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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 และน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูอ้ ำ� นวย
การโรงเรียน ครู จ�ำนวน 217 คน ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำแนกเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน 109 คน ครูจ�ำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหางานงานชุมชนสัมพันธ์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (X= 2.69) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีปัญหาสูงสุดคือ ด้านการให้บริการชุมชน (X= 2.66) รองลงมา คือ ด้านการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
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(X= 2.67) และต�่ำสุด คือ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (X= 2.75)
2. แนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1-2 คือ การระดมทุนจัดหาซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ำ� เป็นและทันสมัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
ให้บริการประชาชน โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันส�ำรวจพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน
ค�ำส�ำคัญ: การแก้ไขปัญหา งานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนประถมศึกษา
ABSTRACT
This research aimed to study the problems and how to solve the problem of community relationships of
schools under the Office of Uttaradit Primary Educational Service Area 1-2, Uttaradit Province. Sample of study
were 109 the school director and 108 school teachers under the Office of Uttaradit Primary Educational Service
Area, Academic year 2018, the total of 217 people. The research tool was questionnaire. Data were analyzed
by using frequency (F), percentage (%), mean (X), and standard deviation (S.D.).
The study results were found that:
1. Community relationship problems of schools under the Office of Uttaradit Primary Education Service
Area 1-2 Uttaradit Province mostly found in low level (X = 2.69). the most problem was community service
(X = 2.66), the second was receiving assistance and support from the community (X = 2.67), and third side
was strengthening the relationship with the community (X = 2.75).
2. Guidelines of solving the problems for community relationship with schools under the Office 1-2 of
Uttaradit Primary were that the schools need fund on materials and equipment to support students’ learning
and community services. Moreover, schools and community have to make the co-operative survey for learning
center, and arrange the meeting for the school committee to have an opportunity in school management.
Keywords: Problem solving, Community relationship, Primary school
บทน�ำ

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระยะทีผ่ า่ นมา
ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนมองว่าตนเองมีหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการศึกษา ส่วนชุมชนเป็นเพียงผูร้ บั บริการและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของโรงเรียน โดยจ�ำกัดการมีส่วนร่วมของ
ชุ มชนไว้ ที่ ร ะดั บ ของการให้ค วามร่วมมือ และสนับสนุ น
โรงเรียน เมือ่ โรงเรียนจะด�ำเนินการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โรงเรียน
จะเป็นผู้คิดและตัดสินใจไว้ล่วงหน้า ท�ำให้ชุมชนไม่ได้ร่วม
คิดร่วมตัดสินใจเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น
การพัฒนาการศึกษาจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการร่วม
มือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นการร่วมมือกันใน
ลักษณะของการวางแผน การด�ำเนินการ การติดตามและ

การประเมินผลงานเพือ่ แก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้
การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก คน
สอดคล้ อ งกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยที่
ต้ อ งการให้ ท ้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนมี บ ทบาทในการก� ำ หนด
นโยบายและก�ำกับดูแลการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง
(ประจักษ์ วัฒนศิร,ิ 2554, น. 1) การจัดการศึกษาในปัจจุบนั
มีขอ้ บกพร่องในเรือ่ งของงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียน ซึง่
จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการให้บริการชุมชน 2) ด้าน
การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 3) ด้านการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 4) ด้านการเป็นผู้น�ำและ
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน และ 5) ด้านการ
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ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยการที่โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เข้าร่วมใน
การตัดสินใจประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล เพือ่ แสดงความ
โปร่งใส โดยมีทศั นคติแนวทางความเชือ่ ทีว่ า่ การบริหารการ
จั ด การศึ ก ษาเป็ น อ� ำ นาจสิ ท ธิ์ ข าดเพี ย งฝ่ า ยเดี ย วของ
โรงเรียน ทั้งงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งาน
บริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป และงานชุมชน
สัมพันธ์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ัยจึงมีความสนใจที่
จะด�ำเนินการศึกษา ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
งานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 ทั้งนี้ เพื่อน�ำเอา
ผลการวิ จั ย มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและ
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ตอ่ โรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1-2 ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู ้ บ ริ ห าร
คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป ซึง่ จะท�ำให้การบริหารโรงเรียนมีมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์ ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต1-2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชน
สัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1-2

