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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียน

การกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	จงัหวดัร้อยเอด็	4	ด้าน	คอื	การน�าการเปลีย่นแปลง	เข้าสูช่มุชน	การเป็น

แหล่งวิทยาการของชุมชน	 การเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	 และการ	 เป็นศูนย์รวมเก่ียวกับ

ความรู้ด้านอาชีพของชุมชน	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพหน้าที่	และระดับ

ชั้นที่เปิดการเรียนการสอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนากับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.21,	 S.D.	 =	 0.72)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่ามค่ีาระดับความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนการกศุลของวดั

ในพระพุทธศาสนากับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	

ได้แก่	ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	( =	4.26,	S.D.	=	0.68)	รองลงมาได้แก่	ด้านการเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน	 ( =	 4.21,	 S.D.	 =	 0.73)	 ด้านการเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน	 

( =	4.20,	S.D.	=	0.74)	และด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	( =	4.14,	S.D.	=	0.76)	 

2)	การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
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กับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามสถานภาพหน้าท่ีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และเมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	

โรงเรียนการกศุลของวัดในพระพทุธศาสนาจงัหวดัร้อยเอด็จ�าแนกตามระดบัช้ันทีเ่ปิดการเรียนการสอน	โดย

รวมและรายด้าน	มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ :  1.	ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	

		 2.	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 ABSTRACT

The	 research	 served	 the	 purposes:	 1)	 to	 study	 levels	 of	 relationship	 between	 

Buddhist	temple	charity	schools	and	communities	in	Roi	Et	province	that	the	preceding	

schools	acted	as:	i)	change	agents	to	communities,	ii)	academic	sources	of	communities,	

iii)	sources	of	promoting	traditions	and	cultures,	iv)	one-stop	service	centers	of	knowledge	

for	 community	 occupations,	 2)	 to	 compare	 teaching-tasked	 teachers’	 and	 student	 

guardians’	opinions	as	classified	by	statuses	of	duties	and	disparity	 in	opening	schools’	

ongoing	 course	 levels.	 Results	 of	 findings:1)	 Levels	 of	 relationship	 between	 Buddhist	 

temple	charity	schools	and	their	surrounding	communities	in	Roi	Et	province	have	been	

found	rating	at	‘high’( =	4.21,	S.D.	=	0.72)in	the	overall	aspect.	Given	one	single	aspect,	it	

emerges	that	levels	of	their	opinions	on	relationship	the	former	and	the	latter	have	been	

also	found	measuring	at	‘high’	in	every	aspect.	Each	of	them	placed	in	descending	order	

of	means	included:	change	agents	to	communities	( =	4.26,	S.D.	=	0.68),	academic	sources	

of	communities	( =	4.21,	S.D.=	0.73),	sources	of	promoting	traditions	and	cultures	( =	4.14,	

S.D.	=	0.76),	and	one-stop	centers	of	knowledge	for	community	occupations	( =	4.20,	S.D.	

=	0.74).	2)	Comparative	results	of	informants’	opinions	on	relationship	between	the	former	

and	the	latter	as	classified	by	statuses	of	their	duties	have	shown	stark	differences	in	both	

the	overall	 aspect	and	every	 single	one,	with	 the	 statistical	 significance	 level	at	05.	 In	 

addition,	their	opinions	on	parity	in	opening	schools’	ongoing	course	level	shave	proven	

the	same	in	both	aspects.

Keywords :	1.	Relationship	Between	Schools	2.	Buddhism’s	Charitable	Schools

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การจดัการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพชวีติของคน	เป็นเครือ่งมอืส่งผ่านความรูไ้ปสูก่าร

พฒันาคนให้มคุีณภาพอนัน�าไปสูก่ารพฒันาและการปรบัสภาพความเป็นอยูท่�าให้้มนษุย์สามารถปรบัตวัเขา
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กับสิงแวดล้อม	และปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆรูปแบบการจัดการศึกษา

ที่ดีควรมีแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	 สภาพสังคม	

ชุมชน	 วัฒนธรรม	 ประเพณีของประเทศอันจะน�าไปสู่การสร้างความสมดุลต่อการพัฒนาประเทศในทุก	 ๆ	

ด้าน	และถอืเป็นการสร้างสรรค์์ความเจรญิก้าวหน้าแก่ประเทศไทยเพือ่ให้การศกึษาเป็นกระบวนการท่ีพฒันา

คณุภาพชวีติของคนไทยให้เป็นไปตามแนวทาง	ทีพ่งึประสงค์์ดงัพระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาตพุิทธศกัราช	

พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 เน้นรูปแบบการจัดการศึกษาโดยมีการใช้ค�าว่า	 

“การมีส่วนร่วม”	 โดยระบุว่าในการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการให้้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน

มาตรา	 8	 จึงก�าหนดหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือให้้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต	 โดยมีการพัฒนา

สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และให้้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบ

ด้วย	 3	 รูปแบบ	 (มาตรา	 15)	 คือการศึกษาในระบบการศึกษา	 นอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 

ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง	 3	 รูปแบบก็ได้ส่วนในมาตรา	 29	 

กล่าวถึงหน้าที่ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนว่า	 “ให้โรงเรียนร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชน

องค์์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่น	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2549,	หน้า	10)

โดยการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีผ่านมา	จากรายงานผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	 ตามที่ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)	หรอื	สมศ.	ได้มาประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองในวนัที	่17	–	19	กรกฎาคม	2554	นัน้

ได้ให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนการกุศล	 ในด้านผู้บริหารไว้ดังนี้	 (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา,	 2542,	 หน้า	 32)	 

1)	สถานศกึษาควรพิจารณาจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยพจิารณาเฉพาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต�่ามาก	ๆ 	เช่น	กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์	ค่ายปรับพื้นฐานทางภาษา

ไทยและภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	ค่ายสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เป็นต้นการจัดกิจกรรม

ดงักล่าวโรงเรียนควรพจิารณาวางแผนร่วมกนัในกลุม่พฒันาคุณภาพทางวิชาการหลาย	ๆ 	โรงเรยีนทีม่ปัีญหา

ใกล้เคียงกันเพื่อให้มีพลังเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเน้นความเข้มข้นในสาระหลักท่ี

จะใช้รวมทั้งหวังผลส�าเร็จในระดับสูง	 2)	 ผู้บริหารควรบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม	 เปิดโอกาส

ให้ครผููส้อนผูป้กครอง	มส่ีวนร่วมแสดงความคิดเหน็อย่างสร้างสรรค์เพือ่เป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจปรบัปรงุ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	และควรน�ามติที่ประชุมที่ผ่านการคัดกรองสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	

นอกจากน้ีประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ธุรกิจส่วนตัว	

ค้าขายและรับจ้าง	ซึ่งต้องประกอบอาชีพทุกวัน	การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนจึงไม่มีเวลาว่างในการพบปะกัน

ระหว่างบคุคลในชมุชนและโรงเรยีนเพือ่ร่วมประชมุท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา

ของโรงเรียนโรงเรียนจึงต้องสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากต้องออกไปประชาสัมพันธ์

ให้ข้อมูลข่าวสาร	ความรู้และ	ความเคลื่อนไหวของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงถือเป็นความจ�าเป็น

และภาระหน้าท่ีของโรงเรียน	 ที่ต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน	

โดยเน้นการมีส่วนร่วม	ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	โดยให้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจการด�าเนินงานการรับผลประโยชน์	 และการประเมินผลจากการจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหาร

วชิาการด้านการบรหิารงบประมาณด้านการบรหิารงานบคุคลและด้านการบรหิารทัว่ไป	โดยเป็นผูจ้ดัและมี
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่โรงเรียนและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้

จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น

จากเหตุผลและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนและรับผิดชอบด้าน

ชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนการกุศลจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนการกุศล	เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ	ผู้ปกครองและครูผู้สอนใน	4	ด้าน	คือ	

1)	ด้านการน�าการเปลีย่นแปลงเข้าสูชุ่มชน	2)	ด้านการเป็นแหล่งวทิยาการของชมุชน	3)	ด้านการเป็นแหล่ง

ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	 4)	 ด้านการเป็นศูนย์รวมเก่ียวกับความรู้	 ด้านอาชีพของชุมชนพร้อมท้ัง

เปรียบเทียบบทบาทดังกล่าวตามสถานภาพหน้าที่และระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน	ซึ่งผลจากการวิจัย

ในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้้โรงเรียนเกิดความตระหนักในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วย

การส่งเสริมสนับสนุนให้้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก 

ผู้ปกครอง	และชุมชนเป็นส�าคัญ	เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนและผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนา	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามสถานภาพ

หน้าที่	และระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน

2.3		 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเพือ่หาแนวทางพฒันาโรงเรยีนด้านสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีสถานภาพหน้าท่ีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนที่มีระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน	ต่างกันมี

ระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เป็นแนวทางในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	เพือ่การน�าไปพฒันาการบริหาร

งานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

4.1		 ทราบความคดิเหน็ของครูผูส้อนของกลุม่โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด



