผูทรงคุณวุฒิที่อุทิศตน โดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาบริการในราคาต่ํา 

  3. เปนการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู ชวยใหประชาชนมีความกระตือรือรน สนใจ

ใฝหาความรูอยูเสมอ 

  4. สงเสริมคุณธรรม อยูรวมกันชวยสรางความผูกพันระหวางคนในทองถิ่น 
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  5. ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางคุมคาอยางมีประโยชนตอผูคนในทองถิ่น 

  6. ชวยใหสามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการศึกษาหาความรูเพิ่มพูนทักษะอยู

เสมอ 

  7. ชวยใหเกิดการอนุรักษของดีมีคุณคาในชุมชนหรือฟนฟูวัฒนธรรมของทองถิ่น สามารถ

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมตอไป 

  8. เปนการสรางโอกาสใหทองถิ่นเกิดการพึ่งพาตนเองไดรูจักประสานประโยชนเพื่อ

ดําเนินการแหลงวิทยาการทองถิ่น 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2531: 150) ไดสรุป ความสําคัญและประโยชนของการใชแหลงวิทยาการ

ทองถิ่นไวดังนี้ 

  1) ชวยใหโรงเรียนใกลชิดกับทองถิ่นหรือชุมชนยิ่งขึ้น 

  2) ชวยใหโรงเรียนไดรับทรัพยากรเพิ่มเติมจากชุมชน 

  3) ทําใหประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา 

  4) ทําใหประชาชนใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

  5) ทําใหโรงเรียนไดมีโอกาสใชความรูความเชี่ยวชาญของบคุคลในทองถิ่นเขาชวยในการ

ดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

  6) ชวยเสริมประสบการณเรียนรูของนักเรียน ใหไดรับประสบการณตรง 

  7) ชวยใหเขาใจบทเรียนงายและชัดเจนขึ้น 

  8) ชวยใหนักเรียนเกิดความรักและความผูกพันกับทองถิ่น 

  9) ชวยใหเด็กเขาใจและรูจักสภาพที่แทจริงของทองถิ่น 

  10) สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการใชความสามารถและสติปญญาของตนทํา

ประโยชนใหแกทองถิ่น 

  11) นักเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศจึงทําใหการเรียนสนุกนาสนใจ นักเรียนจึงมีสวนรวม

มากขึ้น 
 ลักษณะการใชแหลงวิทยาการของชุมชนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 แหลงเรียนรู เปนสื่อที่สนองความตองการของผูเรียนในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยาง

ตอเนื่อง ไดรับความรูอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองเหมาะสมในลักษณะของแหลงรวมวิทยาการ 

(กาญจนา  เอกะวิภาค. 2543: 3) อธิบายวา แหลงเรียนรูเปนแหลงรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับและถือ

วาเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับการเรียนรู ศึกษาคนควาของประชาชน 

 แหลงเรียนรูมีมากมายที่สามารถศึกษาหาความรูได อาจจะเกี่ยวของกับการทํามาหากิน วิถี

การดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่สําคัญตาง ๆ ปา ตนน้ํา การทํานา การเลี้ยงไก โรงงาน 
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การทําขนม การทําดอกไมประดิษฐ เปนตน ทุกแหงลวนเปนแหลงเรียนรูไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับการจัดการ 

การจัดระบบความรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่กําลังจะสูญ ถาไดมีการจัดการที่ดี นํามาสงเสริมพัฒนาก็เปน

แหลงเรียนรูที่ดี เชน การทอผาจกคูบัวของจังหวัดราชบุรี เมื่อมีการสงเสริมใหมีการสืบสานตอโดยคน

รุนใหม มีการจัดกลุมการทอผากัน มีแหลงผลิต มีพิพิธภัณฑ ปจจุบันเปนแหลงเรียนรูที่ดี ดงันั้นการให

แหลงเรียนรูแลว ยังทําใหผูเรียนเกิดความรักความภูมิใจในทองถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น 

 สุวิทย มูลคํา (2545: 19) ไดอธิบายแหลงเรียนรูในทองถิ่นวา 2 ประเภท ไดแก 

  1. แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ บางคนเปนผูมีทักษะความชํานาญในแตละสาขาวิชาชีพบาง

คนเปนปราชญชาวบาน บางคนเปนอดีตขาราชการที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน บางคนเปน

ผูนําศาสนาในทองถิ่น 

  2. แหลงเรียนรูเปนสถานที่ อาจจะเปนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานที่เปน

สถานที่สําหรับการศึกษาเรียนรู เชน แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ไดแก สวนสมุนไพร มุม

วิทยาศาสตร หองวัฒนธรรม สวนแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ไดแก ฟารมเลี้ยงสัตว พิพิธภัณฑ 

ปาชายเลน รานขนมไทย เปนตน 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

โดยใชใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยครูอาจกําหนดโจทยใหนักเรียนหาคําตอบการ

ออกไปศึกษาหาความรูยังแหลงเรียนรู ปราชญชาวบาน ผูประกอบการ ผูนําทางศาสนา และชาวบาน 

แหลงเรียนรูชนิดนี้คือ สื่อธรรมชาติ หรือส่ือการเรียนรูที่อยูใกลตัวนักเรียน ทําใหนักเรียนภูมิใจในถิ่น

ฐานบานเกิดของตนเอง ประเวศ วะสี  (2543: 20) ไดอธิบายในเรื่องแหลงรวมวิทยาการวา ในชุมชนมี

ผูรูดานตาง ๆ มากมาย มากกวาครูที่สอนทองหนังสือ เชน ผูรูทางเกษตรกรรม ทางชาง ศิลปน ผูรูทาง

ศาสนา หมอพื้นบาน ผูนําชุมชน นักธุรกิจ ถาเปดโรงเรียนสูชุมชนใหทั้งครูและนักเรียนไดเรียนรูจากครู

ในชุมชนที่เปนครูรูจริงทําจริง จะทําใหการเรียนรูเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง ชีวิตจริง การเรียนรูจะสนุก

ไมนาเบื่อหนาย ที่สําคัญจะเปนการปรับระบบคุณคาเดิมใหเกิดการยอมรับและใหเกียรติผูรูในชุมชน

นั้น 

 สุมน อมรวิวัฒน (2544: 13-19) ไดกลาวถึง กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนวา 

กระบวนการเรียนรูจากธรรมชาติ มิไดหมายถึงแตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา สวน ดิน

แร ตนไม ฯลฯ เทานั้น หากรวมถึงเพื่อนมนุษย สรรพสัตว และแมแตการเรียนรู การรูจักวิเคราะหในตัว

ของเราเอง การเรียนรูจากธรรมชาติชวยใหผูเรียนไดเขาใจความจริงของชีวิต 
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 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู อาจกลาวไดวาสถานศึกษาจําเปน 

ตองจัดกระบวนการเรียนรูที่เปดกวางออกไปสูชุมชน โดยใชแหลงวิทยาการในชุมชนใหเปนประโยชน

มากที่สุด สถานศึกษาและชุมชนจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และยังเปนการปลูกฝงใหเยาวชน

หรือนักเรียนรักและหวงแหนทองถิ่นของตน 
 ปราชญชาวบาน 
 ปราชญชาวบาน เปนผูรูในทองถิ่น เปนบุคคลที่มีคุณคาและความสําคัญตอการพัฒนาทุน

ทางการสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณที่หลากหลายตามความ

ถนัด มีองคความรูที่มีการหลอหลอม สั่งสมมาเปนเวลานาน ซึ่งไดผานการคนควา ทดลอง โดย

ใกลเคียงหรือชาวบานไดรับรูเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกัน 

เครือขาย รวมถึง ลูกหลานในชุมชน (อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร. 2547: 44) 

 อเนก นาคะบุตร (2542: 17) ไดกลาวไววาปราชญชาวบาน หมายถึง คนที่คิดทําและสรุปเปน

บทเรียน แลวนํามาเปนความรูทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ โดยมีความรักและแรงบันดาลใจที่จะ

เผยแพรความรูที่ไดในลักษณะของการเปนวิทยากร ขยายความคิดใหกับสมาชิกในเครือขาย รวมถึง 

ลูกหลานในชุมชน 

 วราภรณ หลวงมณี (2545: 20) ไดใหความหมายของปราชญชาวบานวา เปนบุคคลที่ไดรับ

การยกยองเปนผูทรงภูมิปญญา ไดแก ผูอาวุโสที่มีความรู ความชํานาญดานตาง ๆ ยังครอบคลุมไปถึง

บุคคลที่พยายามแกปญหาการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยใชความรูจากประสบการณตรง

ของตนหรือดวยความเพียรพยายามปรับเปล่ียนสิ่งตาง ๆ จนแนวคิดและการปฏิบัติเปนที่ยอมรับกัน

อยางกวางขวาง และมีการเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจในลักษณะเครือขาย 

 อาจกลาวไดวาปราชญชาวบาน คือ บุคคลที่สามารถใชสติปญญาของตนสั่งสมความรู 

ประสบการณเพื่อการดํารงชีพ มีความรอบรูวัฒนธรรมทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร

ทองถิ่น คติธรรมคําสั่งสอนทางศาสนา การเมืองการปกครอง การประกอบอาชีพ ความรูเหลานี้เกิด

จาก ความเพียรพยายามตอสูกับปญหาและอุปสรรคในการดํารงชีวิต สามารถถายทอดเชื่อมโยงกับ

รากฐานพื้นเพของตนไดอยางเหมาะสม มีความเปนอิสระในการคิด การทําสามารถตัดสินใจอยางมี

ความเชื่อมั่นในตนเอง 

 ปราชญชาวบานเปนทุนมนุษยที่มีคุณคาตอการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนหนวยจัดการความรู 

หนวยจัดการเครือขายที่เปนอิสระ มีการลองผิดลองถูกอยางเปนอิสระ ความคิดจะตกผลึกผาน

กระบวนการ ซึ่งตองใหเขามีความเปนอิสระ ดําเนินการอยางตอเนื่อง ถาเขาไมมีอิสระก็จะเปนการ

ทํางานปตอปตามระบบราชการ (อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร. 2547: 47) 
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 ปราชญชาวบานจะมีคุณคา มีพลังมากยิ่งขึ้น ถามีเวทีใหเขารวมตัวกันไดอยางตอเนื่อง 

พรอมกับความรู ขับเคลื่อนเมื่อเขารวมตัวกันไดก็จะเกิดนโยบายที่ดีในหลายเรื่องที่ผูบริหารประเทศ 

สามารถนําไปเปนนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

 ในทํานองเดียวกันควรมีการสืบทอดปราชญชาวบาน ซึ่งอาจจะทําไดโดยสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน เพื่อใหเปนผูสืบทอดเจตนารมณของปราชญชาวบานในระยะยาวและเพื่อใหทันตอการ

พัฒนาสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเชิดชูปราชญชาวบาน โดยใหรางวัลเชิดชูเกียรติ ในหลาย ๆ 

รูปแบบนอกจากนี้ยังสามารถทําไดโดยการพัฒนาศูนยการเรียนรู ที่อาศัยหลักสูตรการเรียนรูรวมกัน 

และนําความรูที่ไดมาทดลองทําจากนั้นจัดใหมีการประเมินผล ประชุมปรึกษาหารือรวมกัน จัดทํา

รายงานการประชุมฝกการเปนวิทยากร ก็จะทําใหปราชญชาวบานยกระดับข้ึนมาเปนนักพัฒนาเปนครู 

เปนหมอ หรืออาชีพตาง ๆ ตอไป 

 การนําภูมิปญญาไทยถายทอดใหกับผูเรียน ทั้งในดานการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่

เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น การใหคําปรึกษาของผูรูในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น หรือการนําปราชญชาวบานที่มีความรู ความสามารถใน

ทองถิ่นเขามาเปนวิทยาการใหความรูกับนักเรียน หรือการที่สถานศึกษานําองคความรูในทองถิ่นเขามา

สอดแทรกในเนื้อหาของแตละวิชา การนํานักเรียนไปศึกษาและฝกงานในสถานประกอบการ บานของ

ผูรูหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ เปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูสถานศึกษาไดเปนอยางดี 

 จากแนวความคิดของนักวิชาการ ดังกลาว สรุปไดวา เปนแหลงวิทยาการของชุมชน  

หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูที่สามารถใหความรู 

ความคิด แกเด็ก เยาวชนและผูใหญ  เชน สถานที่สําคัญในชุมชน  สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร   

สวนพฤกษศาสตร  วิทยาศาสตร วัด  โบสถ  พิพิธภัณฑ   ปราชญชาวบาน  สถานที่ราชการ ที่ครูและ

นักเรียนสามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิทยากรมาบรรยายในสถานศึกษา 

 
 4.3 แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ใหความหมายไววา ประเพณี คือ ความ

ประพฤติที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเปนแบบอยางเดียวกัน เปนระเบียบแบบแผนที่เห็นวา

ถูกตอง หรือเปนที่ยอมรับของคนสวนใหญและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมา เชน ประเพณีเกี่ยวกับการคิด 

การหมั้นหมาย แตงงาน ตาย บวช ปลูกบาน เปนตน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ.2542 (2546: 663) ไดให ความหมายของ

คําวา ประเพณีไววา ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา จนเปนแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือ

จารีตประเพณี 
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 ประชิด สกุณะพัฒน (2546: 116) ไดใหความหมายของประเพณี ไววา เปนประเพณีของคน

ในสังคมที่บุคคลในสังคมนับถือ และปฏิบัติติดตอกันมาตลอด ทําใหเกิดความสุขความเจริญ และ

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสงบสุข 

 อุดม เชยกีวงศ และคณะ(2548: 195) กลาววา ประเพณี หมายถึง การประพฤติของบุคคล 

ซึ่งไดเรียนรูหรือยึดถือสืบตอกันมา เพื่อใหเหมาะสมเปนที่ยอมรับของคนในสังคม 

 บรรเทิง พาพิจติร (2549: 77) กลาววา ประเพณีเปนการทํากจิกรรมทางสังคมที่ผูคนสวน

ใหญถือปฏิบัติกันสืบตอมา ประเพณีเปนบรรทัดฐานเกีย่วกับการดําเนินชวีิต ตามความคิด ความเชื่อ

ปฏิบัติ เพื่อความเจริญแหงตนและสังคม ประเพณีเปนผลมาจากสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิและสังคม เมือ่

เกิดปญหาขึน้มามนุษยพยายามแกไข แนวปฏิบัติการแกปญหาทางธรรมชาติของคนในสมยักอนๆ 

มักจะอาศยัความเชื่อ เชน แมพระธรณี แมพระคงคา ไดใหที่อยูอาศัย ใหความสมบูรณแกไรนา ใหได

อาบไดกิน ดงันั้น จึงมีประเพณีลอยกระทง ประเพณีการบวชพระ เพือ่สรางบุญกุศลสืบตออายุพระ

ศาสนา 

 กลาวโดยสรุป ประเพณี เปนสิ่งที่คนในสังคมประพฤติและปฏิบัติสืบตอกันมาแสดงใหเห็นถึง

ความสามัคคีของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งคนในสังคมนั้นๆ ยึดถือเปนแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อที่จะไดอยู

รวมกันไดอยางสงบสุข สมควรที่ชนรุนหลังควรจะอนุรักษไวและปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น ๆ ไป 
  วัฒนธรรม 
 นักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายวัฒนธรรมไวดังนี้ 

  สมพิศ (2538: 21) กลาววา วัฒนธรรม คือ ส่ิงทั้งมวลที่ซับซอน ซึ่งประกอบดวยความรู ความ

เชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสามารถพฤติกรรมที่กระทําเปนนิสัย ซึ่ง

มนุษยไดมาในฐานะเปนสมาชิกของสังคมนั้นวัฒนธรรม เปนวิถีทางการดําเนินชีวิตที่คนกลุมใดกลุม

หนึ่งถือปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงประกอบดวย นิสัย ความเคยชิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีปฏิบัติ ความ

เชื่อ คานิยม รวมทั้งภาษาวัตถุส่ิงของตาง ๆ วัฒนะธรรมทําใหคนรวมตัวกันเปนสังคมมีการรวมตัวกัน

