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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูในโรงเรียน

กลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ใน 5 

ด้าน คือ การศึกษาเก่ียวกับชุมชน การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชน การและเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังน้ี คือ ข้าราชการครู จำนวน 123 คน จำแนกตามภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีความเช่ือม่ันเท่ากับ .95 สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) Independent 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-

ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 2) ผลการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูท่ีมีภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกัน ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชนแตกต่างกัน 
โดยครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงานมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ ไม่เกิน 5 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ABSTRACT 

The study of performance on the relationship with the community of teachers in 

school khlong Wan-Huay Sai group under the office of Prachuapkirikhan primary education 

service area 1. Study for 3-5 aspects, the study of relationship with the community, 

cooperation with the parental and communities, participation of the community in 

learning management, community service and knowledge sharing with communities. The 

sample of this study consisted of 123 teachers were conducted by birthplace and 

teaching experience. The research instrument was the five-point-rating scale 

questionnaire. The questionnaire had a reliability level at .95. The statistical techniques 

used were percentage, frequency, mean, standard deviation and t-test independent 

The results of this research were as follow: 1) The relationship with the 

community of teachers in school Khlong Wan-Huay Sai group under the office of 

Prachuapkirikhan primary education service area 1 2) Comparison of the performance of 

teachers in relation to community living different operating result is not different. The 

study of relationship with the community about teachers with different teaching 

experience did not perceive the study of community as a whole different; the study of 

community of teachers who has teaching experience more than 5 years and teachers who 

has teaching experience less than 5 years have operational level significantly different at 

level of .05. 

 

Keyword: Community relations performance 

 

บทนำ 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-

2559) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 33 ได้กำหนดนโยบายพ้ืนฐานในส่วนท่ีเก่ียวกับการศึกษาในมาตรา 80 (4) ว่า ส่งเสริมและ

สนับสนุนการกระจายอำนาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน  

จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจาก

ส่วนกลางสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 1-3) การพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาน้ัน สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญย่ิงของการจัดการบริหารการศึกษาเพราะ

เป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุดกิจกรรมการบริหารและการจัดการเรียน



 106 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

การสอนจึงเกิดข้ึนในสถานศึกษาตลอดเวลาการจัดระบบบริหารงานสถานศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง

กับภารกิจของสถานศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้การศึกษามีคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษาจึง

ต้องครอบคลุมภาระงานในทุกด้านนอกจากน้ีความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชน และเอกชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา จะทำให้การจัดการศึกษาการอบรมเล้ียงดูเด็กมีความสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกันก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและท่ีสำคัญท่ีสุดเป็นประโยชน์กับผู้เรียน 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 114) ด้วยเหตุน้ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จึงได้กำหนดแนวทาง และให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนโดยจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552 ให้โรงเรียนใช้เป็นคู่มือในการประเมินความจำเป็นพ้ืนฐานเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดรวมท้ังเป็นเคร่ืองมือให้สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียน
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพท่ีแท้จริงของโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

คือ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณของ

โรงเรียน โดยมีเน้ือหาสาระสำคัญครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ตามขอบข่าย และภารกิจ

การบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จากเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน  

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีการศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้เคียง ใช้ประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการให้บริการทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องยกย่องเชิดชูผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและผู้มีผลงานดีเด่นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงตรงกับ

มาตรฐานท่ี 9 และ มาตรฐานท่ี 13 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน) สมศ. เพ่ือการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ดังน้ี มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน

สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของ

ข้าราชการครูในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2554: 96-135)  

ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึง ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
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ตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูบรรลุตามความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 

และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพท้ังการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไว้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยให้สามารถปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูท่ีดีโดยได้แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือหมวดท่ี 1 

การปฏิบัติตนซ่ึงประกอบด้วย วินัย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพ  

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การดำรงชีวิต
ท่ีเหมาะสมหมวดท่ี 2 การปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา

วิชาการ การพัฒนาสถานศึกษา และความสัมพันธ์กับชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา, 2548: 1) 

จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของครูผู้ช่วยท่ีจะต้องปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนตามท่ีสำนักงาน 

ก.ค.ศ. กำหนดเพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาภารกิจของโรงเรียน

และพัฒนาคุณภาพการศึกษางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนน้ันมีลักษณะท่ีสำคัญเป็น

ความสัมพันธ์ 2 ทางคือ ท้ังโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับ โรงเรียนกับชุมชนจึงเก่ียวพัน
กับการดำเนินการเพ่ือให้โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทของการให้บริการชุมชนและการรับความช่วยเหลือ

สนับสนุนจากชุมชนได้อย่างเต็มท่ี (สมสมัย คำจันทร์ศร, 2551: 1) การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชน มีขอบข่ายครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษาเก่ียวกับชุมชนการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้การให้บริการชุมชน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ชุมชน ซ่ึงการดำเนินงานโดยท่ัวไปมีลักษณะท่ียังไม่ได้ปฏิบัติงานด้านน้ีอย่างจริงจังและกว้างขวาง ไม่เป็น

ระบบ ดังน้ันผู้บริหารและคณะครูทุกคนในสถานศึกษาจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน

ท้ัง 5 น้ีให้ครอบคลุมชัดเจนและต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานด้านน้ีของสถานศึกษา 
(หนังสือราชการสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ.0206.2/ว 20 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุณิตา บุริมาศ (2552) ได้ทำการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์

กับชุมชนของโรงเรียนบ้านวังยาว ผลการศึกษาพบว่าคณะครูสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนในด้านการ

ให้บริการชุมชน ชุมชนเข้ามารับบริการน้อยมากชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยให้ความสนับสนุน
เก่ียวกับด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ แนวทางการพัฒนาคือ จัดอบรมให้กับชุมชนโดย จัดหาวิทยากรท้ังในและ

นอกท้องถ่ินมาให้ความรู้เพ่ิมเติม และสุภาภรณ์ ศัพท์เสน (2551) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่ายังไม่ดี
เท่าท่ีควรผู้บริหารและคณะครู ตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนในการจัด

การศึกษายังไม่เพียงพอการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนยังไม่แพร่หลาย

และท่ัวถึงตลอดจนขาดความต่อเน่ืองส่งผลให้บทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษากับ



 108 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

ทางโรงเรียนน้อยลงตามไปด้วย ดังน้ันการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างย่ิง 

เพราะข้าราชการครูท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งครูผู้ช่วยมีจำนวนมาก และต้องประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติ

ราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุกสามเดือนเป็นเวลาสองปี นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

ก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

ด้วยเหตุและผลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงสนใจท่ีจะทำการศึกษาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ตามเกณฑ์การปฏิบัติงานของข้าราชการครูของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำไป
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้ประกอบการพิจารณา เป็นแนวทางในการ

ประกอบการวางแผน นโยบายการบริหารจัดการและเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใน

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงเรียนประชา

รังสรรค์ โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพท่ี 72 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ และโรงเรียน

พัฒนาประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีข้าราชการครู จำนวน 179 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 โรงเรียน ซ่ึงกำหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970: 607-608) ได้กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัย จำนวน 123 คนเทียบสัดส่วนตามโรงเรียนจากประชากรของแต่ละโรงเรียน แล้วใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  
โดยวิธีจับสลาก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือศึกษา

การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 



 109 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของข้าราชการครูมีลักษณะ 

เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกรายการ (Check List) ตามตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภูมิลำเนา และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมของข้าราชการครูใน 5 ด้าน 

ได้แก่การศึกษาเก่ียวกับชุมชนการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชนและ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนโดยกำหนดคุณลักษณะของงาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มาพัฒนาเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือโดย
จำแนกคุณลักษณะของการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert’s Scale ได้กำหนดค่าคะแนนแต่ละระดับดังน้ี 

ระดับ  5    หมายถึง   มากท่ีสุด 
ระดับ  4    หมายถึง   มาก 

ระดับ  3    หมายถึง   ปานกลาง 

ระดับ  2    หมายถึง   น้อย 

ระดับ  1    หมายถึง   น้อยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครู 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลำดับ

ข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยกำหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มาพัฒนาเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือโดยจำแนกคุณลักษณะ

ของการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูออกเป็น5ด้านคือการศึกษาเก่ียวกับชุมชน การให้