Vol.7 No.1 January - June 201828

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

4.2		 ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพทุธศาสนา	จงัหวดัร้อยเอด็	กบัผูป้กครองนกัเรยีน	เพือ่หาแนวทางพฒันาโรงเรยีนด้านสมัพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	ให้เกิดประสิทธิภาพ

4.3		 สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้	เพือ่หาแนวทางพฒันาโรงเรยีนด้านสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั

ชุมชน	 ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม	 ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการศึกษาต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1		ประชากรที่ใช้้ในการศึกษาครั้งนี้	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ประกอบด้วย	1)	ครูผู้สอนในกลุ่ม

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวนโรงเรียน	7	โรงเรียน	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	 148	 คน	 และ	 2)	 ผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวนโรงเรียน	7	โรงเรียน	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	1,026	คน	รวมประชากรทั้งสิ้น	1,174	คน

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวนโรงเรียน	7	โรงเรียน	ปีการศึกษา	2559	โดยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกนและก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	289	คน	โดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)

5.2		 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ผูว้จิยัมุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนโรงเรยีนการกศุล

ของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด	4	ด้าน	ดังนี้	1)	การน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	2)	การเป็น

แหล่งวิทยาการของชุมชน	3)	การเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและ	และ	4)	การเป็นศูนย์์รวม

เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน

5.3		 ขอบเขตด้านพืน้ที	่ในการวจิยัครัง้นี	้ได้ใช้พืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมลูของกลุม่โรงเรยีนการ

กศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	จ�านวน	7	โรงเรยีน	ดงันี	้1)	โรงเรยีนการกศุลวดับ้านก่อ	2)	โรงเรยีนการกศุล

บ้านยางเครือ	3)	โรงเรยีนการกศุลวดัหนองหญ้าม้า	4)	โรงเรียนรตันวมิลนสุรณ์	5)	โรงเรยีนการกศุลวดัหนอง

นกเอี้ยง	6)	โรงเรียนการกุศลวัดศรีทองนพคุณ	7)	โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	จ�านวน	2	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ประกอบด้วย

สถานภาพหน้าที่	ระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน

	 	 	 ตอนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	โรงเรยีนการกศุล

ของวัดในพระพุทธศาสนา	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 

5	ระดับ	โดยแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	2)	ด้านการเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน	 3)	 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและ	 4)	 ด้านการเป็นศูนย์รวม

เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน
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5.5		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้อง	

และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	(t-test)	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.21,	 S.D.=	 0.72)	 โดยเรียงค่าเฉลี่ย 

จากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	 ( =	 4.26,	 S.D.=	 0.68)	 รองลงมาได้แก่	 

ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	 ( =	 4.21,	 S.D.=	 0.73)	 ด้านการเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู ้

ด้านอาชีพของชุมชน	 ( =	 4.20,	 S.D.=	 0.74)	 และด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

( =	4.14,	S.D.=	0.76)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 	 6.1.1	 ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 

( =	4.26,	S.D.	=	0.68)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด

ได้แก่	โรงเรียนน�าองค์ความรูแ้ละวชิาการใหม่ๆ	เกีย่วกบัการคมนาคมและเศรษฐกจิ	ตลอดจนข้อมลูข่าวสาร

มาเผยแพร่ในชมุชน	( =	4.38,	S.D.	=	0.65)	รองลงมาคอื	โรงเรยีนส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยเีข้ามาสนบัสนนุ 

การจัดกิจกรรมของชุมชน	( =	4.36,	S.D.	=	0.64)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	โรงเรียนให้ความส�าคัญ

ต่อการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน	 ( =	4.09,	S.D.=	0.72)	รองลงมาคือ	 โรงเรียนมีการให้ครูไปเยี่ยม

บ้านของนักเรียน	( =	4.14,	S.D.	=	0.72)

	 	 6.1.2		ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 

( =	4.21,	S.D.	=	0.73)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด

ได้แก่	โรงเรียนมกีารส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้น�าสาระส�าคญัเกีย่วกบัสถานทีส่�าคญัของชมุชนมาใช้ประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	( =	4.31,	S.D.	=	0.70)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น	 ( =	4.30,	S.D.	=	 .73)	และข้อที่มีค่า

เฉลีย่น้อยสดุคอื	โรงเรียนมกีารส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนให้ปฏบิตัจิรงิแก่

เด็กและผู้ปกครอง	( =	4.08,	S.D.	=	0.73)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม	สนับสนุนให้

ชุมชนและเด็กนักเรียนในการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน	( =	4.12,	S.D.	=	0.80)