อยางมีระบบ (ไพบูลย, 2532: 39) วัฒนธรรมจะเปนศูนยรวมพลังยึดเหนี่ยวบุคลากรเขาดวยกัน

วัฒนธรรมมีผลตอความสําเร็จของทุกองคการ 

 สมุนทิพย บุญสมบัติและอมรา พงศานิชย. (2539: 6) อธิบายไววา วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย

ประดิษฐข้ึน และมีการเรียนรู โดยการถายโอนจากรุนหนึ่งไปยังอีกหนึ่ง มีทั้งเปนรูปธรรม เชน บานเรือน 

ที่อยูอาศัย และสิ่งที่วัฒนธรรม เชน ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี สัตวบางชนิดรูจักประดิษฐ

สิ่งของ รูจักสรางได มนุษยตางจากสัตวเพราะมนุษยสามารถปรับปรุงสิ่งที่บรรพบุรุษสรางขึ้นมา ทําให

เกิดความเจริญงอกงามแตสัตวไมสามารถปรับปรุงได 
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  นิยมพรรณ วรรณศิริ  (2542: 34) อธิบายวัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่รวบรวมเอา

ความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและนิสัยอ่ืน ๆ ที่มนุษยไดมาใน

ฐานะเปนสมาชิกของสังคม หรืออีกขอนัยหนึ่ง พิจารณาตามความหมายวัฒนธรรมในแงสวนรวมของ

วถิีชีวิตในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

 ดังนั้นกลาวโดยสรุป ความสําคัญและลักษณะของวัฒนธรรมคือ เปนวิถีทางในทางดํารงชีวิต

ของมนุษย เปนสิ่งที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ รวมยึดถือและกําหนดลักษณะการปกระพฤติปฏิบัติของกลุม

คนในสังคม วัฒนธรรมมีผลตอความสําเร็จขององคการ เปนพลังยึดเหนี่ยวของบุคลากรเขาดวยกัน 

โดยภายใตวัฒนธรรมที่แข็งแรงบุคลากรจะทํางานอยางภูมิใจ ทุมเทใหกับงาน วัฒนธรรมจึงเปน

เครื่องวัด และเปนเครื่องกําหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม สําหรับลักษณะของวัฒนธรรม

คือ เปนแบบแผนหรือกฎเกณฑและวิธีการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนผูสรางขึ้นมา สามารถเรียนรู

ถายทอดและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณเพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ของแตละสังคม 
 ประเพณีและวัฒนธรรมตอชุมชน 
 เร่ืองของประเพณีและวัฒนธรรมจะเปนเรื่องควบคูกัน โดยเฉพาะในสวนของการปรับเปลี่ยน 

หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของความเปนอยู หรือการใชชีวิตมาในแตละชวงแตละยุค โดย

จะเร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไมมีโครงสรางงาย ๆ ไมซับซอนเพื่อนําไปสูความสลับซับซอน

มากขึ้น จนกระทั่งเปนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมในแตละชุมชน จากการศึกษาพบวามีนักวิชาการ

และนักทฤษฎีที่สนใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือโครงสรางของสังคมทุกประเภทจะมีอยูสองสวนใหญ 

ซึ่งมีขอสรุปที่คลายคลึงกันวาโครงสรางทางสังคมมักจะมีอยูสองสวน คือ สวนที่มีความเปลี่ยนแปลง

ยากหรืออาจจะไมมีการเปลี่ยนแปลง กับสวนที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนระยะ ๆ ซึ่งเปน

ความสืบเนื่องที่เกิดจากผลกระทบจากสิ่งใดที่ซึ่งเปนปจจัยของการเปลี่ยนแปลง 

 สุเทพ สุนทรเกสัช (2540: 19-24) ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา ออกุสท คอมท (Auguste Conte)  

นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเปนคนแรกที่ไดนําทฤษฎีวิวัฒนาการมาอางไวในการเปลี่ยนแปลงของสงัคม

ไววา สังคมที่มีโครงสราง 2 สวน คือ สวนที่ไมเปลี่ยนแปลงหรือสวนที่สถิต (Socail Statics) กับสวนที่มี

การเปลี่ยนแปลงหรือสวนที่เปนพลวัตร (Socail Dynamics) สวนที่สองนี้จะมีผลสงใหสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในบางครั้งยังทําใหเกิดความไรระเบียบทางสังคม เชน การนัดหยุดงานของผูใช

แรงงาน และการไรระเบียบทางสังคมนี้เอง อาจจะลดลงไปไดดวยการปฏิรูปทางสังคม ซึ่งไดแก การจัด

ระเบียบสังคมในรูปของสถาบันตาง ๆ ที่เนนการมีศีลธรรม การมีจิตสํานึกรวมกัน (Colective 

Conscience) การแบงงานกันและการพึ่งพาอาศัยกัน 
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 สํานักงานมาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2545: 26-64) ไดกลาวถึง

ทฤษฎีความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีของชาวอเมริกันที่ชื่อวิลเลียม 

เอฟ. ออกเบิรน (William F. Ogburn) ทฤษฎีความกาวหนาทางวัฒนธรรม (Cultural Progress 

Theory) เจาของทฤษฎีคือ เลสลี เอ. ไวท (Leslie A. White) และทฤษฎีวาดวยศักยภาพของ

ววิัฒนาการ (Theory of Evolutionary Potential) เจาของทฤษฎี คือ เอลมัน อาร. เซอรวิส (Elman R. 

Service) ซึ่งทั้งสามทฤษฎีมีสาระสําคัญที่ควรศึกษาทบทวนเพื่อเลือกใชประโยชนจากสาระสําคัญของ

แตละทฤษฎี ดังนี้ 
 ทฤษฎีความลาหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag Theory)  
 ไดกลาวถึงสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 

  1. ประเภทของวัฒนธรรมโดยรูปลักษณมี 2 ประเภท คือ 

   1.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Cultural) เชน ส่ิงประดิษฐ เครื่องใช 

   1.2 วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non-Material Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  2. การเกิดความลาหลังทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางความ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งจะสังเกตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการรับ

วัฒนธรรมทางวัตถุสังคมจะสามารถรับไดเร็วกวาวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ ดังนั้น วัฒนธรรมทางวัตถุจึง

เปนที่ยอมรับของสังคมกอนวัฒนธรรมไมใชวัตถุ และจากปจจัยนี้ทําใหเกิดความสับสนทางสังคม 
 ทฤษฎีความกาวหนาทางวัฒนธรรม (Cultural Progress Theory) 
 ไดมีการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

  1. ระบบของวัฒนธรรม จะประกอบดวยระบบยอย 3 ระบบ คือ 

   1.1 ระบบเทคโนโลยี (Technology System) หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช เทคนิควิธี

ตาง ๆ ซึ่งเปนระบบที่มีความสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตมนุษย 

   1.2 ระบบสังคมวิทยา (Sociological System) เปนความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่ง

แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมตามแบบแผนตาง ๆ เชน เศรษฐกิจการเมือง ศาสนา อาชีพ ซึ่ง

เปนสวนประกอบของวัฒนธรรมที่สําคัญรองลงมาจากระบบเทคโนโลยี และเปนความพยายามของ

มนุษยที่จะบริหารจัดการใชประโยชน จากระบบเทคโนโลยี และเปนความพยายามของมนุษยที่จะ

บริหารจัดการใชประโยชน จากระบบเทคโนโลยี ปจจัยนี้จะสงผลใหระบบเทคโนโลยีเปนตัวแปรอิสระ 

และระบบสังคมวิทยาจะเปนตัวแปรตาม 

   1.3 ระบบอุดมการณ (Ideological System) เปนความรูสึกนึกคิดความเชื่อหรือเปน

ความรูที่แสดงออกมาในภาษาพูด หรือการใชสัญลักษณในรูปแบบอื่น เชน วรรณคดีปรัชญา 

วิทยาศาสตร คลอดจนความรูพื้นฐานตาง ๆ  
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  2. ความสัมพันธของระบบวัฒนธรรม 

   ระบบยอยของวัฒนธรรมทั้ง 3 ระบบจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ระบบสังคมจะ

ชวยใหการทําหนาที่ของระบบเทคโนโลยีไปไดดวยดี สวนระบบอุดมการณนั้น เปนการแสดงออกของ

พลังงานดานเทคโนโลยีและสะทอนสภาวะสังคมในแตละยุคแตละสมัย ดังนั้น หากระบบเทคโนโลยีมี

ความเปลี่ยนแปลง ระบบสังคมและระบบอุดมการณก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

  3. ระดับความกาวหนาของวัฒนธรรม 

   วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการดํารงชีพมนุษย หนาที่ของวัฒนธรรมโดยสวนรวมจึง

ขึ้นอยูกับวิธีหาพลังมาใชประโยชนจากพลังงานเหลานั้นดวยตัวมันเอง 
  ทฤษฎีที่วาดวยศักยภาพของวิวัฒนาการ (Theory Evolutionary Potential) 
       มีสาระสําคัญดังนี้ 

  1. กระบวนการวิวัฒนาการ มี 2 ประเภท คือ วิวัฒนาการทั่วไป (General Evolution) ซึ่ง

จะหมายถึง วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย และวิวัฒนาการเฉพาะ (Specific Evolution) ซึ่งจะ

หมายถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของสังคมแตละสังคม 

  2. กระบวนการวิวัฒนาการเฉพาะ (Specific Evolution) มีหลักการวาดวย “ความอิ่มตัว” 

ซึ่งจะเกิดขึ้นตอนทายของการปรับตัว คือ “การที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไดอีก” ซึ่งสภาพ

ขอเท็จจริงการวิวัฒนาการยอมจะมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมสามารถหยุดนิ่ง 

  3. กระบวนการวิวัฒนาการมีการครอบงํา (Dominance) หลักการโดยสรุปของ

กระบวนการนี้ไดกลาวถึง ลักษณะของวัฒนธรรมที่สูงหรือเดนกวา เพื่อปรับใหวัฒนธรรมที่ดอยยอม

ไดรับการปรับปรุง โดยลักษณะหรือรูปแบบของวัฒนธรรมที่สูงหรือเดนกวา เพื่อปรับใหวัฒนธรรมที่มี

จุดดอยไดรับการเปลี่ยนแปลงและในบางครั้งวัฒนธรรมที่ดอยกวาอาจจะไดรับอิทธิพลจากวฒันธรรมที่

สูงกวา จนทําใหวัฒนธรรมที่ดอยกวาสูญสิ้นไป 

  4. กระบวนการวิวัฒนาการที่มีกระบวนการแบบสลับไปสลับมา (Zigzag) สาระสําคัญ

ของกระบวนการนี้ก็ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจะมีเสนทางของการพัฒนาที่ไมได

เปนเสนตรงคลายกับเสนกราฟในแนวนอนหรือแนวตั้งตลอดไป แตเสนทางของวัฒนธรรมอาจจะมีชวง

ของความเจริญของวัฒนธรรม ซึ่งคลายกับเสนกราฟในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได 

  จากสาระสําคัญโดยสรุป ของทฤษฎีที่หลากหลายมุมมองในเรื่องวัฒนธรรมซึ่งเปรียบ

เหมือนปจจัยที่จะนําไปผสมผสานเปนองคความรู (Knowledge Base) โดยผานกระบวนการบริหาร

จัดการองคความรู (KM : Knowledge Management) ยอมจะเปนสวนหนึ่งของความรูพื้นฐานในการ

จะนําไปเปนเครื่องมือที่จะประยุกตใช เพื่อการศึกษาสภาวะขอเท็จจริงในแตละพื้นที่เชื่อมโยงไปยัง

กระบวนการเขาถึงสังคมชุมชน และไดใชประโยชนจากคนในชุมชนอยางแทจริง 



 

 

57 

 โดยสรุป เมื่อกลาวถึงเรืองประเพณี วัฒนธรรมในสวนที่เกี่ยวของกับชุมชน และทองถิ่นในครั้ง

นี้จะเห็นไดวา แทจริงแลวพื้นฐานและแนวคิดในเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่ควรไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้ง

และถองแทจากศาสตรทุกรูปแบบ ซึ่งเปนรากฐานของวัฒนธรรมในแตละชุมชน ความรูและความ

เขาใจในบทบาทของประเพณี วัฒนธรรม อยางชัดเจน จึงจะสามารถนําความรูและความเขาใจนั้นไป

ประยุกตใชในการวางแผนยุทธศาสตร หรือการนําไปสูการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงชุมชนใหไปสู

เปาหมายที่ตองการได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุและในขณะเดียวกัน

ถาเราเขาใจในศักยภาพของวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ และก็จะสามารถใชคุณประโยชนจากศักยภาพ

เหลานั้นมาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา หรือการธํารงไวเพื่อการสรรคสรางคุณประโยชนใหกับชุมชน

และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ   
แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน   

  แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเปนสถานที่สืบทอดเรื่องราวของชุมชนในอดีต  

แบบแผนการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ไดแก ศิลปะการละเลนพื้นบาน การแสดงพื้นบาน  

ขนบธรรมเนียมประเพณี จิตรกรรมฝาผนัง ภาษาถิ่นที่ตองการสืบทอดองคความรูตาง ๆ ใหแกอนุชนรุน

หลังเพื่อใหเกิดความรูสึกรัก หวงแหน ความภาคภูมิใจ ซึ่งมีนักวิชาการกลาวถึงแหลงการเรียนรู

ประเภทประวัติศาสตรวัฒนธรรมและประเพณี ดังนี้  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544ข: 3) ไดกลาวถึง การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน 

สามารถใชเปนแหลงการเรียนรู ไดแก 

 1. คติ ความคิด ความเชื่อ ซึ่งไดแก แนวความคิด ความเชื่อตางๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อ

การดําเนินชีวิตสงบสุขในแตละทองถิ่น เชน คติ คําคม สุภาษิต คําพังเพย ตาํราพื้นฐาน  นิทาน ความ

เชื่อพิธีพุทธ ความเชื่อพิธีพราหมณ ความเชื่อสวนบุคคล สวนเชื่อแบบพิธีกรรม 

 2. ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบ

ทอดกันมา ไดแก ศิลปะการละเลนพื้นเมือง เพลงพื้นบาน การแสดงพื้นบาน ศิลปะดานโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปะ สถาปตยกรรมและประติมากรรมพื้นบาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรมทาง

ประวัติศาสตร จิตรกรรมฝาผนังตางๆ ภาษาถิ่น 

 ประเวศ วะสี (2543ก: 61) กลาววา การเรียนรูควรเรียนเรื่องของชุมชนใหมากที่สุด เชน 

ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การแพทย พื้นบาน ศาสนา 

 สิริยุพา  ศกุนตะเสถียร (2545: 7) แหลงสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม หมายถึง หนังสือ 

เอกสาร ตําราทางวิชาการ สิ่งที่เปนความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร การคิดคนประดิษฐส่ิงตางๆ 

การกระทําหรือกิจกรรมตางๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมาและขนบธรรมประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต 
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 กลาวโดยสรุปความวา  แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม หมายถึง การสงเสริม

สนับสนุน  เผยแพร  และประชาสัมพันธ  ใหสถานศึกษารวมมือกับชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรม

ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางความรูความเขาใจใหตรงกันระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนและเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนทองถิ่นใหยังคงอยู 

 
4.4 เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ 

 คนเราทุกคนมีความจําเปนที่จะตองประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การ

ประกอบอาชีพนอกจากเพื่อการดํารงชีวิตแลว ก็ทําในเชิงธุรกิจเพื่อใหครอบครัวมีรายไดเพิ่มข้ึน เมื่อ

รายไดเพิ่มข้ึนคุณภาพชีวิตก็ดีข้ึน การประกอบอาชีพเปนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษยในการอยู

รวมกันเพราะมนุษยมีความแตกตางกัน แตสิ่งสําคัญคือปจจัยสี่อันเปนความตองการพื้นฐานของ

มนุษย เพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึน ความตองการการประกอบอาชีพของมนุษย จึงเกิดขึ้น ดังที่ชุลีพร 

สุวรรณ (2548: 899) ไดกลาวไวในพจนานุกรมนักเรียนฉบับสมบูรณวา “อาชีพ” คือการเลี้ยงชีวิต การ

ทํามาหากิน งานที่ทําเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพ 

  ขณะที่ ศิริณา จิตตจรัส และคณะ (2548: 134) ไดกลาวถึงความหมายของอาชีพ หมายถึง 

การทํามาหากินจากการทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่กอใหเกิดผลผลิตและรายไดเปนงานสุจริต ไมผิด

ศีลธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และจัดแบงอาชีพตามลักษณะของรายได และความมั่นคงในอาชีพ

เปน 2 ประเภท คือ 1) อาชีพหลัก เปนอาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ 2) อาชีพรองหรือ

อาชีพเสริม เปนอาชีพนอกเวลางานปกติของอาชีพหลัก เพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึน และแบงตามลักษณะ

ของอาชีพเปน 2 ประเภทเชนกัน ไดแก 1) อาชีพอิสระ หมายถึง ผูประกอบการเปนเจาของกิจการ  

2) อาชีพรับจาง หมายถึง การทํางานภายใตการจางวานของหนวยงานตาง ๆ 

 สําหรับ จิตรกร แกวนุย (2543: 2) นั้น ยังมีความเห็นวาการประกอบวิชาชีพเปนพฤติกรรม

ตามธรรมชาติของมนุษยในการอยูรวมกัน เพราะมนุษยมีความแตกตางกัน แตส่ิงที่สําคัญ คือปจจัย 4 

อันเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยนั้นมนุษยทุกคนก็ไมสามารถที่จะสนองความตองการของ

ตนใหไดอยางสมบูรณ ฉะนั้น เพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นความตองการในการประกอบอาชีพของมนุษย 

จึงเกิดขึ้นตอบสนองความตองการของตนใหได 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพมีรายละเอียด ดังนี้ (ราชัน บรรลุศิลป.  