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การให้บริการ
ชุมชน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือใช้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดและนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีกำหนดไว้ในกรอบแนวคิดของการวิจัยคร้ังน้ี 

2. นำผลการศึกษาจากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกำหนด

ขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุม การศึกษาปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการกลุ่ม 
คลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ใน 5 ด้าน 

คือ การศึกษาเก่ียวกับชุมชนการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชนและ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 
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3. นำร่างแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบด้านเน้ือหา

และสำนวนภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามตามอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนำ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
4. นำแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไขและนำเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) แล้วคัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่า IOC ≥0.6 ข้ึนไป 

5. นำร่างแบบสอบถามท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้าย 

6. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านหว้ากอ

มิตรภาพท่ี 72 ไม่ใช่ประชากร แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร จำนวน 30 คน 
7. นำแบบสอบถามท่ีทดลองใช้ (Try Out) แล้ว มาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับด้วย 

การคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach 

8. จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือม่ันแล้วเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จากน้ัน

นำไปเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสือแนะนำตัวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือไปติดต่อขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ข้าราชการครูของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนำ

แบบสอบถามไปส่งและรับคืนด้วยตนเอง 

2. ผู้วิจัยนำหนังสือพร้อมแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนไปยังโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและนัดหมายวันเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 

3. ผู้วิจัยไปแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และรับคืนด้วยตนเองพร้อมท้ัง

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยได้รับกลับมาคิดเป็นร้อยละ 100.00 

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การจัดกระทำข้อมูล หลังจากท่ีได้รับแบบสอบถามเร่ือง การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชนของข้าราชการครู ในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แล้วผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามดังกล่าวมาจัดกระทำข้อมูลดังน้ี 

1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบด้วยความเรียง 

1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ตรวจให้คะแนนข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูโดยคำนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยรวมรายข้อ

และรวมทุกด้านโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 107-108) 

4.50 –5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
3.50 –4.49   หมายถึง   ระดับมาก 

2.50 –3.49   หมายถึง   ระดับปานกลาง 

1.50 –2.49   หมายถึง   ระดับน้อย 

1.00 –1.49   หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมดเพ่ือนำไปใช้ใน

การวิเคราะห์ 

2. นำผลคะแนนท่ีได้ มาหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
3. วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูใน

โรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

จำแนกตามภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการทำงาน ใช้วิธีทดสอบหาค่าที (t-test) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean, *' ) 

1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD.) 

2. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 

2.1 หาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) 

2.2 หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า  

(Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง  
2 กลุ่มท่ีมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม 

คลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตาม

ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent Samples 
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ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ตอนท่ี 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนและร้อยละข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม

ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูพบว่าข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วย
ทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่

มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอ่ืน ๆ 

จำนวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 44.70 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี จำนวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.20 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่ม  
คลองวาฬ-ห้วยทราย 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้านการให้บริการชุมชน และด้านการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (*' ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) รายด้านและโดยรวม

พบว่าการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(*' = 3.79, SD. = .52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  

อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับ ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชน (*' = 3.97,SD.=.59) ด้านการให้บริการชุมชน (*' = 3.88, SD. = .58) ด้านการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับชุมชน (*' =3.78, SD. = .61) ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (* = 3.75, 

SD. = .64) และด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน (* = 3.57, SD. = .63) ตามลำดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครู

ในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใน 5 

ด้าน คือ ด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการนำชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้านการให้บริการชุมชน และด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน

จำแนกตามภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตามภูมิลำเนาโดยรวมแล้วไม่แตกต่าง ดังน้ันปฏิเสธสมมติฐาน
ข้อท่ี 1 

ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - 

ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนก
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ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแล้วรายด้าน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาเก่ียวกับ

ชุมชน ครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันปฏิเสธสมมติฐานข้อท่ี 2 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยศึกษา การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สรุปผลได้
ดังน้ี 

1. การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการ

ให้บริการชุมชน ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

และด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ตามลำดับ 
2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-

ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า 

2.1 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตามภูมิลำเนา โดยรวมแล้ว
ไม่แตกต่าง 