ปั ญ หางานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1-2
1. ด้านการให้บริการชุมชน
2. ด้านการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
3. ด้านการเป็นผู้น�ำและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน
4. ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
5. ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1-2
- ระดมทุนท�ำผ้าป่าเพื่อการศึกษา
- โรงเรียนกับชุมชนควรรวมมือกัน
- โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนขอรับการสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร
- โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามี ส่วนร่วมใน
การบริหารงานของโรงเรียน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหางาน
ชุ มชนสั มพั นธ์ ข องโรงเรี ยนในสั ง กั ดส� ำ นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 ผู้วิจัยได้กรอบ
แนวคิดและทฤษฎีของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 (จ�ำเริญ ศรีสม, 2557, น. 26)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ
จากแบบสอบถาม คือ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู โรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1-2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวนทัง้ หมด 217 คน จ�ำแนก
เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนจ�ำนวน 109 คน ครูจ�ำนวน 108
คน จากโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 จ�ำนวนทัง้ หมด 252 โรงเรียน
โดยก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต ารางเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.1) และได้สุ่ม
แบบอย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 217 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บจาก
การสัมภาษณ์ คือ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัล
การบริหารจัดการงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนครูทรี่ บั ผิด
ชอบงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป
และครูที่มีประสบการณ์การท�ำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10
ปีขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามแบ่งเป็น3ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งและ
ประสบการณ์การท�ำงานด้านงานชุมชนสัมพันธ์
		 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของ
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1-2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนและ
ประมาณค่าจ�ำนวน 30 ข้อ
		 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหางาน
ชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1-2 เป็นแบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ (In-depth interview) ผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 8 ท่าน
เพือ่ สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัญหา
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งานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการศึกษาครัง้
นี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 3.1 แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรี ย น ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละผู ้
เชี่ ยวชาญของโรงเรี ยนในสั ง กั ดส� ำ นั กงานเขตพื้ น ที่ การ
ศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 ที่ก�ำหนดไว้
		 3.2 ตอบข้ อ ซั ก ถามบางประการที่ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามอาจจะต้องการค�ำอธิบายเพิ่มเติม
		 3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครบถ้วนแล้ว เพื่อน�ำไปจัดท�ำ
และเตรียมส�ำหรับการวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ผูศ้ กึ ษาได้นำ� ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม จัดระบบข้อมูลลงรหัสข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
		 4.1 ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ
		 4.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับปัญหางานชุมชน
สัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
			 4.2.1 ข้ อ มู ล ระดั บ ปั ญ หาของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนน
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยก�ำหนดเกณฑ์ในการ
แปลความหมาย แบบของส�ำราญ มีแจ้ง โดยให้คะแนน
แต่ละข้อ (ส�ำราญ มีแจ้ง, 2544, น. 37) ดังนี้
1 คะแนน หมายถึ ง ปั ญ หางานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ของโรงเรียน น้อยที่สุด
2 คะแนน หมายถึ ง ปั ญ หางานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ของโรงเรียน น้อย
3 คะแนน หมายถึ ง ปั ญ หางานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ของโรงเรียน มาก
4 คะแนน หมายถึ ง ปั ญ หางานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ของโรงเรียน มากที่สุด
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		 4.3 ตอนที่ 3 แบบสั ม ภาษณ์ (In-depth
Interview) ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 8 ท่าน เพือ่ สอบถามแนวทาง
การแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และจัดอันดับ
ความถี่
5. สถิติที่ใช้และการน�ำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิ ติ พื้ น ฐาน โดยใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ดังนี้ 1) ความถี่ (Frequency)

2) ค่าร้อยละ (Percentage) 3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 4) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 5) การจัดอันดับ
ความถี่ (Rankin)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ สรุปการวิจัยได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
ด้าน

ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์

1
2
3
4
5
		

ด้านการให้บริการแก่ชุมชน
ด้านการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
ด้านเป็นผู้น�ำและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.69) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุดคือ ด้านที่ 1 ด้านการ
ให้บริการชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.66) รองลงมา
คือ ด้านที่ 2 ด้านการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.67) และต�่ำสุด คือ

X
2.66
2.67
2.68
2.70
2.75
2.69

ระดับปัญหา
S.D. ความหมาย
0.57
น้อย
0.55
น้อย
0.54
น้อย
0.58
น้อย
0.51
น้อย
0.49
น้อย