2537: 15-16)  

  3.4.2.1 ทฤษฎีการพัฒนาดานอาชีพของทีเดอแมนและโดฮารา 
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  ทฤษฎีนี้มีแนวคิดการตัดสินใจเลือกอาชีพและการปรับตัวในอาชีพในลักษณะที่เปน

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งการตัดสินใจเลือกอาชีพแบงเปน 2 ขั้น ดังนี้ 

   1) ขั้นเตรียมเลือกอาชีพ ประกอบดวย 

1.1 ขั้นสํารวจอาชีพ 

1.2 ขั้นกอตัวของความคิดเกี่ยวกับอาชีพ 

1.3 ขั้นลองเลือกประกอบอาชีพ 

1.4 ขั้นพิจารณารายละเอียดในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

   2) ขั้นประกอบอาชีพ และการปรับตัวในอาชีพ ประกอบดวย 

2.1 ขั้นนําตัวเองเขาสูการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ 

2.2 ขั้นเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการประกอบอาชีพ 

2.3 ขั้นความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
  ทฤษฎีการพัฒนาดานอาชีพของกินสเบอรก  
  กลาววา การเลือกอาชีพเปนพัฒนาการที่ตอเนื่องและใชเวลานานกวา 10 ป เปนขั้นตอน

เชื่อมโยงของคนในแตละวัย เมื่อมีการพัฒนาแลวจะไมยอนกลับไปมีลักษณะเชนเดียวกับข้ันตอนตน ๆ 

การเลือกอาชีพเปนกระบวนการที่ผสมผสมความตองการของแตละบุคคลที่จะเลือกอาชีพใหสนอง

ความตองการความสนใจ และใหเหมาะสมกับความสามารถของตนเองใหมากที่สุด โดยตระหนักถึง

โอกาสที่จะประกอบอาชีพ (job opportunity) ซึ่งพัฒนาการดานอาชีพไดรับอิทธิพลจากองคประกอบ

หลายอยาง เชน ความสามารถ ความถนัด โอกาสในสังคม การศึกษา อารมณ และคานยิมของแตละ

บุคคลการเลือกอาชีพตามทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพนี้มี 3 ประการ คือ 

   1) การเลือกอาชีพเปนกระบวนการ (process) 

   2) กระบวนการเลือกอาชีพจะยอนหลังไมได (irreversible) 

   3) การเลือกอาชีพจะเปนการประนีประนอม (compromise) 

มีสิทธิในการเขามหาวิทยาลัย และไดทํางานที่ดี โดยบุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงกวาจะมีโอกาสที่จะ

เลือกอาชีพมากยิ่งขึ้น 

   1) การมองงานในทัศนะที่ดี (optimization) เปนกระบวนการตอเนื่องจากการศึกษา

ของแตละบุคคลในระยะยาว กินสเบอรก ไดเสนอแนะวา บุคคลมีความพยายามที่จะทํางานเพื่อสนอง

ความพึงพอใจหรือความตองการตนเอง โดยใหตนเองไดผลประโยชนในงานที่ตนเองมีโอกาสทํา ดวย

การตระหนักถึงสิ่งที่จะตองปฏิบัติวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

   2) ขอจํากัดบางอยางที่จําเปนตองพิจารณา (constraints) ในการเลือกอาชีพ กินส

เบอรกอธิบายวาสิ่งเหลานี้ คือ การมีรายไดในระดับตํ่า สถานภาพของครอบครัว ทัศนคติ และคานิยม
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ของบิดามารดา ระดับการศึกษาต่ํา รวมทั้งสถานภาพของผูหญิง ชนกลุมนอย และความไมกลมกลืน

ระหวางระดับการศึกษากับอาชีพ สถาบัน ชุมชน ชาราชการและสถาบันหรือหนวยงานอื่น ๆ 

   3) โอกาสในโลกของงานที่ตองพิจารณา ในการเลือกอาชีพ (the opportunity 

structure world of work) หมายถึง ความสําคัญของการรับรูโอกาสของแตละบุคคลวา ตนเองยังมี

โอกาสในการทํางานหรือไม 

   4) แนวโนมคานิยม (Value orientation) ปจจุบันมีความสําคัญมาก และมีบทบาทใน

การคนหาความพึงพอใจของแตละบุคคล วิถีชีวิตของแตละบุคคลจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจใน

การเลือกอาชีพโดยเปนความพยายามที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการสรางดุลยภาพระหวางงานและ

กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตของตน 

  ตอมา กินสเบอรก ไดปรับปรุงหลักบางประการในทฤษฎี ดังนี้ 

   1) กระบวนการเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพ (the process of vocational 

choice and development) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตและเปดกวาง จากผลการวิจัย

เกี่ยวกับชีวิต และการงานของบุคคลทั้งชายและหญิง กินสเบอรก ไดสรุปวา บุคคลที่เปลี่ยนงานนั้น 

เพราะงานใหมใหความพึงพอใจไดอยางอิสระ เนื่องจากตองการเปลี่ยนความรับผิดชอบ และความ

กดดันในการทาํงานของบุคคล 

   2) กระบวนการเลือกอาชีพยอนหลังไมได (irreversibility) กระบวนการนี้ไมมีความ

แมนตรงในการเตรียมตัวดานอาชีพ จึงตองใชระยะเวลานานขึ้น เชน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประมาณรอยละ 80 จะศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายจะศึกษาตอหรือฝกอบรมเพิ่มเติม กินสเบอรก ไดกลาววา ส่ิงที่คนหนุมสาวเผชิญในชวงอายุ

วัยรุน คือ การวางแผนการเพื่อใหมีโอกาสเลือกอาชีพไดมากที่สุด และเพื่อใหแนใจวาตนเองนั้นชอบ

อะไร 
  ทฤษฎีการพัฒนาดานอาชีพของฮอพพอค 

  ทฤษฎีการพัฒนาดานอาชีพของฮอพพอค ไดประยุกตมาจากทฤษฎีการเลือกอาชีพและ

พัฒนาการดานอาชีพ รวบรวมเปนทฤษฎีของตนเอง โดยมีหลักทฤษฎีวา บุคคลจะเลือกอาชีพแลว

สามารถสนองความตองการของตัวเองไดดีที่สุด และมากที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคตขึ้นอยูกับ

ความสําคัญของการรูจัดตนเองทั้งในดานความสามารถ  ความสนใจ และบุคลิกภาพ ซึ่งเปน

องคประกอบสวนบุคคลเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสวนประกอบในการเลือกอาชีพ ซึ่งจะชวยใหแตละ

บุคคลสามารถเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม และประสบความสําเร็จในอาชีพนั้น ๆ ฮอพพอค มี

ความเห็นวา หากความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองจากการทํางานในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง

แลว จะเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจในอาชีพ และการเลือกอาชีพของ
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แตละบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงได ถาหากพิจารณาแลววาการเปลี่ยนชีพนั้นจะสนองความตองการของ

ตนเองไดดีขึ้น ฮอพพอค ไดสรุปหลักการเลือกอาชีพไวดังนี้ 

   1) บุคคลจะเลือกอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ของตนเอง 

   2) เมื่อบุคคลเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแลวก็ตามยอมมีความเชื่อวา อาชีพนั้นจะสนอง

ความตองการของแตละบุคคลไดดีที่สุด 

   3) ความตองการจะเปนแรงจูงใจของแตละบุคคล บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมไปใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของตนเอง 

   4) พัฒนาการการเลือกอาชีพของบุคคลจะเกิดขึ้นได เมื่อแตละบุคคลเกิดความรูสึก

วา การประกอบอาชีพนั้นจะสามารถสนองความตองการดานตาง ๆ ของแตละบุคคลไดดีขึ้นมากกวา

อาชีพเดิม 

   5) การเลือกอาชีพและพัฒนาการดานอาชีพของแตละบุคคลจะพัฒนากาวหนาขึ้น 

เมื่อสามารถคาดการณลวงหนาไดวาอาชีพอะไรที่จะสามารถสนองความตองการไดมากนอยเพียงใด

ในอนาคต ซึ่งแตละบุคคลจะกระทําไดก็ตอเมื่อสามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผล รูจัก และเขาใจตนเอง

อยางถองแท และมีขอมูลเกี่ยวกับอาขีพนั้นอยางเพียงพอ 

   6) ขอมูลเกี่ยวกับตนเองจะมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหแตละบุคคลตระหนัก

ถึงความตองการและความคาดหมายในความสําเร็จของตน 

   7) ขอมูลทางดานอาชีพมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหแตละบุคคลไดคนพบ

อาชีพที่จะสามารถสนองความตองการไดอยางแทจริง และจะชวยทํานายไดวาบุคคลนั้นจะไดรับความ

พึงพอใจในอาชีพที่เลือกมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ 

   8) ความพึงพอใจในอาชีพของแตละบุคคล ขึ้นอยูกับขอบเขตของความพึงพอใจของ

บุคคลวาสามารถจะสนองความตองการขอแตละบุคคลที่ไดคาดหวังไดหรือไม ซึ่งระดับของความพึง

พอใจในอาชีพขึ้นอยูกับสัดสวนระหวางความคาดหวังของบุคคล และสิ่งที่ไดรับจากอาชีพนั้น 

   9) ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพของแตละบุคคลนั้น เปนผลมาจากการที่

ประกอบอาชีพนั้น สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลนั้นไดในปจจุบันหรือมีแนวโนมวา

จะตอบสนองความตองการของบุคคลนั้นไดในอนาคต 

   10) การเลือกอาชีพสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เมื่อบุคคลนั้นมีความเชื่อวา

การเปลี่ยนแปลงนั้นจะตอบสนองความตองการของบุคคลไดดีขึ้น 

  จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพมีทฤษฎีที่สําคัญ คือ ทฤษฎีการพัฒนา

ดานอาชีพขอทีเดอแมนและโดฮารา ทฤษฎีการพัฒนาดานอาชีพของกินสเบอรก และทฤษฎีการพัฒนา

ดานอาชีพของฮอพพอค พบวา ในการตัดสินใจเลืออาชีพของแตละบุคคลขึ้นอยูกับกระบวนการที่ไดรับ
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การพัฒนาอยางตอเนื่องในแตละชวงอายุ และในแตละขั้นตอนของการเลือกอาชีพ ซึ่งการเลือกอาชีพ

เพื่อสนองความตองการของแตละบุคคลนั้น จะเปนการเลือกที่ดีที่สุดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับขอมูล

เกี่ยวกับอาชีพที่เลือกไวอยางเพียงพอ และจะทําใหเกิดการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของตนเองได

อยางเหมาะสม 
  เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน 
  ไดแก สถานประกอบวิชาอาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานวิจัยในทองถิ่นซึ่ง

ใหบริการความรูฝกอบรมเกี่ยวกับงานและวิชาชีพตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนและทองถิ่นใหไดฝก

ประสบการณ เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพ เพื่อความเตรียมพรอมสําหรับการประกอบ

อาชีพในอนาคต เชน งานชาง การเกษตร การปลูกพืชสมุนไพร ปพาทย ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ การแปรรูปอาหาร การทําขนมหวาน เคร่ืองปนดินเผา การทําอาหาร ศูนยหัตถกรรม ศูนย

สอนศิลปะพื้นเมือง สถานประกอบการในทองถิ่น เชน รานคา บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  ได

มีนักการศึกษากลาวถึง ใชเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน ไวดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (2543ก: 62 ) กลาววา ครูและนักเรียนควรจะเรียนรูจากการลงมือปฎิบัติงาน

จริงในชุมชน เชน ทําการเกษตร หัตถกรรม แปรรูปอาหารงานชาง ธุรกิจชุมชน การทองเที่ยว การแพทย

แผนไทย เพื่อที่จะไดทํางานเปน จัดการเปน อยูรวมกัน มีอาชีพ แกปญญาเศรษฐกิจและเปนการ

พัฒนาศีลธรรมไปดวยในตัว เปนศีลธรรมที่เกิดจากการดําเนินชีวิตรวมกันแตไมไดเกิดการทองวิชา

ศีลธรรม 

 กมล ภูประเสริฐ (2544: 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545            

และแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจะตองนําหลักสูตรแกนกลางมาจัดเปนหลักสูตร

สถานศึกษา รวมกับสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการปฏิบัติ

จริง 

 อศิกรณ  อินทรมณี (2547: 31) ไดใหทัศนะวา การจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฎิบัติ

การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนจะตองพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูจากเดิมที่เนนการ

เรียนรูแบบทองจํามาเปนการสงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรู โดยการคิดและการปฎิบัติจริงเพื่อใหผูเรียน

สรางสรรคความรูดวยตนเอง 

 วีระศักดิ์ วงษสมบัติ (2548: 27) กลาววา การลงปฎิบัติงานของนักศึกษาถือเปนการยาย

หองเรียนออกมาอยูนอกหองสี่เหลี่ยม ใหนักศึกษาไดลงมือปฎิบัติงานภายใตสถานการณแวดลอมจริง

เปนการปรับเปล่ียนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อสรางทักษะ ความชํานาญและปลูกฝงความมั่นใจใน

การประกอบอาชีพ 
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 จากความสําคัญดังกลาว สรุปไดวา เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ หมายถึง  

การสงเสริม สนับสนุน เผยแพรและประชาสัมพันธใหครูผูสอนนําบุคลากรและเยาวชนในสถานศึกษา

ใหเขาไปศึกษาและมีสวนรวมในการปฎิบัติงานจริงจากการประกอบอาชีพตางๆในสถานประกอบการ

ในชมุชน เพื่อสรางความเขาใจและเพื่อการฝกทักษะดานอาชีพที่ถูกตองตามในการประกอบอาชีพของ

ชุมชนและการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและ

สามารถสรางความรูดานอาชีพทั้งในสถานศึกษาและชุมชนได   

 

5. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย 
 5.1 สถานภาพหนาที่ 
 กระทรวงศึกษาธิการ(ม.ป.ป.:34) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน               

ที่เปนตัวบงชี้ กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติไว โดยประกอบดวยองคประกอบบุคคลที่เกี่ยวของ คือ   

1)กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน ตัวแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนศิษยเกาและผูที่เอาใจใสดานการศึกษา 2) สมาคมครู ผูปกครอง สมาคม

ศิษยเกา เพื่อใหทราบกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน 3) สรางความรวมมือกับ

ชมุชนเพื่อจัดแผนกการเรียนการสอนและสรางหลักสูตรทองถิ่นตามความเหมาะสม และ 4) มีวิทยากร

และใชสถานประกอบการในทองถิ่น  

 
 5.2 อายุ 
 จากการศึกษางานวิจัยของ วิสุทธิ์ ราตรี (2532: 53) พบวา อายุของผูบริหารมีผลตอคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียน และผลการศึกษาของ Hutchin (1997: 1518) ที่พบวา ผูบริหารที่มีอายุโดยเฉลี่ย 