	 	 6.1.3		 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสรมิประเพณแีละวฒันธรรม	ผลการวจิยัพบว่า	มค่ีาอยูใ่นระดบั

มาก	( =	4.14,	S.D.	=	0.76)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

สดุ	ได้แก่	โรงเรยีนได้ส่งเสรมิสนบัสนนุให้นกัเรยีนซึง่เป็นบตุรหลานของชุมชนได้เข้าร่วมมามส่ีวนร่วมในการ

จัดกิจกรรมของท้องถิ่น	( =	4.28,	S.D.	=	0.72)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีการน�าเรื่องราวของชุมชนในอดีต

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน	มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน	( =	4.27,	S.D.	=	.74)โรงเรียนมีการ

ส่งเสรมิสนับสนนุให้ชมุชนเข้าร่วมการสบืทอดกจิกรรม	วฒันธรรม	และประเพณดีัง้เดมิของชุมชน	( =	4.27,	

S.D.	 =	 0.72)	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	 โรงเรียนจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมของชุมชน	( =	3.93,	S.D.	=	0.75)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้

ท้องถิ่นจัดงานกีฬาหรือการแข่งขันพื้นบ้านแก่ชุมชน	( =	4.00,	S.D.	=	0.82)
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	 	 6.1.4		ด้านการเป็นศูนย์ร์วมเกี่ยวกบัความรูด้านอาชีพของชุมชน	ผลการวิจัยพบว่า	มีคา่อยู่

ในระดับมาก	( =	4.20,	S.D.	=	0.74)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากสุดได้แก่	 โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมใหม่ๆ	 ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 ท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์กับคนในชุมชน	( =	4.31,	S.D.	=	0.70)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับการแนะน�า

ด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	( =	4.30,	S.D.	=	0.69)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	โรงเรียนได้

รับการยอมรับจากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ( =	4.07,	S.D.	=	0.72)	รองลงมาคือ	ชุมชนร่วมแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	( =	4.11,	S.D.	=	0.80)

6.2		 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 6.2.1	 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพหน้าที่	ผลการวิจัยพบว่า	

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับ

ชมุชนในจงัหวัดร้อยเอด็	จ�าแนกตามสถานภาพหน้าที	่โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05

	 	 6.2.2	 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับชุมชน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดการเรียน

การสอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนากับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอนต่างกัน	โดยรวม

และรายด้าน	มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง	ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	

จังหวัดร้อยเอ็ด	พบประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

7.1		 ด้านการน�าการเปลีย่นแปลงเข้าสู่ชมุชน	อยูใ่นระดับมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษา	มกีารน�า

เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนน�าองค์ความรู้และวิชาการใหม่	ๆ	เกี่ยวกับการคมนาคมและเศรษฐกิจ	ตลอดจน

ข้อมลูข่าวสารมาเผยแพร่ในชมุชนมกีารเปิดสถานทีใ่ห้ชุมชนใช้ประโยชน์	อนญุาตให้ใช้พืน้ทีเ่ป็นแหล่งอบรม

ของชมุชน	ให้ความส�าคญักบันโยบายการปลอดสารเสพตดิโดยทกุสถานศกึษาในสงักดัมโีครงการทีเ่กีย่วข้อง

กับการช่วยเหลือผู้เรียนและโครงการเยี่ยมบ้าน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดาวประกาย	 สายแก้ว	 (2556,	

หน้า	 39)	 ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 2	 พบว่า	 ระดับการปฏิบัติด้านการน�าการ

เปลีย่นแปลงเข้าสูช่มุชนอยูใ่นระดับมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ศภุรตัน์	ปุง้ข้อ	(2558,	หน้า	49)	ได้ศกึษา

วิจัยเรื่อง	 สภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต	 1	 พบว่า	

ระดับการปฏบิตัด้ิานการน�าการเปลีย่นแปลงเข้าสูช่มุชนอยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	เพญ็
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พิชญา	ค�าแสน	(2555,	หน้า	42)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนทพัพระยาพทิยา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	7	พบว่า	ระดบัการปฏบัิตด้ิาน

การน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชนอยู่ในระดับมาก

7.2		 ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้กับคนในชุมชนสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	

ให้กับชุมชน	อีกทั้งในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษายังเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง	ๆสู่ชุมชนเช่นกิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านยุงลายกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมกับสถานศึกษาและได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนเป็นแหล่งข้อมูล	

ข่าวสารต่าง	ๆ 	ให้กับชุมชน	ครูผู้สอนน�านักเรียนไปศึกษาแหล่งวิทยาการของชุมชน	น�าสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