อันดับ
1
2
3
4
5
-

ด้านที่ 5 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งอยู่
ในระดับน้อย (X = 2.75)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
ในการศึกษาค้นคว้าเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน สรุปการวิจัยได้
ดังนี้

Ratchaphruek Journal Vol.19 No.1 (January - April 2021)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)

35

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับปัญหาในด้านต่างๆ
ด้าน
การให้บริการ
แก่ชุมชน

การได้รับความ
ช่วยเหลือสนับสนุน
จากชุมชน

ด้านการเป็นผู้น�ำ	
และให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน

ข้อ
1. โรงเรียนไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัย
2. โรงเรียนไม่มีการให้บริการชุมชน
3. โรงเรียนขาดบุคลากรเฉพาะทาง
4. โรงเรียนไม่มีการให้บริการสถานที่
5. โรงเรียนมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
6. บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่น้อย
รวม
1. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอ
2. ชุมชนขาดวิทยากรท้องถิ่น
3. โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ในด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
5. หน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียงจัด
สวัสดิการให้กับโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
ไม่เสมอภาคกัน
6. ผู้น�ำชุมชนไม่ให้ความส�ำคัญต่อโรงเรียน
รวม
1. โรงเรียนไม่มีหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. โรงเรียนขาดบุคลากรด้านการเป็นผู้น�ำ	
ท�ำกิจกรรมในชุมชน
3. โรงเรียนขาดความร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
ในการพัฒนาชุมชน
4. โรงเรียนขาดการติดตามเด็กเข้าเรียน
5. โรงเรียน และชุมชนขาดผู้น�ำในการ
สอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
6. เกิดปัญหาอาชญากรรมในโรงเรียนและชุมชน
รวม

X

ระดับปัญหา
S.D. ความหมาย

อันดับ

2.60
2.70
2.60
2.61
2.73
2.89
2.66
2.54
2.67
2.62

0.82
0.82
0.84
0.75
0.77
0.76
0.57
0.91
0.75
0.74

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

1
4
2
3
5
6
1
4
2

2.66

0.73

น้อย

3

2.75
2.89
2.67

0.71
0.68
0.53

น้อย
น้อย
น้อย

5
6
-

2.60

0.74

น้อย

3

2.55

0.82

น้อย

2

2.54
2.71

0.77
0.75

น้อย
น้อย

1
4

2.81
2.97
2.67

0.70
0.71
0.54

น้อย
น้อย
น้อย

5
6
-
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ด้าน
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์

ข้อ

1. โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์
2. โรงเรียนไม่มีการจัดท�ำเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
3. โรงเรียนไม่มีกิจกรรมเสียงตามสาย
4. โรงเรียนขาดเครื่องมือการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
5. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการ
เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับโรงเรียน
6. ชุมชนขาดเครื่องมือการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว และทันสมัย
รวม
ด้านการเสริมสร้าง
1. คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ให้
ความสัมพันธ์กับชุมชน ความส�ำคัญกับทางโรงเรียน
2. เกิดความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3. โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม
วันส�ำคัญทางศาสนาที่ชุมชนจัดขึ้น
4. ชุมชนไม่เปิดโอกาสให้โรงเรียน
เข้าร่วมเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น
5. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
6. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู ไม่เข้าใจ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน
รวม