49-50 ป จะมีประสบการณในการทํางานมากและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ เพ็ญประภา 

วงศประชา (2543: บทคัดยอ) ที่พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและผลสําเร็จในการบริหารงาน

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ของครูผูสอนที่อยูในโรงเรียนขนาดตางกัน อายุตางกัน  มีความ

คิดเห็นตอความสําเร็จในการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ไดแก ดานบริหารทั่วไปและดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
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 6.3 วุฒิการศึกษา 
 การบริหารในยุคโลกาภิวัฒน หมายถึง การพยายามใชยุทธศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อมุง

บรรลุเร่ือง 3 เร่ือง คือ ใชคนเทาเดิมทํางานไดมากขึ้น งานเทาเดิมแตใชคนนอยลงและคุณภาพของงาน

ตองดีเทาเดิมหรือดีกวา (อธิปตย คลี่สุนทร.2550: 15) ถาผูบริหารสถานศึกษาปราศจากความรู จะไม

สามารถนําความรูไปใชในทางที่มีความหมายและสรางสรรค (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2539: 5)  

โดยผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีการนําเอานวัตกรมมาใชในการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญแตกตางกัน (อําพร ศรีประทุม. 2545: บทคัดยอ)  

 จากแนวความคิดดังกลาว  สรุปไดวาการศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความ 

สัมพันธระหวางสถาน ศึกษากับชุมชนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ในครั้งนี้ มีตัวแปรตนที่

เกี่ยวของกับขอมูลพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา คือ สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา               

ถือวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ใหเกิดประสิทธิภาพตอสถานศึกษาและชุมชน 
 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 วิชัย  สีหะ  (2535: 110-112) ศึกษาองคประกอบที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของ

โรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทในจังหวัดเลยที่ประสบ

ความสําเร็จในระดับมาก  และประสบความสําเร็จในระดับนอย โดยศึกษาจากผูบริหาร  ครู  ผูสอน  

และคณะกรรมการสถานศึกษา  ใน 3 องคประกอบ พบวา (1) องคประกอบภายนอกที่มีผลตอการ

ดําเนินงานไดแก  ฐานะทางเศรษฐกิจของประชนชนในหมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรชนิดที่อาศัยน้ําฝน  กรรมการสถานศึกษามีเจตคติที่ดีตอโรงเรียน  (2) องคประกอบภายใน

โรงเรียนที่มีผลตอการดําเนินงาน  พบวา โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระดับมาก  

ปจจัยพื้นฐานของโรงเรียน  เชน  โรงเรียนมีพื้นที่มากกวา  มีสนามกีฬา  มีหอกระจายขาว มีไฟฟา

เพียงพอ  สวนดานผูบริหาร  สวนใหญมีอายุระหวาง  35-50 ป  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  เคยเขารับ

การอบรมตามโครงการ กศ.พช. ทําหนาที่บริหารงานไมเกิน 10 ป สวนเจตคติของผูบริหารและ

ครูผูสอนตอโครงการและลักษณะผูนําของผูบริหารมีความแตกตางกันระหวางโรงเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จมากกับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนอย (3) ความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่มีผลตอ

โครงการ กศ.พช. โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมากสามารถแสวงหาความรวมมือชวยเหลือจาก

หนวยงานอื่นไดมากกวา 
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 วิเชียร  ประดับการ  (2538: 62-63) ศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จใน

การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  พบวา  

องคประกอบดานสภาพชุมชน  ดานความพรอมองคการ  ดานการสนับสนุนขององคกรที่เกี่ยวของ  

ดานคุณลักษณะทั่วไปของหัวหนาศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ความสําเร็จในการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 

 ธีระศักดิ์  เอ่ียมสะอาด  (2540: 78-83) ศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับการใหบริการ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนแกชุมชน  ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี  ผลการศึกษา

พบวา ดานสภาพผูบริหาร  ไดแก  เพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในตําแหนงผูบริหารระยะทาง

จากบานพักผูบริหารหางจากที่ตั้งโรงเรียน  เจตคติของผูบริหารในการใหบริการการศึกษานอกโรงเรียน

แกชุมชน  และความรูความเขาใจในงานบริการการศึกษานอกโรงเรียน  มีความสัมพันธกับการ

ใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนแกชุมชน  สําหรับองคประกอบดานโรงเรียน ไดแก  ขนาดของโรงเรียน  

พื้นท่ีของโรงเรียน  อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน  ความรวมมือจากผูนําทางศาสนา  ความรวมมือ

จากผูนําชุมชน  และเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากทางราชการและเอกชน  มีความสัมพันธกับการ

ใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนแกชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 

  ประยูร  เห็มทอง  (2541: 65-69)  ไดศึกษาการดําเนินงานดานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา  ในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน  ดานการใหบริการ

ชุมชน  ดานการรวมกิจกรรมของชุมชน  ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  และดาน

การสงเสริมความสัมพันธของชุมชน  ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชน  ในจังหวัด

หนองบัวลําภู  พบวา  มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางทุกดาน  เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชน  จําแนกตามประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป 

และ 10 ปขึ้นไป  พบวา มีทรรศนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน ยกเวน

ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 อํานวยพร  ทรัพยคง  (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของงคณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูป

ประถมศึกษา ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา  

(1) คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษามีบทบาทเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (2) คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษาที่มีอายุตางกัน วุฒิ

การศึกษาตางกัน มีบทบาทเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  (3) คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษาที่มีสถานภาพการเปนกรรมการ

ตางกัน  เปนกรรมการของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีบทบาทเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (4) คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษา
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มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรรวมกิจกรรมพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น  โรงเรียนควรจัด

อบรมหรือสงครูอาจารยเขาอบรม  วิชาชีพพิเศษสาขาตาง ๆ ไวถายทอดแกชุมชน และโรงเรียนควร

นําเสนอขาวสารขอมูล และรายงานการศึกษาแกชุมชน 

 มงคล  รุณธาตุ (2542: 99-101) ศึกษาการปฏิบัติงานการใหบริการชุมชนในโรงเรียน

ประถมศึกษา จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  ซึ่งแยกตามขนาดโรงเรียน  

พบวา  การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนมีการใหบริการชุมชนในดานการบริการดานอาคารสถานที่  

วัสดุอุปกรณ  ดานบริการขาวสารขอมูล  การใหบริการดานสวัสดิการ  ดานวิชาการและบริการดาน

อาชีพ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนอยที่สุด  ดังนั้นผูบริหารจะตอง

เปนผูแสวงหาทรัพยากรจากภายนอกรวมมือกับหนวยงานราชการอื่นดวย 

 พิกุล  เทพพิพิธ (2542: 62-63) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการ

ใหบริการชุมชนตามเครือขายการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขต

การศึกษา10 พบวา  (1) ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการชุมชนตามเครื่อขายการเรียนรู

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (2) ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน  อายุตางกัน  มีประสบการณใน

การบริหารตางกันและผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(3)  ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการในการใหบริการชุมชนตามเครือขายการเรียนรูของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา  คือ  การไมไดรับความรวมมือในการประสานงานระหวางหนวยงาน โรงเรียนมี

ขอจํากัดในเรื่องบุคลากร ขาดงบประมาณ  ขาดความพรอมในเรื่องสื่อ  อุปกรณ  โรงเรียนตั้งอยู

หางไกลชุมชน  การคมนาคมไมสะดวก  และความรูพื้นฐานของประชาชนยังอยูในเกณฑต่ํา เปนตน 

จตุรงค  สิทธิบุญมา  (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลใหคณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยนํา ไดแก  ประสบการณ  ความเขาใจในระบบ

การศึกษา  การมีทัศนคติที่ดีตอการเปนคณะกรรมการโรงเรียน  การสรางแรงจูงใจใหเกิดคานิยมตอ

การเขามาเปนคณะกรรมการโรงเรียน  ปจจัยเอื้ออํานวย  ไดแก  ระเบียบของคณะกรรมการโรงเรียนที่

ตองทําความเขาใจและฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะ  การคัดเลือกบุคคลที่มีเวลา  มีฐานะทางเศรษฐกิจ  

มีตําแหนงทางสังคมเขามาปฏิบัติหนาที่  และความสําเร็จของโรงเรียน  และโรงเรียนที่ผานเกณฑ

มาตรฐานและไมผานเกณฑมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยดานผูบริหาร  ครูผูสอน  การ

บริหารจัดการ  ชุมชน  และดานการสนับสนุนอื่นสงผลตอคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาทั้งโรงเรียน

ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ ในระดับมาก  และ (2) ปจจัยดานผูบริหาร  ครูผูสอน  การ

บริหารจัดการ  ชุมชน  และดานการสนับสนุนอื่นสงผลตอคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาทั้งโรงเรียนที่

ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน ในระดับมาก 
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 นิรันดร  ชวยเจริญ  (2543: บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงาน

สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยการประชุมครูและกรรมการโรงเรียน  งานที่โรงเรียน

ดําเนินงานมาก  คือ  การประกาศใหนักเรียนนําขาวสารแจงผูปกครอง  การใหยืมใชอาคารสถานที่และ

วัสดุตาง ๆ การจัดสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการแกผูมาติดตอ การขอรับความ

ชวยเหลือดานทุนทรัพยจากผูนําชุมชนเปนการจัดหาทุน  บริจาคของขวัญรางวัล  สนับสนุนกิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน การประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน 

 เตือนใจ  แกวประเสริฐ  (2544: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาของการสรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวาการสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษามีคารอยละสูงสุดในการปฏิบัติแตละ

ขอบขายงานทั้ง 6 ดาน ไดแก  งานการใหบริการชุมชนดานอาคารสถานที่โดยใชสนามกีฬา งานการ

ประชาสัมพันธโดยคณะครูอาจารยรวมงานประเพณีและงานสังคมของประชาชน งานรับความ

ชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนโดยผูนําชุมชน  และงานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ

หนวยงานอื่นโดยการจัดกิจกรรมการแขงกีฬา และกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนสําหรับปญหาการสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน พบวา งบประมาณไมเพียงพอคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานมีงานประจําไมคอยมีเวลาใหกับโรงเรียน  สภาพเศรษฐกิจในชุมชนไมเอ้ือตอการจัดตั้งกลุม

ชมรม  และบุคคลที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนมีภารกิจมาก 

 พิเชษฐ  คงสตรี  (2544: บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงาน  ปญหาและความตองการในการ

ดําเนินงานดานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร  ผูชวย

ผูบริหาร  ครูผูสอน  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กํานัน  สมาชิก  อบต.  ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน 

จังหวัดชัยภูมิ ใน 6 งาน ไดแก 1) การวางแผนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 2) การ

ใหบริการชุมชน 3) การเปนผูนําและการใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน 4) การไดรับการสนับสนุน

จากชุมชน 5) การประเมินผลการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 6) การสรางและ

เผยแพรเกียรติประวัติ ผลจากการวิจัยพบวา การบริการชุมชนมีการปฏิบัตินอยที่สุด และพบวาการ

บริการชุมชนมีปญหาเปนอันดับแรก สวนความตองการในการดําเนินงานดานสัมพันธชุมชนมีความ

ตองการในระดับมาก 

 สมชิต  ขันขวา  (2544: บทคัดยอ)  ไดศกึษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย  พบวา 1) คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 2) คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นวา  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศกึษา อยูใน
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ระดับมาก อันดับแรก คือ ผูบริหารและครู  รองลงมา คือ ดานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และดานโรงเรียน 3) คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเห็นวา  ปจจัยที่เปน

อุปสรรคตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  อยูในระดับนอย ไดแก ดานโรงเรียน  ดาน

ผูบริหารและครู  ยกเวน ดานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม อยู

ในระดับปานกลาง 

  จิรวรรณ  สันติภูมิโพธา (2544: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการใหบริการชุมชนของโรงเรียน

ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  และศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการใหบริการชุมชนของโรงเรียน

ประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  (1) โรงเรียนประถมศึกษามีการปฏิบัติในการใหบริการชุมชนในระดับ

ปานกลาง 6 ดาน ไดแก ดานความรูและขาวสาร  ดานการเมืองการปกครอง ดานสาธารณสุข ดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ  ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และ

โรงเรยีนมีการปฏิบัตินอยอยูดานเดียว คือ  ดานอาชีพ (2) ความสัมพันธระหวางตัวแปรสถานภาพของ

ผูบริหารและสภาพของโรงเรียนกับการใหบริการชุมชน  พบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับความ

พรอมของวัสดุอุปกรณ  อาคารสถานที่  ความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการใหบริการชุมชน 

 กําไล  ประกอบวรการ  (2546: 87-88)  ศึกษาการใหบริการชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา  

โรงเรียนมีการใหบริการชุมชนในระดับมาก  ในดานบุคลากร  ดานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ  

ดานการสรางความสัมพันธและรวมกิจกรรมกับชมุชน  สวนดานวิชาการ  และดานการประชาสัมพันธ

มีการใหบริการชุมชน ในระดับปานกลาง 

 
 6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 แมคกลูร (Mcclure. 1990: abstract) ไดศึกษาความตองการขาวสารจากโรงเรียนของ

ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา สิ่งที่ผูปกครองนักเรียนตองการทราบจากโรงเรียนไดแก  

(1) รายงานผลการเรียน หรือคะแนน หรือผลการทดสอบทางวิชาการของนักเรียน (2) บัตรรายงาน

ความกาวหนา หรือพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน รวมทั้งการบานของนักเรียน (3) ผูปกครอง

นักเรียนชายตองการทราบผลการปรับปรุงดานอารมณ ปฏิบัติสัมพันธกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ในขณะที่ผูปกครองนักเรียนหญิง

ตองการทราบขาวเกี่ยวกับกลุมเพื่อน 
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 นอกจากนี้ยังพบวา ผูปกครองนักเรียนระดับมัธยมมีบทบาทดานการใหความชวยเหลือการ

ทําการบานของลูก  ชวยเหลือดานขอมูลขาวสารทางวิชาการแกลูก  ใหคําปรึกษาและกําหนด

มาตรฐานการเรียนของลูก  ผูปกครองสวนใหญรายงานวา หนาที่ของโรงเรียนคือ  การทําใหนักเรียน

เขาใจบทบาทหนาที่ที่ดีของสมาชิกสังคม ทําสิ่งที่ดีงามตามหนาที่ของสถานศึกษา และพัฒนาลักษณะ

นิสัยรักการเรียนใหแกเด็ก ส่ิงที่ผูปกครองตองการจากโรงเรียนคือ  อยากใหโรงเรียนชวยเหลือ

ผูปกครองพัฒนาทักษะทางวิชาการ  และทักษะในการเปนพอแมที่ดี  ที่จะสามารถชวยเหลือเด็กใน

ปกครองใหประสบความสําเร็จดานการเรียน 

 ฟราซี (Frazee. 1992: abstract) ไดศึกษาความสําคัญของงานโรงเรียนประถมศึกษาใน 

Brighton Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ผูปกครอง นักการศึกษา และกรรมการการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา ภารกิจที่สําคัญที่สุดคือ ดานวิชาการ แตมิไดหมายความวา ภารกิจอ่ืนจะไมไดมี

ความสําคัญ แตมีความสําคัญรองลงมา โรงเรียนควรใชเวลาในงานนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยดู

การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

 ลอเรนซ (Lawrence. 1997: 2287 - A) ไดศึกษาความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดย

จัดทําโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขึ้น  กลุมตัวอยาง คือ คนในชุมชน 

ที่ยากจน  รัฐนิวยอรต  ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสงัเกต พบวา  เมื่อ

จัดดําเนินโครงการความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับคนในชุมชน  ดีขึ้นจากเดิม เปนไปตามเปาหมาย

โครงการที่ตั้งไว  ครูและผูปกครองใหความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

มากขึ้น 

 ดารเรนซ (Darren. 1997: 22) ไดศึกษาความสําเร็จในการเรียนการสอนของโรงเรียนในเมือง

ตองใหชุมชนรวมมืออยางตอเนื่อง พบวา โรงเรียน ครู และพอแม  ผูปกครองตองการมุงสูจุดมุงหมาย 

“keeping  it  Real  การปฏิบัติอยางตอเนื่องแทจริง” โดยการลดชองวางระหวางนักเรียน พอแม 