2.2 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตาม ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ครูท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยศึกษา การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถ

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการให้
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ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน ด้านการให้บริการชุมชน ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน ด้าน

การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ท้ังน้ีเป็นเพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและเจต
คติในการบริหารการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รับนโยบาย

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550: 21) ตามแนวทางกระจายอำนาจการบริหารและ

จัดการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา คือ การกระจายอำนาจ

การพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูตามมาตรา 42 ให้

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน 

ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประเมินพัฒนาผู้เรียน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงได้จัดทำ

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะเจตคติ

และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูให้แก่

ครูผู้ช่วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550:บท คัดย่อ) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับ

มาก เช่นเดียวกับ อัญชลี คำผ้ัน (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาผลการศึกษาพบว่า 
บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมือง

พัทยา โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ วรพล สังขะวิไล (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนในอำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การสอนของข้าราชการครูและขนาดโรงเรียน พบว่า การสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชนของโรงเรียน ในอำเภอบางประกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของคนึงนิจ กฤษนาม (2553) ได้ศึกษาการบริหารงานด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเครือข่ายวังจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง  
เขต 2 พบว่า การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สำหรับผลการศึกษาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีพบจาก

การวิจัยในแต่ละด้าน สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
1.1 ด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหารกำหนด

แนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูสอดคล้องกับหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ 

ก.ค.ศ.ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (2550: 260) กล่าวไว้ว่า งานท่ีโรงเรียนต้องทำเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
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คือ ศึกษาชุมชนโดยละเอียด เก่ียวกับลักษณะของชุมชน นับต้ังแต่โครงสร้างวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ 

สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรและความต้องการ ทัศนคติและความเช่ือต่าง ๆ เช่นเดียวกับ รัตนา กาญจนพันธ์ุ 

(2546: 158-159) กล่าวถึง การวิเคราะห์ชุมชนว่าเป็นข้ันตอนท่ีนำข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีโรงเรียนรวบรวมได้ เพ่ือ
กำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป ซ่ึงในการปฏิบัติงาน จะอาศัยข้อมูลท่ีรวบรวมได้แล้วนำไปใช้เลยไม่พอต้อง

อาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนร่วมกันพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

1.2 ด้านการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ี

เน่ืองมาจากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน 
โดยท่ีครูต้องสร้างความสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Brittingham (1998: 1406 -A) ได้ศึกษาเร่ือง ลักษณะของการมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนครอบครัว และชุมชนท่ีประสบผลสำเร็จ พบว่าผู้ปกครองมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาท่ีจะทำ
ให้ห้องเรียนมีคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกับ วิมล สันแดง (2550) ได้ศึกษาการ

นำเสนอรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอำเภอบ้านไร่ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ โรงเรียนอยู่

ในระดับมาก 
1.3 ด้านการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ พบว่า การปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนมีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจึงได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบายของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซ่ึงมีจุดเน้นท่ีการขยายโอกาสทางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถ่ินในการจัดการศึกษาใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ดังท่ี ทัศนา 
แสวงศักด์ิ (2548: 46-48) ได้เสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนไว้ว่า  

เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถ่ิน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน อยู่ในระดับมาก 

1.4 ด้านการให้บริการชุมชน พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการ

ครูในกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้
บริการด้านอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ บริการห้องสมุด บริการด้านสหกรณ์โรงเรียน หรืออุปกรณ์

อ่ืน ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามกำลังความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน จึงทำให้

ผลการวิจัยในคร้ังน้ี ในด้านการให้บริการชุมชนโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ตามท่ี ชานุวัฒน์ สุดสาคร 
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(2547: 24) ได้สรุปความหมายของการให้บริการชุมชนว่า หมายถึง การบริการด้านต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดให้

ชุมชนตามกำลังความสามารถท่ีโรงเรียนจะกระทำได้ เพ่ือเสริมสร้างสังคมในชุมชนให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

สุรพล อ้นถาวร (2549: 29) ได้สรุปความหมายของการบริการชุมชนว่า เป็นการให้บริการด้านต่าง ๆ  
ท่ีสถานศึกษาจัดให้ชุมชนตามกำลังความสามารถท่ีสถานศึกษาจะกระทำได้ เพ่ือเสริมสร้างสังคมในชุมชนให้