X

ระดับปัญหา
S.D. ความหมาย

อันดับ

2.71

0.74

น้อย

6

2.67
2.69

0.77
0.79

น้อย
น้อย

4
5

2.63

0.79

น้อย

2

2.67

0.82

น้อย

3

2.59
2.70

0.84
0.58

น้อย
น้อย

1
-

2.68
2.71

0.73
0.69

น้อย
น้อย

1
2

2.79

0.77

น้อย

4

2.72

0.68

น้อย

3

2.87

0.67

น้อย

5

3.00
2.75

0.67
0.51

น้อย
น้อย

6
-
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ด้าน
การให้บริการชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X =
2.66) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อทีม่ ปี ญ
ั หาสูงสุด
คือ ข้อที่ 1 โรงเรียนไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อย (X = 2.60) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 โรงเรียนขาด
บุคลากรเฉพาะทาง ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.60) และต�่ำ
สุดคือ ข้อที่ 6 บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่น้อย ซึ่งอยู่ในระดับ
น้อย (X = 2.89)
ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ด้านการได้รับความช่วย
เหลือสนับสนุนจากชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
X = 2.67) และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ ปี ญ
ั หา
สูงสุด คือ ข้อที่ 1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอ ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อย (X = 2.54) รองลงมาคือ ข้อที่ 3 โรงเรียนไม่เปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.62)
และต�่ำสุดคือ ข้อที่ 6 ผู้น�ำชุมชนไม่ให้ความส�ำคัญต่อ
โรงเรียน ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.89)
ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ด้านการเป็นผู้น�ำและให้
ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (X = 2.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหา
สูงสุดคือ ข้อที่ 3 โรงเรียนขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.54) รองลง
มาคือ ข้อที่ 2 โรงเรียนขาดบุคลากรด้านการเป็นผู้น�ำท�ำ
กิจกรรมในชุมชน ซึง่ อยูใ่ นระดับน้อย (X = 2.55) และต�ำ่ สุด
คือข้อที่6 เกิดปัญหาอาชญากรรมในโรงเรียนและชุมชนซึ่ง
อยู่ในระดับน้อย (X = 2.97 )
ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.70) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหาสูงสุดคือ ข้อที่ 6
ชุมชนขาดเครือ่ งมือการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ทรี่ วดเร็ว และ
ทันสมัย ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.59) รองลงมาคือ
ข้อที่ 4 โรงเรียนขาดเครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็ว และทันสมัยซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.63) และ
ต�ำ่ สุดคือ ข้อที่ 1 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ดา้ นข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในระดับ น้อย (X = 2.71 )
ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ด้านการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X = 2.75)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ปัญหาสูงสุดคือ ข้อที่ 1
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทาง
โรงเรียนซึ่งอยู่ในระดับน้อย (X = 2.68) รองลงมาคือ ข้อที่
2 เกิดความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซีง่ อยูใ่ นระดับ
น้อย (X = 2.71) และต�่ำสุดคือ ข้อที่ 6 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ครู ไม่เข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนซี่งอยู่
ในระดับน้อย (X = 3.00)
การศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หางานชุ ม ชน
สัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 ผลปรากฏดังนี้
1. ด้านการให้บริการชุมชน ปัญหาสูงสุด คือ โรงเรียน
ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหานี้ คือ โรงเรียนควรระดมทุน
ท�ำผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นและ
ทันสมัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและให้
บริการประชาชน
2. ด้านการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
ปัญหาสูงสุดคือ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอ มีผู้แสดง
ความคิดเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหานี้คือ
โรงเรียนกับชุมชนควรร่วมกันส�ำรวจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น
3. ด้านการเป็นผู้น�ำและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน ปัญหาสูงสุดคือ โรงเรียนขาดความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชน มีผู้แสดงความคิดเห็น
มากที่สุดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหานี้คือโรงเรียนควร
ท�ำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือ
ท�ำความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนไป
พร้อมๆ กัน
4. ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปัญหาสูงสุดคือ
ชุมชนขาดเครือ่ งมือการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ทรี่ วดเร็วและ
ทันสมัย มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุดเกี่ยวกับแนวทาง
การแก้ปัญหานี้คือ โรงเรียนควรขอรับการสนับสนุนจัดหา
เครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทันสมัย
5. ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ปัญหา
สูงสุดคือ คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ให้ความส�ำคัญกับ
ทางโรงเรี ย น มี ผู ้ แ สดงความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ
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แนวทางการแก้ปัญหานี้คือ โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหาร
งานของโรงเรียน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 มีประเด็น
ส�ำคัญทีค่ วรอภิปรายเรียงจากปัญหามากไปหาปัญหาน้อย
ดังนี้
1. ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนยัง
ขาดศักยภาพในการให้บริการชุมชน ขาดความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนไม่มกี ารสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีกับชุมชน โรงเรียนขาดการเป็นภาวะผู้น�ำและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเท่าที่ควร และโรงเรียนขาดการ
ประชาสั มพั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ าวสารต่างๆ ของโรงเรีย นอย่าง
ต่อเนือ่ ง จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
งานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพตามระเบียบงานชุมชนสัมพันธ์ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2556) ว่าด้วยแนวทาง
ความร่วมมืองานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของประจวบ จงปัตนา (2556) ได้ศึกษา
ปัญหาและความต้องการในการด�ำเนินงานความสัมพันธ์
กับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 3
พบว่า ปัญหาและความต้องการในการด�ำเนินงานความ
สัมพันธ์กบั ชุมชนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 3
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2
จ�ำแนกเป็นรายด้านดังนี้
		 1.1 ด้านการให้บริการชุมชน พบว่า ปัญหางาน
ชุมชนสัมพันธ์ในด้านนีโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย แต่มปี ญ
ั หา