ผูปกครองและโรงเรียน โดยการดึงตัว พอ แม ผูปกครองคนอื่น ๆ ในชุมชนเขามามีบทบาทหนาที่

ประจําของโรงเรียนทุกดาน เชน การกําหนดนโยบายและการบริหาร แนวทางการสอนของครู หลักการ

พัฒนาการของเด็ก และวิถีชีวิตในโรงเรียนเปนตน 

 ไรทเอาท (Rideout. 1997: Abstract) ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบ

ใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management) ในนิวฟนแลนดและลาบราดอร โดยเปดโอกาส

ใหผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา  เขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับทองถิ่น โดยสวนมาก

ดําเนินการโดยการจัดตั้งสภาโรงเรียน (School –Council) การจัดทําขอมูลใชแบบสอบถาม  และการ

สัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครอง ครู – อาจารย ผูบริหาร และศึกษานิเทศก ในดานงบประมาณ 

หลักสูตร บุคลากร สภาโรงเรียน  และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ผลการศึกษาพบวา  ผูปกครอง
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ไมเคยเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเลย สวนครู- อาจารย มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพียง

เล็กนอย  และในขอบเขตจํากัด สวนผูบริหารมีบทบาทมากที่สุด ทั้งผูปกครอง และครู- อาจารย มี

ความตองการเขามามีบทบาทในการรับผิดชอบ  และรวมมือในการดําเนินงานของโรงเรียน  และทั้ง 4 

กลุม ไมมีความตองการใหเกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาอยางรุนแรง  แตตองการใหมีการปรับเปลี่ยน

แนวการดําเนินงาน โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษาเขามามีบทบาทในการจัด

การศึกษามากยิ่งขึ้นตลอดจนตองการใหมีการกระจายอํานาจในการสงงบประมาณมายังโรงเรียน

โดยตรง มีอํานาจในการบริหารจัดการบุคลากรโดยตรง  ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรระดับทองถิ่นได 

 แฮรริส (Harris. 1998: Abstract) ไดศึกษาลักษณะที่มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนในเมือง

นามิเบียนกับชุมชน  โดยมีกรอบความคิดวา  “ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนมีสวนสงเสริม

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน” ผลการศึกษา

พบวา  กอนที่นามิเบียนทําความตกลงรวมมือกับประเทศในทวีปยุโรปชุมชนจะเปนองคกรที่มีบทบาท

โดยตรงในการดูแลการจัดการศึกษา  โดยการฝกอบรมเยาวชนที่ทํางานรวมมือกับโรงเรียน ภายหลังมี

การนําระบบการจัดการศึกษาจากยุโรปมาใชในราวตนศตวรรษที่ 18 ทําใหชุมชนมีบทบาทในการจัด

การศึกษานอยลง แตมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพการเรียนการสอนเขามามี

บทบาท หนาที่แทน ในชวงนั้นกระทรวงศึกษาธิการของนามเิบียน  ไดกําหนดเปาหมายใหทุกหนวยเขา

มามีบทบาทรวมกันในการจัดการศึกษาและยังคงเนนบทบาทสําคัญของชุมชนในการจัดการศึกษา   

 บารบาราและบรูซ (Barbara; & Bruce. 1998: Abstract) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ

ผูปกครองในโรงเรียนไฮสคูล โดยการจัดทําโครงการบรองซ (Bronx) และโครงการสตาเต็นเทคนิค

ไอสแลนด (Staten Technique Island) เมื่อส้ินสุดโครงการไดทําการประเมินพบวา ปจจัย 10 ประการ 

ที่เปนศูนยกลางในความสําเร็จของโปรแกรมโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการรวมมือรวมใจระหวางโรงเรียน

กับบานมีดังนี้ 1) ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) ความสามารถทําได 3) เวลา 4) การตระหนักใสใจใน

วัฒนธรรมของชุมชน 5) บทบาทของครูที่มีศักยภาพ 6) ความตอเนื่อง 7) การใหความสําคัญตอ

สวนรวม 8) มีแหลงสนับสนุนอยางกวางขวาง 9) จุดเนนที่เยาวชน 10) การใหความสําคัญตอพอแม

และประชาชน 

 บริตติ้งแฮม (Brittingham.1998: Abstract) ไดศึกษาบทบาทการบริหารของโรงเรียน  

ครอบครัว และชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ ปรากฏวาผูปกครองมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา และ

เปนความคาดหวังที่สําคัญที่จะทําใหหองเรียนมีคุณภาพ  และเขาใจในการจัดการเรียนการสอนวาจะ

พัฒนาปรับปรุงอยางมีคุณภาพ  และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ครูจะตองประชาสัมพันธให

ผูปกครองเขาใจการจัดการเรียนการสอนวาจะสอนอะไร สอนอยางไรและผูปกครองจะเขามามีบทบาท

ในการจัดการศึกษาอยางไร ซึ่งสิ่งที่ผูปกครองและชุมชนจะตองตระหนัก คือการเขามามีบทบาทในการ
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สงเสริมดานสังคม อารมณ และความกาวหนาในดานวิชาการของเด็ก การพัฒนาสภาวะของเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวใหดีขึ้น ถือเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมของโรงเรียน ครอบครัว 

ชุมชนที่เขมแข็ง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจะเปนตัวบงชี้ถึงการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชมุชน 

 คิงก (เตือนใจ แกวประเสริฐ. 2544: 50 – 51 ; อางอิงจาก King. 1998: 1593 – A) 

ไดศึกษาเรื่องโรงเรียนในฐานะเปนชุมชน และความสัมพันธของส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  โดยมี

จุดมุงหมาย  เพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารสามารถลดความแปลกแยกของชุมชน โดยการสรางความ 

สัมพันธดวยวิธีการประชาธิปไตย  ใหเกิดความรูสึกวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชนนอกจากนี้  

ผูศึกษาไดวิเคราะหผลการวิจัยของบุคคลอื่นที่วิจัยไวแลว 3 คน ผลการศึกษาสรุปไดวา ถาหากให

บุคคลเขาไปเกี่ยวของกับการสรางกฎจะทําใหเขามีความรูสึกวาตองรักษากฎนั้นไว ถามีโอกาสเขารวม

จะมีการปฏิบัติกฎมากขึ้น และถาบุคคลไดเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงเรียน ความแปลก

แยกจะนอยลง 

 ฮิลล (Hill. 2000: Abstract) ไดศึกษาชุมชนที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน ในอะ

ลาบามา  ระหวางชุมชนที่ไมมีการแยกสีผิว  และมีการแบงแยกสีผิว  ซึ่งไดศึกษาการใหความชวยเหลือ

ของชุมชนในดานงบประมาณ  ดานสื่ออุปกรณ ดานการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ดานการให

ความสะดวกและสรางประโยชนแกโรงเรียน ดานแผนงาน ดานการประเมินแผนงาน  ผลการวิจัย  

แสดงใหเห็นวา  ชุมชนมีการแบงแยกสีผิว มีการแบงชนชั้นมีผลตอระดับการใหความชวยเหลือโรงเรียน

ของชุมชน  และมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยวา นโยบายดานการศึกษาของรัฐและของชาติ ควรจะ

เปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนความชวยเหลือของชุมชนในทองถิ่นและควรมีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการดําเนินการดวย 

 กลาวโดยสรุป  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ   

จะเห็นไดวา งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนงานที่มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิผลนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลภายนอกโรงเรียนทุกคน ตลอดจน

บคุคล  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองมีความ

พรอมที่จะเขามารวมในการดําเนินงาน  และในขณะเดียวกันกับคณะกรรมการการบริหาร  คือ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนตัวแทนทั้งจากชุมชน และครู ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน

ผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางแนวนโยบาย  ตลอดจนแนวปฏิบัตงิานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนใหดําเนินไปอยางมีระบบ เพื่อใหชุมชนจะไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามความตองการของชุมชน  และยังสงผลใหบุคคลในชุมชนไดรับ

การศึกษา เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอีกดวย  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับ  การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา โดยไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังนี้ 

   1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

   2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

   6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา มีการกําหนด

ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 1.  ประชากร  ประชากรที่ ใ ช ในการศึ กษาครั้ ง นี้ แบ ง เป น  2  กลุ ม  ประกอบด วย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง ในปการศึกษา 

2553 จํานวน 143 คน  และบุคลากรครู  จํานวน 618 คน 

 2.  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน  2 กลุม  ประกอบดวย 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง ในปการศึกษา 

2553 จํานวน 108 คน และบุคลากรครู จํานวน 242 คน ไดมาโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 

1979: 608) สถานภาพหนาที่เปนชั้น   ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง ในปการศึกษา 2553 จํานวน 108 คน และ

บุคลากรครู จํานวน 242 คน 

  ข้ันที่ 2 สุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรครู โดยวิธีสุมแบบ

แบงชั้น (Stratified Random Sampling) เทียบสัดสวนโดยใช   สถานศึกษาเปนชั้นในการสุม (strata) 
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  ข้ันที่ 3 เมื่อไดกลุมตัวอยางแลว ดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)

ผูวิจัยไดแสดงประชากรและกลุมตัวอยาง  แบงตามสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แหง  ตาม

ตาราง 1  

 

ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง แบงตามสถานศกึษาในสังกัดเมืองพทัยา 

 

สถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา 
คณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 
บุคลากรคร ู

ประชากร กลุมตัวอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 

โรงเรียนเมืองพัทยา 1 13 9 36 14 

โรงเรียนเมืองพัทยา 2 13 10 55 22 

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 13 10 71 28 

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 13 10 38 15 

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 13 10 58 23 

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 13 10 44 17 

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 13 10 75 29 

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 13 10 91 36 

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 13 10 89 35 

โรงเรียนเมืองพัทยา 10 13 9 26 10 

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 13 10 35 14 

รวม 143 108 618 242 

 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาบทบาทของการ

บริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา แบงออกเปน         

2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของบุคลากร มลีักษณะเปนแบบสอบถาม

แบบเลือกรายการ (Check List) ตามตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
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กับชุมชน ใน 4 ดาน ไดแก ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของ

ชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรู

ดานอาชีพ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิรท ไดแก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
  

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสสรางเครื่องมือตามลําดับดังนี้ 
 การสรางแบบสอบถาม 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

 2. นําผลการศึกษาจากขอ 1 มาสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

โดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสมัพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ใน 4 ดานคือ ดานการนํา

การเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริม

ประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ 

 3. นํารางแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบดาน

เนื้อหาและสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามตามอาจารยที่ปรึกษาแนะนํา

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

 4. นําแบบแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุง แกไขและนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานเพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index 

of Item-Objective congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ≥ 0.6 ขึ้นไป ซึ่ง

ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

  4.1 ดร.ธวัชชัย  รัตตัญู   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเมืองพัทยา 

  4.2 นางสาววรรณภา  วรรณศรี หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา 

         เมืองพัทยา 

  4.3 นางสาวธเกียรติกมล  ทองงอก นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวัดผลทางการศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  4.4  ดร.สมชาย  เทพแสง  อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา  

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  4.5  ดร.มารศรี  สุธานิธิ  อาจารยพิเศษ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 5. นํารางแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขและนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา

ใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย 

 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน  

 7.  นําแบบสอบถามที่ทดลองใช (Try Out) แลว มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ 

ดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .97 

 8. จัดพิมพแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

จากนั้นนําไปเก็บขอมูลบุคลากรตอไป 

   

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูอํานวยสํานักการศึกษาเมืองพัทยา 

 2. ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามไปยังสํานักการศึกษา เมืองพัทยา เพื่อขอความ

อนุเคราะหใหกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม 

 3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง โดยการสง และรับคืนดวย

ตนเอง ปรากฏวาไดแบบสอบถามกลับคืน 350 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การจัดกระทาํขอมูล 

     หลังจากที่ไดรับคืนแบบสอบถามเรื่องบทบาทของการบริหารงานความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา แลวผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาจัด

กระทําขอมูลดังนี้ 

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจก

แจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยความ

เรียง 

 2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ตรวจใหคะแนนขอมูล จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาท

ของการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดย

การคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความ
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คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมรายขอและรวมทุกดาน โดยใชเกณฑการแปร

ความหมายหมายของคาเฉลี่ยดังนี้  (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 107-108) 

  4.50 – 5.00     หมายถึง   บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ 

         กับชุมชน อยูในระดับมากทีสุ่ด 

  3.50 – 4.49        หมายถงึ   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49         หมายถงึ   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49            หมายถงึ   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.49            หมายถงึ   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับนอยทีสุ่ด 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  2.1 ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดเพื่อ

นําไปใชในการวิเคราะห 

  2.2 นําผลคะแนนที่ได มาหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

  2.3. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของการบริหารงานความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่ และวุฒิ

การศึกษา ใชวิธีทดสอบหาคาที (t - test) 

 2.4. วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตาม อายุ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)  

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

   1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 

       1.1 คารอยละ (Percentage) 

   1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean, X ) 

   1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) 
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    2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก 

    2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

    2.2   หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach)  

     3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

     3.1 สมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 3 ทดสอบความแตกตางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมที่มีความคิดเห็นตอบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาตางกัน จําแนกตาม สถานภาพหนาที่และวุฒิ

การศึกษาใชการทดสอบที (t - test) 

     3.2 สมมติฐานขอที่ 2 ทดสอบความแตกตางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 3 

กลุมที่มีความคิดเห็นตอบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาตางกัน จําแนกตาม อายุ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคนควา เร่ืองบทบาทของสถานศึกษาในการ

สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ปรากฏผลการ

วิเคราะหขอมูลซึ่งสามารถนําเสนอในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1.  สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.  การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการ

สื่อความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ในการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

               X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน การทดสอบที (t-test for Independent Sample Means) 

F แทน การทดสอบเอฟ (F-test) 

    df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

    SS แทน ผลรวมคะแนนเบี่ยงเบนแตละตัวยกกําลงัสอง (Sum of Squares)  

    MS แทน ความแปรปรวน (Mean of Square) ภายในกลุม 

p แทน ความนาจะเปน (Probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ 

สมมติฐาน 

* แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยตามผลการวิเคราะหขอมูล โดย

เสนอผลตามลําดับ ซึ่งไดแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถติิพืน้ฐานของบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศกึษาสงักัดเมืองพทัยา 

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหตอนนี้เปนการวิเคราะหจํานวน  และคารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตาม สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  จํานวนความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพหนาที่  

      อายุ และวุฒิการศึกษา 
 

ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

n=350 

 รอยละ 

1. สถานภาพหนาที ่  

 

 

     1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 108   30.90 

     1.2 บุคลากรครูสังกัดเมอืงพทัยา 242   69.10 

รวม 350  100.00 

2. อาย ุ  

 

 

     2.1 ต่ํากวา 35 ป 92   26.30 

     2.2 ระหวาง 35-45 ป 128   36.60 

     2.3 มากกวา 45 ปขึ้นไป 130   37.10 

รวม 350       100.00 

3. วุฒกิารศึกษา  

 

 

     3.1 ปริญญาตรีหรือตํ่ากวาปริญญาตรี 264      75.40 

     3.2 สูงกวาปริญญาตรี 86    24.60 

รวม 350  100.00 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 2  พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน  350  คน มี

ลักษณะ ดังนี้ 

 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพหนาที ่เปนบุคลากรครสัูงกัดเมืองพทัยา 

จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                  

จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 30.9 

 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป มจีํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 

37.1 รองลงมาคือมีอายุอยูระหวาง 35-45 ป  จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 36.6 และ มีอายุต่ํากวา 

35 ป  คิดเปนรอยละ 26.3 

 3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวุฒิการศึกษา  ในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวาปริญญาตรี 

มีจํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 75.4   รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 24.6 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา  

  2.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและรายดาน ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทของสถานศึกษาในการสราง 

      ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวม 

      และรายดาน 

 

บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธระหวาง

สถานศกึษากบัชุมชน 
X  S.D. การแปล

ความหมาย 

ดานการนาํการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 3.72 0.54 มาก 

ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 3.74 0.58 มาก 

ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวฒันธรรม 3.74 0.58 มาก 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบัความรูดานอาชีพของชมุชน 3.72 0.52 มาก 

รวม 3.73 0.51 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3  พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.73, 