ดีข้ึน เช่นเดียวกับ นพดล แสนบัณฑิต (2551: 60) ได้สรุปความหมายของการบริการชุมชนของโรงเรียนไว้

ว่าเป็นหน้าท่ีสำคัญอย่างย่ิงท่ีทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้

ความรู้ การให้ชุมชนใช้อาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การให้บริการด้านวิชาการตามความพร้อมและ
ความสามารถท่ีจะดำเนินการได้ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน พบว่า การปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์ของชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ - ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู้บริหารมีโนบายพัฒนา 
หลักสูตรท้องถ่ิน และการปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยให้ข้าราชการครูจัดการเรียนรู้ และ

กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่ือมต่อประสบการณ์

ระหว่างบุคคลและชุมชนผ่านกระบวนการกลุ่ม หรือเครือข่ายการเรียนรู้ตามบริบทของท้องถ่ินตามท่ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 252) กล่าวถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เป็นเร่ืองของอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ความเช่ือ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของประชาชน และอยู่คู่กับ

ประชาชนตลอดชีวิต ในแต่ละชุมชนมีผู้รู้ มีปราชญ์ท้องถ่ินท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  

อยู่อย่างหลากหลาย ความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินนับว่ามีคุณค่าย่ิงเพราะเป็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจากวิถีชีวิตของชุมชน สามารถใช้ในชุมชนได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่ต้องดัดแปลง จึงควรท่ีจะต้องมีการ
ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจในชุมชน จึงจำเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องสำรวจภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละชุมชน

และขอความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ในขณะเดียวกันควรจะแนะนำวิธีการถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่ผู้รู้ในท้องถ่ินด้วย 
2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่มคลอง

วาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

การศึกษาเก่ียวกับชุมชน การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้ การให้บริการชุมชน  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน  จำแนกตามภูมิลำเนา  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

2.1 ข้าราชการครูท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอ่ืน ๆ  

มีการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมไม่แตกต่าง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เน่ืองจาก

ครูทุกคนต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักสูตรบูรณาการของสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะในการ

ปฏิบัติวิชาชีพ ท้ังการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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อัจฉราวดี บัวเกตุ (2547: 80) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมรายด้านตามภูมิลำเนาของผู้บริหารเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

2.2 ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี มีการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมแล้วรายด้าน 4 ด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี มีระดับการปฏิบัติงาน

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ัง

ไว้ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะช่วยให้เข้าใจปัญหา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริกรณ์ ภิรมย์รักษ์ (2549: บทคัดย่อ) พบว่า ครูผู้สอน

และผู้นำชุมชนท่ีมีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแตกต่างกันเช่นเดียวกับ ถาวร ไฝทอง (2549: 50) พบว่า การปฏิบัติงานด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์งานบริหารต่างกัน ปฏิบัติงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชนในภาพรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้และการทำวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชนของข้าราชการครูในโรงเรียน ทำให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ดังน้ี 
1.1 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลท่ีได้ทำ

ให้ทราบว่าผู้บริหารและครู มีการกำหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนไป

ในทิศทางเดียวกัน ควรนำผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากไปส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาวิถีการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนต่อไป 

1.2 การปฏิบัติงานด้านการศึกษาเก่ียวกับชุมชน มีการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ

ชุมชน และการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน/แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลางซ่ึงน้อยกว่าด้านอ่ืน  

ควรนำผลการวิจัยมาเป็นกรอบแนวทาง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  
จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้อยู่ในระดับท่ีมากย่ิงข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษา การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในกลุ่ม 

คลองวาฬ-ห้วยทราย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงควรศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโอกาสต่อไป 
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2.1 การวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาตัวแปร ภูมิลำเนา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงควรศึกษา

ตัวแปรอ่ืน ๆ ว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูหรือไม่ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของข้าราชการครูในโอกาสต่อไป 
2.2 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนางานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนตามความ

คิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนระหว่างโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ใน

เขตเมือง และเขตชนบทเพ่ือดูความแตกต่างของการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนใน
เขตเมืองกับเขตชนบท 
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