ที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านนี้คือ โรงเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์
ที่ทันสมัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนไม่มีงบประมาณ
ที่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้
จึงส่งผลให้ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ด้านการให้บริการ
ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
		 1.2 ด้านการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ชุมชน พบว่า ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ในด้านนีโ้ ดยรวมอยู่
ในระดับน้อย แต่มีปัญหาที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านนี้คือ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนไม่เพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนกับชุมชนขาดความร่วมมือในการส�ำรวจพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ปัญหางาน
ชุมชนสัมพันธ์ด้านการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
		 1.3 ด้านการเป็นผูน้ ำ� และให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน พบว่า ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ในด้านนีโ้ ดย
รวมอยูใ่ นระดับน้อย แต่มปี ญ
ั หาทีอ่ ยูใ่ นระดับสูงสุดในด้าน
นี้ คือ โรงเรียนขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ
พั ฒ นาชุ ม ชนทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า โรงเรี ย นขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนและ
โรงเรียนไปพร้อมๆ กัน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ปัญหางาน
ชุมชนสัมพันธ์ด้านการเป็นผู้น�ำและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
		 1.4 ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน พบว่า
ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ในด้านนีโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
แต่มีปัญหาที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านนี้ คือ ชุมชนขาด
เครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและทันสมัย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุมชนไม่มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การจัดซือ้ เครือ่ งมือการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ทรี่ วดเร็วและ
ทันสมัย ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการบริหารงานในเรือ่ งต่างๆ
ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
		 1.5 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
พบว่า ปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ ในด้านนี้โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย แต่มีปัญหาที่อยู่ในระดับสูงสุดในด้านนี้ คือ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทาง
โรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
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เห็นว่าตนเองไม่มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ปญ
ั หางานชุมชนสัมพันธ์
ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย
2. แนวทางการแก้ไขปัญหางานชุมชนสัมพันธ์ของ
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1-2 ผลปรากฏดังนี้
		 2.1 ด้านการให้บริการชุมชน จากการรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็น
ว่าโรงเรียนระดมทุนท�ำผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดหาซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นและทันสมัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนและให้บริการประชาชน
		 2.2 ด้านการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ชุมชน จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
นั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนกับชุมชนมีส่วนร่วม
ประชุม ปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น เกีย่ วกับการด�ำเนิน
งานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมโครงการต่างๆ
		 2.3 ด้านการเป็นผูน้ ำ� และให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แล้วนั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนท�ำหนังสือเชิญ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาปรึกษาหารือหรือท�ำความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนาชุมชน และโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน
		 2.4 ด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน จากการ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความ
คิดเห็นว่า โรงเรียนขอรับการสนับสนุนจัดหาเครื่องมือการ
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ทรี่ วดเร็ว และทันสมัย โรงเรียน ชุมชน
มีเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
		 2.5 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน และเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียน สร้างความร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา
งานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1-2 มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
		 1.1 ด้านบริการชุมชน โรงเรียนควรจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการให้บริการ
ต่อชุมชน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร
		 1.2 ด้านการได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ชุมชนโรงเรียนควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เพียงพอ
ต่อการน�ำมาจัดกระบวนการเรียนการสอน
		 1.3 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความ
ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ มี ก ารบริ ห ารที่ ดี มี
ประสิทธิภาพ
		 1.4 ด้านการเป็นผู้น�ำ และให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาชุมชน โรงเรียนควรเปิดโอกาส และสร้างความ
ร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
		 1.5 ด้านประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนควรส่ง
เสริมให้ชมุ ชนมีเครือ่ งมือการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ทรี่ วดเร็ว
และทั น สมั ย ให้ เ พี ย งพอต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในโลก
โลกาภิวัฒน์
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ของ
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต1-2 ในเชิงลึกเป็นรายด้าน
		 2.2 ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับมาตรฐานและตัวชีว้ ดั
ในระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นงานชุ ม ชน
สัมพันธ์ท่ีตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้ผลของการวิจัยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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