SD=.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.72 - 3.74 

โดยสามอันดับแรก คือ ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ( X = 3.74, SD=.58) ดานการเปน

แหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ( X = 3.74, SD=.58) และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรู

ดานอาชีพของชุมชน ( X = 3.72, SD=.52) และดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ( X = 3.74, 

SD=.54) 

 2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา เปนรายดานและรายขอ ดังตาราง 4 - 7  
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ตาราง 4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของสถานศึกษาในการสราง 

      ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการนํา 

      การเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน เปนรายดาน และรายขอ 

 

ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน X  S.D. การแปล

ความหมาย 

1. สถานศึกษาสงเสริมการนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน  การจัด

กิจกรรมของชมุชน 

3.57 0.72 มาก 

2. สถานศึกษานําองคความรูและวิชาการใหมๆ เกี่ยวกับการ

คมนาคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนขอมูล ขาวสาร มาเผยแพรใน

ชุมชน 

3.73 0.72 มาก 

3. สถานศึกษามีการอนุญาตใหใชพื้นที่เปนแหลงอบรมของชุมชน 3.71 0.68 มาก 

4. สถานศึกษามีการเปดสถานที่ใหชุมชนใชประโยชนอยางเต็มที่ 3.73 0.69 มาก 

5. สถานศึกษามีการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพแกครอบครัวของ

นักเรียนในชุมชน 

3.74 0.71 มาก 

6. สถานศึกษาใหความสําคัญกับนโยบายการปลอดสารเสพติดของ

นักเรียนในสังกัด 

3.75 0.66 มาก 

7. สถานศึกษามีการใหครูไปเยี่ยมบานของนักเรียน 3.77 0.71 มาก 

8. สถานศึกษาใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน 3.71 0.64 มาก 

9. สถานศึกษาเนนความปลอดภัยและความถูกหลักโภชนาการดาน

อาหารกับชุมชน 

3.77 0.69 มาก 

รวม 3.72 0.54 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  4 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสู

ชุมชน ทุกขออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.57 – 3.77 ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง สามอันดับแรก

ไดแก สถานศึกษาเนนความปลอดภัยและความถูกหลักโภชนาการดานอาหารกับชุมชน ( X = 3.77, 

SD=.69) สถานศึกษามีการใหครูไปเยี่ยมบานของนักเรียน ( X = 3.77, SD=.71) และสถานศึกษาให

ความสําคัญกับนโยบายการปลอดสารเสพติดของนักเรียนในสังกัด ( X = 3.75, SD=.66) 
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของสถานศึกษาในการสราง 

      ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการ       

      เปนแหลงวิทยาการของชุมชน เปนรายดาน และรายขอ 

ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน X  S.D. การแปล

ความหมาย 

1. สถานศึกษาเปนแหลงขอมูล ขาวสารตาง ๆ ใหกบัชุมชน 3.79 0.69 มาก 

2. สถานศึกษามีการสงเสรมิ สนับสนนุ ใหนาํสาระสาํคญัเกี่ยวกับสถานที่

สําคัญของชุมชนมาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.69 0.71 มาก 

3. สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูผูสอนนํานกัเรียนไปศึกษาแหลงวิทยาการ

ของชุมชน เชน วัด พพิิธภณัฑศูนยวิทยาศาสตร และสถานที่ราชการ

อ่ืน ๆ 

3.82 0.70 มาก 

4.  สถานศึกษามีความพรอมในดานการจดัการเรียนการสอนขั้นพืน้ฐาน

แกชุมชน 

3.74 0.73 มาก 

5. สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรูของ

หลักสูตร ตามความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเรียนได

อยางเหมาะสมแกชุมชน 

3.72 0.71 มาก 

6. สถานศึกษามีการสงเสรมิ สนับสนนุใหมีการจัดการเรียนการสอนโดย

การสอนใหปฏิบัติจริงแกเด็กและผูปกครอง 

3.73 0.72 มาก 

7. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนนุใหชมุชนและเด็ก

นักเรียนมีการเรียนรูรวมกนั 

3.68 0.69 มาก 

8. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

ที่สอดคลองกบัสภาพความตองการของชมุชน 

3.75 0.70 มาก 

9. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมแสดงความคดิเห็นและเปด

โอกาสใหชุมชนมีขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอน 

3.75 0.74 มาก 

10. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอน

ที่เหมาะสมกบัสภาพของทองถิ่น 

3.69 0.73 มาก 

11. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนเขารับการอบรม

และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

3.75 0.76 มาก 

รวม 3.74 0.58 มาก 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  5 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 

ทุกขออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.68 – 3.82 ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง สามอันดับแรกไดแก 

สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูผูสอนนาํนักเรียนไปศึกษาแหลงวิทยาการของชุมชน เชน วัด พิพิธภัณฑ

ศูนยวิทยาศาสตร และสถานที่ราชการอื่นๆ ( X = 3.82, SD=.70) สถานศึกษาเปนแหลงขอมูล 

ขาวสารตาง ๆ ใหกับชุมชน ( X = 3.79, SD=.69) และสถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพความตองการของชุมชน ( X = 3.75, SD=.70) 
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของสถานศึกษาในการสราง 

      ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการ 

      สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เปนรายดาน และรายขอ 
 

ดานการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม X  S.D. การแปล

ความหมาย 

1. สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม

วัฒนธรรมและประเพณีของชมุชน 

3.68 0.74 มาก 

2. สถานศึกษามีการนําเรื่องราวของชมุชนในอดีต ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชน มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.75 0.77 มาก 

3. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนเขารวมการสืบทอด 

กิจกรรม วฒันธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน 

3.70 0.70 มาก 

4. สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของ

ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของทองถิ่น 

3.77 0.69 มาก 

5. สถานศึกษาไดดูแลสถานที่ อาคารและสภาพภูมิทัศนใหมีความ

สะอาด สะดวกและปลอดภัยสําหรับเปนศูนยรวมการจัดกิจกรรม

ประเพณีของชมุชน 

3.78 0.71 มาก 

6. สถานศึกษาจัดไดวาเปนศูนยกลางดานแหลงเรียนรูศิลปะและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

3.73 0.72 มาก 

7. สถานศึกษามีสวนในการสนับสนุนสงเสริมใหทองถิ่นจัดงานกีฬา

หรือการแขงขันพื้นบานแกชมุชน 

3.72 0.65 มาก 

8. สถานศึกษามีกิจกรรมในการชวยอนุรักษงานประเพณีของทองถิ่น 

เชน กีฬาพื้นบานและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน 

3.76 0.66 มาก 

รวม 3.74 0.58 มาก 

  

               ผลการวิเคราะหตามตาราง  6 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการสงเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรม ทุกขออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.68 – 3.78 ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง สามอันดับ

แรกไดแก สถานศึกษาไดดูแลสถานที่ อาคารและสภาพภูมิทัศนใหมีความสะอาด สะดวกและ

ปลอดภัยสําหรับเปนศูนยรวมการจัดกิจกรรมประเพณีของชุมชน ( X = 3.78, SD=.71) สถานศึกษาได

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของ
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ทองถิ่น ( X = 3.77, SD=.69) และสถานศึกษามีกิจกรรมในการชวยอนุรักษงานประเพณีของทองถิ่น 

เชน กีฬาพื้นบานและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ( X = 3.76, SD=.66) 

 

ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของสถานศึกษาในการสราง 

     ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการ 

     เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน เปนรายดาน และรายขอ 

 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบัความรูดานอาชีพของชมุชน X  S.D. การแปล

ความหมาย 

1. สถานศึกษาไดสงเสริมใหครู สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพในชุมชนเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียน 

3.75 0.68 มาก 

2. สถานศึกษามีการนําผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีสวนรวมใน

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.76 0.67 มาก 

3. สถานศึกษาไดสนับสนนุใหนักเรียนมีการฝกประสบการณดาน

อาชีพที่ตนสนใจ 

3.77 0.70 มาก 

4. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนนิ

กิจกรรมอาหารกลางวัน 

3.70 0.66 มาก 

5. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมใหมๆ ดานการสงเสริมการ

ประกอบอาชพี ที่กอใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชน 

3.78 0.64 มาก 

6. สถานศึกษามีสวนสําคัญเกี่ยวกับการแนะนําดานการประกอบ

อาชีพของคนในชุมชน 

3.72 0.68 มาก 

7. สถานศึกษาใหการสนับสนุนและบริการดานวัสดุอุปกรณที่

จําเปนแกชุมชนเพื่อชวยเหลอืชุมชนในการประกอบอาชพี 

3.68 0.70 มาก 

8. ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการใหความรูดานอาชีพรวมกับ

สถานศกึษา 

3.76 0.68 มาก 

9. สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ 3.73 0.66 มาก 

10. ชุมชนรวมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของ

คนในชุมชน 

3.75 0.70 มาก 

11. สถานศึกษาขอความรวมมือจากองคกรตางๆในการเขามาให

ความรูและเผยแพรอาชพีแกชุมชน 

3.69 0.68 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบัความรูดานอาชีพของชมุชน X  S.D. การแปล

ความหมาย 

12. สถานศึกษาเชิญบุคลากรจากทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ

ในการประกอบอาชีพตางๆ มารวมเปนวิทยากรของโรงเรียน 

3.59 0.65 มาก 

รวม 3.72 0.52 มาก 

 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง  7 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรู

ดานอาชีพของชุมชน ทุกขออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.59 - 3.78 ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง 

สามอันดับแรกไดแก สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมใหม ๆ ดานการสงเสริมการประกอบอาชีพ ที่

กอใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชน  ( X = 3.78, SD=.64) สถานศึกษาไดสนับสนุนใหนักเรียนมีการฝก

ประสบการณดานอาชีพที่ตนสนใจ ( X = 3.77, SD=.60) และสถานศึกษามีการนําผูทรงภูมิปญญา

ทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.76, SD=.67) 
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 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 

  3.1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและแยกเปนรายดาน จําแนกตาม

สถานภาพหนาที่ ดังตาราง 8 
 

ตาราง 8 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง 

      สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม 

      สถานภาพหนาที่  
 

บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

กรรมการ

สถานศกึษา 

n= 108 

บุคลากรครู 

 

n= 242 
t P 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการนาํการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 3.87 0.52 3.65 0.54 3.48** .001 

ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 3.88 0.49 3.67 0.60 3.50** .001 

ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวฒันธรรม 3.82 0.53 3.70 0.60  1.86 .064 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบัความรูดานอาชีพของ

ชุมชน 

3.83 0.49 3.67 0.53 2.59** .010 

รวม 3.85 0.46 3.67 0.52 3.07** .002 
 

       ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

    ผลการวิเคราะหตาราง 8 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่ โดยรวม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรครู มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการ

เปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ไม

แตกตางกัน 
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  3.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและแยกเปนรายดานจําแนกตามอายุ 

ดังตาราง 9 -11 

 

ตาราง 9 คาเฉลี่ยบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

      ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตาม อายุ 

 

บทบาทของสถานศกึษาในการ

สรางความสัมพันธระหวาง

สถานศกึษากบัชุมชน 

ต่ํากวา 35 ป 

n= 92 

ระหวาง 35 – 45 

n= 128 

มากกวา 45 ปขึ้นไป 

n= 130 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

ดานการนาํการเปลี่ยนแปลงเขา

สูชุมชน 

3.72 0.62 มาก 3.72 0.62 มาก 3.67 0.56 มาก 

ดานการเปนแหลงวิทยาการของ

ชุมชน 

3.74 0.64 มาก 3.77 0.54 มาก 3.70 0.57 มาก 

ดานการเปนแหลงสงเสริม

ประเพณีและวัฒนธรรม 

3.79 0.66 มาก 3.78 0.53 มาก 3.66 0.56 มาก 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบั

ความรูดานอาชีพของชุมชน 

3.76 0.63 มาก 3.75 0.45 มาก 3.67 0.50 มาก 

รวม 3.75 0.59 มาก 3.77 0.44 มาก 3.68 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 9  พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับบทบาทของสถานศึกษาใน

การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตาม

อายุ ในภาพรวม กลุมอายุต่ํากวา 35 ป ระหวาง 35-45 ป และมากกวา 45 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 อายุต่ํากวา 35 ป  ทุกดานมีระดับความคิดเห็นตอบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ดานการเปนศูนย

รวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และดานการนําการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 
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 อายุระหวาง 35-45 ป ทุกดานมีระดับความคิดเห็นตอบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ดานการเปนแหลง

วิทยาการของชุมชน ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน และดานการนําการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 

 อายุมากกวา 45 ปขึ้นไป ทุกดานมีระดับความคิดเห็นตอบทบาทของสถานศึกษาในการ

สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับ

ความรูดานอาชีพของชุมชน ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน และดานการเปนแหลงสงเสริม

ประเพณีและวัฒนธรรม 

 

ตาราง 10 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพนัธ 

      ระหวางสถานศกึษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกดัเมืองพทัยาจําแนกตามอาชีพ 

 

บทบาทของสถานศกึษา 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F  p 

ดานการนาํการเปลี่ยนแปลง

เขาสูชุมชน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

    2 

347 

349 

   0.71 

102.44 

103.15 

0.36 

 0.30 

1.21 .30 

ดานการเปนแหลงวิทยาการ

ของชุมชน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

   2 

347 

349 

    0.30 

115.60 

115.90 

0.15 

0.33 

0.44 .64 

ดานการเปนแหลงสงเสริม

ประเพณีและวัฒนธรรม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

     2 

347 

349 

   1.36 

116.25 

117.61 

0.68 

0.34 

2.03 .13 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบั

ความรูดานอาชีพของชุมชน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

    2 

347 

349 

      0.52 

94.15 

94.66 

0.26 

0.27 

0.95 .39 

รวม 
ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

   2 

347 

349 

  0.59 

89.55 

90.14 

0.30 

0.26 

1.15 .32 
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   ผลการวิเคราะหตาราง 10 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามอายุ โดยรวม กลุมตัวอยางที่มีอายุ

ต่ํากวา 35 ป ระหวาง 35- 45 ป และมากกวา 45 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวาทุกดานไมแตกตางกัน  

     

  3.3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและแยกเปนรายดาน จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา ดังตาราง 11 

 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง 

      สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม 

      วุฒิการศึกษา 

 

บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ปริญญาตรี

หรือตํ่ากวา 

n= 264 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

n= 86 
t P 

X  S.D. X  S.D. 

ดานการนาํการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 3.67  0.54 3.87 0.54 -2.91** .00 

ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน 3.72 0.56 3.81 0.61 -1.26 .21 

ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวฒันธรรม 3.71 0.58 3.83 0.58 -1.72 .09 

ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบัความรูดานอาชีพของ

ชุมชน 

3.68 0.51 3.85 0.55 -2.66** .01 

รวม 3.69 0.50 3.84 0.53 -2.30* .02 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

                                             * มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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   ผลการวิเคราะหตาราง 11 พบวา บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม ผูที่มี

การศึกษาปริญญาตรีหรือต่ํากวา และผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการนําการ

เปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
   การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดมีความมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของ

สถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 

จําแนกตาม สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานใน 4 ดาน คือ ดานการนํา

การเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยากรของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

5.  สรุปผลการวิจัย 

6. อภิปรายผล 

7. ขอเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
  วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังนี้ 
    1. เพื่อศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ 

ชุมชนของสถานศึกษาสงักดัเมืองพทัยา  

    2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชนของสถานศกึษาสงักัดเมืองพทัยา จาํแนกตามสถานภาพหนาที ่อาย ุและวฒุิการศึกษา     

 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษาสังกัดเมืองพทัยาทัง้ 11 แหง ในปการศึกษา 2553 จํานวน 143 คน และ

บุคลากรครูจํานวน 618 คน  
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   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
                กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดเมืองพัทยา ปการศึกษา 2553  โดยเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 108 คน และ

บุคลากรครู จํานวน 242 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน  

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาบทบาทของการ
บริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา แบงออกเปน         

2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของบุคลากร มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

แบบเลือกรายการ (Check List) ตามตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา      

               ตอนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชน ใน 4 ดาน ไดแก ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยาการของ

ชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรู

ดานอาชีพ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท ไดแก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การจัดกระทําขอมลู 
     1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบดวย

ความเรียง 

     2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ตรวจใหคะแนนขอมูล จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

บทบาทของการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมือง

พัทยา โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมรายขอและรวมทุกดาน โดยใชเกณฑการ

แปลความหมายหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 107-108) 
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  4.50 – 5.00     หมายถึง   บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ 

         กับชุมชน อยูในระดับมากทีสุ่ด 

  3.50 – 4.49        หมายถงึ   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49          หมายถึง   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49             หมายถึง   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.49             หมายถึง   บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธ 

         กับชุมชน อยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  2.1 ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทั้งหมดเพื่อ

นําไปใชในการวิเคราะห 

  2.2 ผลคะแนนที่ได มาหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

  2.3 วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของการบริหารงานความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่และวุฒิการศกึษา 

โดยใชวิธีทดสอบหาคาที (t - test) 

 2.4 วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษา

กับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตาม อายุ โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance)  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหความถี่และหา

คารอยละของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา 

สรุปไดวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนบุคลากรครูสังกัดเมืองพัทยา มีอายุมากกวา 

45 ปขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวาปริญญาตรี 
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  2. บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของ

สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวม พบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรม ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน และดานการนําการเปลี่ยนแปลง

เขาสูชุมชน  

  3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิ

การศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

   3.1 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน

ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่ โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.2 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน

ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน 

   3.3 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน

ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผล 
 1. จากผลการวิเคราะหขอมูลบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมทุกดาน และแยกเปนรายดาน 

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1.1 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของ

สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยรวม พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก สถานศึกษาสังกัดเมือง

พัทยาทั้ง 11 แหง ตั้งอยูในเขตชุมชน  สถานศึกษากับชุมชนตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยูทุก ๆ

เร่ือง เชน การจัดงานก็มีการติดตอใชสถานที่ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน   และสถานศึกษาเปนแหลงจัดการศึกษาใหบุตรหลานของคนในชุมชน สวน

ใหญจะทํางานอยูในเขตเมืองพัทยา สถานศึกษาแตละแหงก็มีการกอตั้งมาเปนเวลานาน ดังนั้นจึงเกิด

ความผูกพันจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เมื่อพิจารณาแลวพบวา สถานศึกษาจะมีความผูกพันกับชุมชนใน

เร่ืองของการเปนแหลงวิทยาการใหมๆ เนื่องจากชุมชนในเขตเมืองพัทยาสวนใหญเปนสังคมเมือง ที่
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ตางตองดิ้นรนหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงไมไดรับความรูใหม ๆ จากเทคโนโลยีหรือวิทยาการตาง 

ๆ ที่กาวหนา มีเพียงโรงเรียนที่บุตรหลานหรือคนในชุมชนเทานั้นที่ใหความรูจากเอกสาร วารสาร หรือ

ขอมูลจากลูกหลานของตนเองที่เขาเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งสถานศึกษานั้นเปนที่

ยอมรับจากทุก ๆ คนในชุมชน อีกประเด็นหนึ่งคือสถานศึกษาเปนแหลงสงเสริมประเพณีและ

วัฒนธรรมใหกับชุมชน จะเห็นไดจากการจัดงานตาง ๆ ของสถานศึกษาตามเทศกาลสําคัญ ๆ ที่ตางจัด

รวมกันกับชุมชน เชนกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรม

วันกองขาว ซึ่งจะไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี ในทุก ๆ สถานศึกษา สอดคลองกับ 

กาญจนา  เอกะวิภาค (2543: 3) ที่กลาวถึงโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูเปนแหลงรวมวิทยาการที่สังคม

ยอมรับและถือวาเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับการเรียนรู ศึกษาคนควาของประชาชน และ

สอดคลองกับ สิริยุพา  ศกุนตะเสถียร (2545: 7) ที่กลาวถึงแหลงสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม วา

โรงเรียนเปนแหลงสงเสริมประเพณีหรือวัฒนธรรมของชุมชน และทองถิ่น เนื่องจากโรงเรียนกับชุมชน

นั้นตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

  1.2 ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน อยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก สถานศึกษา 

เปนสวนหนึ่งของชุมชน ที่เปนหนวยงานในการใหความรูกับคนในชุมชน ดังนั้นสถานศึกษาจึงเปน

แหลงขอมูล ขาวสารตาง ๆ ใหกับชุมชน  สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาทุกๆแหง ตางใหบริการการยืม

คืนหนังสือ เอกสารตาง ๆ ภายในหองสมุดของสถานศึกษา สถานศึกษายังมีการเปดสัญญาณ

อินเตอรเน็ต   เพื่อใหประชาชนที่อยูรอบ ๆ บริเวณสถานศึกษาไดใชสัญญาณอินเตอรเน็ต  เพื่อสืบคน

ขอมูลโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้งในบางกิจกรรมของสถานศึกษายังมีการเผยแพรความรูตาง ๆ สูชุมชน 

เชน กิจกรรมรณรงคตอตานยุงลาย กิจกรรมตอตานโรคเอดส กิจกรรม To be number one กิจกรรม

ดังกลาวจะไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาและไดรับความรู จาก

การรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาจัดขึ้น สอดคลองกับงานวจิัยของ นิรันดร  ชวย

เจริญ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ที่พบวา การบริหารงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนโดยการประชุมครูและกรรมการโรงเรียน  งานที่โรงเรียนดําเนินงานมาก คือ  การประกาศให

นักเรียนนําขาวสารแจงผูปกครอง  การใหยืมใชอาคารสถานที่และวัสดุตาง ๆ การจัดสถานที่เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกผูมาติดตอ การขอรับความชวยเหลือดานทุนทรัพยจากผูนํา

ชุมชนเปนการจัดหาทุน บริจาคของขวัญรางวัล  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน การ

ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ  แกวประเสริฐ 

(2544 : บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
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กับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษามีคารอยละสูงสุดในการปฏิบัติแตละขอบขายงานทั้ง 6 ดาน ไดแก  

งานการใหบริการชุมชนดานอาคารสถานที่โดยใชสนามกีฬา  งานการประชาสัมพันธโดยคณะครู

อาจารยรวมงานประเพณีและงานสังคมของประชาชน 
   1.3 ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด สามอันดับแรกไดแก สถานศึกษาไดดูแลสถานที่ อาคารและสภาพภูมิทัศนใหมีความสะอาด 

สะดวกและปลอดภัยสําหรับเปนศูนยรวมการจัดกิจกรรมประเพณีของชุมชน สถานศึกษาไดสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของทองถิ่น และ

สถานศึกษามีกิจกรรมในการชวยอนุรักษงานประเพณีของทองถิ่น เชน กีฬาพื้นบานและประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาอาคารสถานที่ ที่เปนงบประมาณจํานวนมากตอป ทําใหสถานศึกษา

มีการพัฒนาอาคารสถานที่อยูตลอดทุกป สอดคลองกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา ป 2550-2553  

(เมืองพัทยา: 2551) ที่กลาวถึงงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาในประเด็นอาคารสถานที่ และ

อนุรักษประเพณีทองถิ่น ตาง ๆ ซึ่งถูกบรรจุอยูในแผนเงินของเมืองพัทยา โดยตรง ทําใหทุกปไดรับ

งบประมาณในการพัฒนาดานภูมิทัศน พัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมของทองถิ่น 

อยางตอเนื่องทุกป  

  1.4 ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน อยูในระดับมาก มีคะแนน

สูงสุดคือ สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมใหมๆ ดานการสงเสริมการประกอบอาชีพ ที่กอใหเกิด

ประโยชนกับคนในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ทุกโรงเรียน เห็นความสําคัญของ 

ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา ดูไดจากทุกสถานศึกษา ตางทําแผนการพัฒนาสถานศึกษาของ

ตนเอง ซึ่งไดรับการประกันคุณภาพจากตนสังกัดที่กลาวถึงเรื่องมาตรฐานการศึกษาของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นในมาตรฐานที่ 23-24 ที่กลาวถึงบทบาทของชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา โดย

ไดกําหนด โครงการ กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานดังกลาวใหสูงขึ้น สอดคลองกับ รายงาน

ประเมินตนเองของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎรอุทิศ) ที่กลาวถึงโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ตามที่สํานักการศึกษาเมืองพัทยาไดแนะนําไวคือ การเพิ่มโครงการเกี่ยวกับบริการชุมชนในการ

ใหความรูดานการประกอบอาชีพ โดยโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎรอุทิศ) สามารถพัฒนา

มาตรฐานดานดังกลาวใหอยูในระดับสูง (โรงเรียนเมืองพัทยา 2: 2551) 

  1.5 ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามีการใหครูไปเย่ียมบานของนักเรียน และสถานศึกษาใหความสําคัญกับนโยบายการ

ปลอดสารเสพติดของนักเรียนในสังกัด ทั้งนี้เนื่องจาก เมืองพัทยาโดยสํานักการศึกษาเมืองพัทยา มี

นโยบายของผูบริหารใหทําการติดตาม ชวยเหลือนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา กอปรกับนโยบายของ
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ผูบริหารสถานศึกษาที่เนนการติดตาม ชวยเหลือ นักเรียนในทุกประเด็น ทําใหสถานศึกษามี

ความสัมพันธที่ดีขึ้นกับผูปกครอง โดยทุกสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา มีโครงการที่เกี่ยวของกับการ

ชวยเหลือผูเรียน และโครงการเยี่ยมบาน เหตุผลดังกลาวทําใหดานการนําการเปลี่ยนแปลงสูสังคมอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  สมชิต  ขันขวา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา 

ผลการวิจัย  พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นวา  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการศึกษา  คือกิจกรรมที่ผูปกครองไดพบครูประจําชั้น นั้นคือโครงการเยี่ยมบานของ

ผูเรียนนั่นเอง 

 2. การเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ในดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลง

วิทยาการของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวม

เกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน ตามกลุมเปาหมายที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และบุคลากรครู จําแนกตามสถานภาพหนาที่ อายุ และวุฒิการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

  2.1 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของ

สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามสถานภาพหนาที่ โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการ

เปนแหลงวิทยาการของชุมชน ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวนใหญ

จะไมเขาใจบริบทการศึกษา  การบริหาร  ตลอดจนไมเขาใจในสิ่งที่สถานศึกษาดําเนินการเทากับครูที่มี

หนาที่รับผิดชอบโดยตรง การดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษา  ครูทุกคนจะตองเปนผูลงมือปฏิบัติ 

และรับรูสภาพตาง ๆ ดังนั้นเมื่อเปนเชนนี้คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความคิดเห็นตอเร่ืองดังกลาว

ตางกับครู สอดคลองกับ สมชิต  ขันขวา  (2544) ที่ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย  พบวา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษานอยกวาครู ไมเขาใจนโยบายตางๆ จึงมี

การรับรูเร่ืองที่แตกตางกันกับครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของ

สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ทุกดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ทุกชวงอายุไมวาจะเปนบุคลากรครูหรือเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ตางก็เปนบุคลากรที่มาทํางานรวมกันในสถานศึกษา  นโยบายตาง ๆ ตองผานการอนุมัติ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูตองคอยเปนผูปฏิบัติ ตามนโยบายดังกลาว ดังนั้นไม
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วาจะเปนชวงอายุเทาใดก็ตาม จะตองดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา และ

คณะผูบริหารสถานศึกษา ทําใหความคิดเห็นของบุคลากรที่มีอายุตาง ๆ ไมแตกตางกันนั่นเอง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิกุล  เทพพิพิธ  (2542: 62-63)  ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน

เกี่ยวกับการใหบริการชุมชนตามเครือขายการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  

ในเขตการศึกษา10 พบวา  (1) ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการชุมชนตามเครือขายการ

เรียนรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (2) ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาตางกัน  อายุตางกัน  มี

ประสบการณในการบริหารตางกันและผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน 

  2.3 บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของ

สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นสูงกวาระดับ

ปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษาสูงๆ มุมมองตางๆ จะกวาง การรับรูสภาพปญหาตางๆ 

จะมีสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพราะความรูในยุคโลกาภิวัฒนนั้น เปน

พลวัตร ไมหยุดนิ่ง การศึกษาทําใหเพิ่มมุมมอง และความคิดใหเปนไปตามกระแสสังคม สอดคลองกับ 

อธิปตย คลี่สุนทร (2550) ที่กลาววา ถาผูบริหารสถานศึกษาปราศจากความรู จะไมสามารถนําความรู

ไปใชในทางที่มีความหมายและสรางสรรค การศึกษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอการบริหารและการพัฒนา 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน และดานการเปนศูนยรวม

เกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก 

การศึกษาในเรื่องการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชนนั้น เปนมุมมองที่ใหม สถานศึกษาจะตอง

พยายามในการเปนศูนยกลางความรูของชุมชน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูในทองถิ่น การรับรูนโยบาย

การศึกษา หรือการไดรับองคความรูใหมๆ จะทําใหมุมมองเปลี่ยนแปลงไป ผูที่มีการรับรูองคความรู

ใหม ๆ จึงเปนผูที่ไมหยุดนิ่ง ดังนั้น การศึกษาในระดับที่สูง จึงมีมุมมองในเรื่องดังกลาวสูงกวา 

สอดคลองกับ ธีระศักดิ์  เอี่ยมสะอาด (2540: 78-83) ศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับการ

ใหบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนแกชุมชน  ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี  ผล

การศึกษาพบวา ดานสภาพผูบริหาร ระดับการศึกษา เจตคติของผูบริหารในการใหบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนแกชุมชน  และความรูความเขาใจในงานบริการการศึกษานอกโรงเรียน มีความสัมพันธกับ

การใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนแกชุมชน  สําหรับองคประกอบดานโรงเรียน ไดแก ขนาดของ

โรงเรียน  พื้นที่ของโรงเรียน  อัตราสวนระหวางครูตอนักเรียน  ความรวมมือจากผูนําทางศาสนา ความ

รวมมือจากผูนําชุมชน  และเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากทางราชการและเอกชน  มีความสัมพันธกับ

การใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนแกชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจยัมขีอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจยั  และขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป ดังนี ้
 ขอเสนอแนะที่ไดจาการวจิัยครั้งนี ้
 1. ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตอง

ใหความสําคัญกับสถานศึกษา  ในประเด็นการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน เนื่องจากเปนดานที่มี

บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัด

เมืองพัทยาอยูในระดับตํ่าที่สุด 

 2. ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ควร

ใหความสําคัญกับบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนดาน

การนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ในประเด็นสถานศึกษาสงเสริมการนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน  

การจัดกิจกรรมของชุมชน 

 3. ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ควร

ใหความสําคัญกับบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ดานการเปนแหลงวิทยาการของชุมชน ในประเด็น สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนให

ชุมชนและเด็กนกัเรียนมีการเรียนรูรวมกัน 

 4. ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ควร

ใหความสําคัญกับบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ดานการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ในประเด็น สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนํานักเรียนเขา

รวมกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

 5. ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ควร

ใหความสําคัญกับบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน ในประเด็นสถานศึกษาเชิญบุคลากรจาก

ทองถิ่นที่มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตาง ๆ มารวมเปนวิทยากรของโรงเรียน 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ หรือองคประกอบเชิงยืนยัน  

 2. ควรศึกษาเรื่องบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน ตามแนวคิดของนักวิชาการทานอื่น ๆ  

 3. ควรศึกษาบทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพนัธระหวางสถานศึกษากับชมุชน

ในโรงเรียนที่ตางสงักัดกนัออกไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยัเรื่อง 

บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชมุชน                  
ของสถานศกึษาสังกัดเมืองพัทยา 

 

-------------------------------------------------------- 
 
คําชี้แจง 
           1. แบบสอบถามชุดนี ้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาบทบาทของสถานศึกษาในการสราง

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ของสถานศกึษาสงักัดเมืองพทัยา เพื่อนาํไปใชเปน

แนวทางพัฒนาสถานศึกษาดานความสัมพันธระหวางสถานศกึษากับชุมชน ใหเกิด

ประสิทธิภาพตอไป 

             2. แบบสอบถามนีม้ี 3 ตอน ประกอบดวย 

                ตอนที่1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานความสัมพนัธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ของสถานศกึษาสงักัดเมืองพทัยา  

 3. กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

 4. ขอมูลของทาน ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยจะนาํเสนอผลการวิจยัใน

ภาพรวม ดังนัน้ การตอบคําถามนี้จะไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานในตําเหนงหนาที่ และ

สถานศกึษาแตอยางใด 

 
 ขอขอบพระคุณอยางสงูทีท่านใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

                                                                                         (นางอัญชลี  คําฝน) 

                                                                      นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิาการศึกษา 

                                                                    คณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  กรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงใน (  ) หนาขอความที่เปนจริงของทาน      

 

1. สถานภาพหนาที ่

              (   )     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา 

         (   )     บุคลากรครู 

 

2. อาย ุ

      (   )    ต่ํากวา 35 ป 

        (   )    ระหวาง 35 - 45 ป 

 (   )    มากกวา 45 ปขึ้นไป  

   

3. วุฒกิารศึกษา 

                (   )    ปริญญาตรีหรือตํ่ากวาปริญญาตรี 

               (   )    สูงกวาปริญญาตรี 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงาน
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา 
  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นทีท่านคิดวาตวัทานมีบทบาท

ในการสรางความสัมพนัธระหวางสถานศกึษากับชุมชน ของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ใน 4 

ดาน ประกอบดวย 

1. ดานการนาํการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน 

2. ดานการเปนแหลงวิทยากรของชุมชน 

3. ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวฒันธรรม 

4. ดานการเปนศนูยรวมเกี่ยวกบัความรูดานอาชีพของชมุชน 

 

 
บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชมุชน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

มาก

ที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สุด 

ดานการนําการเปลีย่นแปลงเขาสูชุมชน 
1. สถานศึกษาสงเสริมการนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนนุ    

การจัดกิจกรรมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถานศึกษานาํองคความรูและวิชาการใหมๆ เกีย่วกบั

การคมนาคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนขอมลู ขาวสาร 

มาเผยแพรในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สถานศึกษามีการอนุญาตใหใชพื้นที่เปนแหลงอบรม

ของชุมชน 

     

4. สถานศึกษามีการเปดสถานที่ใหชมุชนใชประโยชน

อยางเตม็ที ่

     

5. สถานศึกษามีการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพแกครอบครัว

ของนักเรียนในชุมชน 

     

6. สถานศึกษาใหความสําคญักับนโยบายการปลอดสาร

เสพติดของนกัเรียนในสงักัด 

     

7. สถานศึกษามีการใหครูไปเยี่ยมบานของนักเรียน      
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บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชมุชน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

มาก

ที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สุด 

8. สถานศึกษาใหความสําคญัตอการดูแลสุขภาพของ

บุคคลในชุมชน 

     

9. สถานศึกษาเนนความปลอดภัยและความถูกหลัก

โภชนาการดานอาหารกับชมุชน 

     

ดานการเปนแหลงวทิยาการของชุมชน     
1. สถานศึกษาเปนแหลงขอมูล ขาวสารตางๆ ใหกับ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถานศึกษามีการสงเสรมิ สนับสนนุ ใหนาํสาระสาํคญั

เกี่ยวกับสถานที่สําคัญของชมุชนมาใชประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

3. ทานไดสงเสริมใหครูผูสอนนาํนกัเรียนไปศึกษา              

แหลงวทิยาการของชุมชน เชน วัด พพิิธภณัฑ               

ศูนยวทิยาศาสตร และสถานที่ราชการอืน่ๆ 

     

4.  สถานศึกษามีความพรอมในดานการจดัการเรียนการ

สอนข้ันพืน้ฐานแกชุมชน 

     

5. สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนตามสาระ

การเรียนรูของหลักสูตร ตามความสามารถความถนัด

และความสนใจของผูเรียนไดอยางเหมาะสมแกชุมชน 

     

6. สถานศึกษามีการสงเสรมิ สนับสนนุใหมีการจัดการ

เรียนการสอนโดยการสอนใหปฏิบัติจริงแกเด็กและ

ผูปกครอง 
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บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชมุชน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

มาก

ที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สุด 

7. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนนุให

ชุมชนและเด็กนักเรียนมีการเรียนรูรวมกนั 

     

8. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดทาํหลกัสูตรที่สอดคลองกับสภาพความ

ตองการของชมุชน 

     

9. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมแสดงความ

คิดเห็นและเปดโอกาสใหชมุชนมีขอเสนอแนะตอการ

จัดการเรียนการสอน 

     

10. สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

จัดการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกับสภาพของทองถิ่น 

     

11. สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนเขา

รับการอบรมและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

     

ดานการเปนแหลงสงเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 
1. สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนนุใหนํานักเรียนเขารวม

กิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

     

2. สถานศึกษามีการนําเรื่องราวของชุมชนในอดีต 

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน มาใชในกิจกรรม

การเรียนการสอน 

     

3. สถานศึกษามีการสงเสรมิ สนับสนนุใหชุมชนเขารวม

การสืบทอด กจิกรรม วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม

ของชุมชน 

     

4. สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนนุใหนักเรียนซึง่เปนบตุร

หลานของชุมชนไดเขามามสีวนรวมในการจัดกิจกรรม

ของทองถิ่น 
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บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชมุชน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สุด 

5. สถานศึกษาไดดูแลสถานที่ อาคารและสภาพภูมิทัศน

ใหมีความสะอาด สะดวกและปลอดภัยสําหรับเปน

ศูนยรวมการจดักิจกรรมประเพณีของชุมชน 

     

6. สถานศึกษาจัดไดวาเปนศูนยกลางดานแหลงเรียนรู

ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 

     

7. สถานศึกษามีสวนในการสนับสนนุสงเสริมใหทองถิน่

จัดงานกฬีาหรือการแขงขันพืน้บานแกชุมชน 

     

8. สถานศึกษามีกิจกรรมในการชวยอนุรักษงานประเพณี

ของทองถิ่น เชน กฬีาพืน้บานและประเพณีดั้งเดิมของ

ชุมชน 

     

เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชพีของชุมชน 
1. สถานศึกษาไดสงเสริมใหครู สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชพีในชุมชนเพือ่ใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สถานศึกษามีการนําผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีสวน

รวมในการวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สถานศึกษาไดสนับสนนุใหนักเรียนมีการฝก

ประสบการณดานอาชพีที่ตนสนใจ 

     

4. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินกิจกรรมอาหารกลางวัน 

     

5. สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมใหมๆ ดานการ

สงเสริมการประกอบอาชีพ ที่กอใหเกิดประโยชนกับ

คนในชุมชน 

     

6. สถานศึกษามีสวนสําคัญเกี่ยวกับการแนะนําดานการ

ประกอบอาชพีของคนในชมุชน 
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บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชมุชน 

ระดับความคดิเห็น 
5 

มากที่สุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สุด 

7. สถานศึกษาใหการสนับสนุนและบริการดานวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนแกชุมชนเพื่อชวยเหลือชุมชนในการ

ประกอบอาชพี 

     

8. ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการใหความรูดาน

อาชีพรวมกับสถานศกึษา 

     

9. สถานศึกษาไดรับการยอมรับจากชุมชนในการจัด

กิจกรรมตางๆ 

     

10. ชุมชนรวมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพของคนในชุมชน 

     

11. สถานศึกษาขอความรวมมือจากองคกรตางๆในการ

เขามาใหความรูและเผยแพรอาชีพแกชุมชน 

     

12. สถานศึกษาเชิญบุคลากรจากทองถิ่นที่มีความรู

ความสามารถในการประกอบอาชีพตางๆ มารวมเปน

วิทยากรของโรงเรียน 

     

 

 
 
 

 ขอขอบพระคุณอยางสงูทีท่านใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
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 ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
                          หนังสอืขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
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124 
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131 
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137 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC ขอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

  1 ดร.ธวัชชยั  รัตตัญู   ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเมืองพทัยา 

 

  2 นางสาววรรณภา  วรรณศรี หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา 

         เมืองพทัยา 

 

  3 นางสาวธเกยีรติกมล  ทองงอก นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวัดผลทาง

การศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

  4  ดร.สมชาย  เทพแสง  อาจารยประจาํภาควิชาการบริหารการศึกษา  

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  5  ดร.มารศรี  สุธานธิ ิ  อาจารยพิเศษ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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การวิเคราะหคาความสอดคลอง IOC จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
 

 จากขอคําถามงานวจิัยเรื่อง บทบาทของสถานศกึษาในการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศกึษากบัชุมชนของสถานศกึษาสงักัดเมืองพัทยาสามารถวิเคราะหคาความสอดคลองได

ดังนี ้

 

ขอ ขอคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
การ

คัดเลือก 1 2 3 4 5 

ดานการนําการเปลีย่นแปลงเขาสูชุมชน 

1 สถานศกึษาสงเสริมการนําเทคโนโลยีเขามา

สนับสนนุ การจัดกิจกรรมของชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

2 สถานศกึษานาํองคความรูและวิชาการใหมๆ  

เกี่ยวกับการคมนาคมและเศรษฐกิจ ตลอดจน 

ขอมูล ขาวสาร มาเผยแพรในชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

3 ทานไดมีการอนุญาตใหใชสถานที่ใน

สถานศกึษาเปนแหลงอบรมของชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

4 สถานศกึษามกีารเปดสถานที่ใหชุมชนใช 

ประโยชนอยางเต็มที ่

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

5 สถานศกึษามกีารรณรงคเกีย่วกับสุขภาพแก 

ครอบครัวของนักเรียนในชมุชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

6 สถานศกึษาจริงจังกับนโยบายการปลอดสาร 

เสพติดของนกัเรียนในสงักัด 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

7 สถานศกึษามกีารใหครูไปเยีย่มบานของ

นักเรียน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

8 สถานศกึษาใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพ

ของนักเรียนและผูปกครอง  

1 1 1 0 0 .60 คัดเลือก 

9 สถานศกึษามองเหน็ถงึความสําคัญของงาน

ดานโภชนาการ โดยในเบื้องตนไดเนนความ

ปลอดภัยและความถกูหลกัโภชนาการดาน

อาหารกลางวนัแกนกัเรียน 

1 1 1 0 0 .60 คัดเลือก 
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ขอ ขอคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
การ

คัดเลือก 1 2 3 4 5 

ดานการเปนแหลงวทิยาการของชุมชน    

10 สถานศกึษาไดนําแหลงวทิยาการทองถิน่ หรือ  

แหลงความรู ชุมชนและปราชญชาวบานใชใน 

การจัดการเรียนการสอน 

1 0 1 1 0 .60 คัดเลือก 

11 สถานศกึษามกีารสงเสริม สนับสนนุ ใหนาํ 

สาระสําคัญเกีย่วกับสถานทีสํ่าคัญของชุมชน 

มาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

12 ทานไดสงเสรมิใหครูผูสอนนํานักเรียนไปศึกษา   

แหลงวทิยาการของชุมชน เชน วัด พพิิธภณัฑ     

ศูนยวทิยาศาสตร และสถานที่ราชการอืน่ๆ 

1 1 1 1 0 .80 คัดเลือก 

13 สถานศกึษามคีวามพรอมในดานการจัดการ 

เรียนการสอนขั้นพืน้ฐานแกชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

14 สถานศกึษาพจิารณาจัดการเรียนการสอนตาม 

สาระการเรียนรูของหลักสูตร ตาม 

ความสามารถความถนัดและความสนใจของ 

ผูเรียนไดอยางเหมาะสมแกชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

15 สถานศกึษามกีารสงเสริม สนับสนนุใหมีการ 

จัดการเรียนการสอนโดยการสอนใหปฏิบตัิจริง 

แกเด็กและผูปกครอง 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

16 สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมสงเสริม  

สนับสนนุใหชมุชนและเด็กนกัเรียนมกีารเรยีนรู 

รวมกัน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

17 สถานศกึษาเปดโอกาสใหชมุชนเขามามีสวน 

รวมในการจัดทําหลักสูตรทีส่อดคลองกับสภาพ 

ความตองการของชุมชน 

 

 

1 0 1 1 0 .60 คัดเลือก 
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ขอ ขอคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
การ

คัดเลือก 1 2 3 4 5 

18 สถานศกึษาเปดโอกาสใหชมุชนไดรวมแสดง 

ความคิดเหน็และเปดโอกาสใหชุมชนมี 

ขอเสนอแนะตอการจัดการเรยีนการสอน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

19 สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพื่อจัดการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกับสภาพ 

ของทองถิ่น 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

20 สถานศกึษามกีารสงเสริมใหบุคลากรของ 

โรงเรียนเขารับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู 

เสมอ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

ดานการเปนแหลงสงเสรมิประเพณีและวัฒนธรรม 

21 สถานศกึษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนาํนกัเรียน 

เขารวมกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของ 

ชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

22 สถานศกึษามกีารนาํเรื่องราวของชุมชนในอดีต  

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน มาใชใน 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

23 สถานศกึษามกีารสงเสริม สนับสนนุใหชมุชน 

เขารวมการสืบทอด กิจกรรม วัฒนธรรมและ 

ประเพณีดั้งเดมิของชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

24 สถานศกึษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนกัเรียนซึ่ง 

เปนบุตรหลานของชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน 

การจัดกิจกรรมของทองถิน่ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

25 สถานศกึษาไดดูแลสถานที ่อาคารและสภาพ 

ภูมิทัศนใหมีความสะอาด สะดวกและ 

ปลอดภัยสําหรับเปนศูนยรวมการจัดกิจกรรม 

ประเพณีของชุมชน 

 

 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 
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ขอ ขอคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
การ

คัดเลือก 1 2 3 4 5 

26 สถานศกึษาจดัไดวาเปนศนูยกลางดานแหลง 

เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

27 สถานศกึษามสีวนในการสนบัสนุนสงเสริมให 

ทองถิน่จัดงานกฬีาหรือการแขงขันพืน้บานแก 

ชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

28 สถานศกึษามกีิจกรรมในการชวยอนุรักษงาน 

ประเพณีของทองถิน่ เชน กฬีาพื้นบานและ 

ประเพณีดั้งเดมิของชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

เปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชพีของชุมชน 

29 สถานศกึษาไดสงเสริมใหผูมีสวนในการจดัการ 

เรียนการสอน สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการ 

ประกอบอาชพีในชุมชนเพือ่ใชในการจัด 

กิจกรรมการเรยีน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

30 สถานศกึษามกีารนาํผูทรงภูมิปญญาทองถิ่น  

ใหมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

31 สถานศกึษาไดสงเสริมสนับสนุนใหนกัเรียนม ี

การฝกประสบการณดานอาชีพที่ตนสนใจจาก 

สถานประกอบการที่ตัง้อยูในชุมชนหรือนอก 

ชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

32 สถานศกึษาเปดโอกาสใหชมุชนเขามามีสวน 

รวมในการดําเนินกิจกรรมอาหารกลางวัน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

33 สถานศกึษามโีครงการใหมๆ  ที่กอใหเกิด 

ประโยชนกับคนในชุมชน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

34 สถานศกึษามสีวนสาํคัญเกีย่วกับการแนะนํา 

ดานการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

 

 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 
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ขอ ขอคําถาม 
ความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
การ

คัดเลือก 1 2 3 4 5 

35 สถานศกึษาใหการสนับสนนุและบริการดาน 

วัสดุอุปกรณทีจ่ําเปนแกชุมชนเพื่อชวยเหลอื 

ชุมชนในการประกอบอาชีพ 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

36 ชุมชนเขามามสีวนรวมในการจัดการใหความรู 

ดานอาชพีรวมกับสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

37 เมื่อสถานศึกษาขอความรวมมือไปยังชุมชนใน 

การจัดกิจกรรมใดๆ ชุมชนใหการยอมรับและ 

สนับสนนุกิจกรรมตางๆ ของสถานศกึษาเสมอ 

1 0 1 1 0 .60 คัดเลือก 

38 ชุมชนรวมแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับการ 

ประกอบอาชพีของคนในชมุชนเพื่อนาํไปสู 

ความรวมมือระหวางชุมชนกบัสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

39 สถานศกึษาขอความรวมมอืจากชุมชนในการ 

เขามาใหความรูและเผยแพรอาชีพแกทองถิ่น 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 

40 สถานศกึษาเชญิบุคลากรจากทองถิ่นที่ม ี

ความรูความสามารถในการประกอบอาชพี 

ตางๆ มารวมเปนวทิยากรของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 1.0 คัดเลือก 
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