สถานที่ส�าคัญของชุมชนมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ดาวประกาย	สายแก้ว	(2556,	หน้า	39)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	พบว่า	ระดับ

การปฏิบัติด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิมนต์	 

ศรีส�าอาง	(2551,	หน้า	60)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	ปัญหาการด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับชุมชนของโรงเรียนในสังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ปัญหาการ

ด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี	เขต	3	พบว่า	ระดับการปฏิบัติด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนอยู่ในระดับมาก

7.3		 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสรมิประเพณแีละวฒันธรรม	อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษา

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

ท้องถิน่และสถานศกึษามกีจิกรรมในการช่วยอนรุกัษ์งานประเพณขีองท้องถิน่เช่นกฬีาพืน้บ้านและประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศุภรัตน์	 ปุ้งข้อ	 (2558,	 หน้า	 49)	 ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	 

สภาพการบริหารงานความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในกลุม่

เครือข่ายเขาฉกรรจ์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต	1	พบว่า	ระดับการปฏิบัติ

ด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เพ็ญพิชญา	

ค�าแสน	(2555,	หน้า	42)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

ทพัพระยาพิทยา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	7	พบว่า	ระดบัการปฏบิตัด้ิานการเป็น

แหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก

7.4		 ด้านการเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน	อยู่ในระดับมาก	 ท้ังนี้เนื่องจาก

สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมใหม่	 ๆ	 ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนใน

ชุมชนทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาทุกโรงเรียนเห็นความส�าคัญของชุมชนต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกสถาน

ศกึษามกีารท�าแผนการพฒันาสถานศกึษาซึง่ได้รบัการประกนัคณุภาพจากต้นสงักดัมาตรฐานการศกึษาของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่โดยได้ก�าหนดโครงการกิจกรรมเพือ่ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานดังกล่าว

ให้สูงข้ึน	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ศภุรตัน์	ปุง้ข้อ	(2558,	หน้า	49)	ได้ศกึษางานวจิยัเรือ่ง	สภาพการบรหิาร

งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเขา
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ฉกรรจ์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต	1ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการเป็น

ศนูย์รวมเกีย่วกบัความรูด้้านอาชีพของชมุชนอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกับงานวจิยัของ	เพญ็พชิญา	ค�าแสน	

(2555,	หน้า	42)	ได้ศึกษางานวจัิยเรือ่ง	ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนทพัพระยา

พิทยา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการเป็นศูนย์รวม

เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชนอยู่ในระดับมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	 	

	 	 8.1.1		ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	 ข้อท่ีมีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด	 คือ	

โรงเรียนให้ความส�าคัญต่อการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนผู้บริหารและบุคลากรครูควรให้ค�าแนะน�า 

และความรู้ต่าง	ๆ	แก่ชุมชน	ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆแก่ประชาชนในชุมชน

เช่นความรู้เกี่ยวกับอาหารยารักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการรักษาโรคแบบธรรมชาติบ�าบัดอันตรายจาก 

ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้	การเกษตรทฤษฎีใหม่	เกษตรกรรมทางเลือก

	 	 8.1.2		ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	 ข้อที่มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด	 คือ	

โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร	ตามความสามารถความถนัดและ

ความสนใจของผูเ้รยีนได้อย่างเหมาะสมแก่ชมุชนผูบ้รหิารและบุคลากรครคูวรส่งเสรมิให้บุคลากรครไูด้พฒันา

และฝึกผู้เรียนให้เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห์สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีห่ลาก

หลาย	สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ

	 	 8.1.3		 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณแีละวฒันธรรม	ข้อทีม่กีารปฏบิตัใินระดบัน้อยทีส่ดุ	

คือ	 โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้น�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนผู้บริหาร

และบคุลากรครคูวรเข้าร่วมประชมุกับชมุชนหรอืปรกึษาหารอืและวางแผนการด�าเนนิงานหรือกจิกรรมต่างๆ

ของชมุชนตลอดจนการส่งเสริมและจัดให้น�านักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมเกีย่วกับประเพณแีละวฒันธรรมทีช่มุชน

จัดขึ้นตามโอกาสที่เหมาะสม

	 	 8.1.4		 ด้านการเป็นศนูย์รวมเกีย่วกบัความรูด้้านอาชพีของชมุชน	ข้อทีม่กีารปฏบิตัใินระดบั

น้อยทีสุ่ด	คอื	ชมุชนร่วมแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัการประกอบอาชีพของคนในชุมชนผู้บรหิารและบุคลากร

ครูควรส่งเสริมให้โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางในการจดัประชมุร่วมกบัชมุชนหรอืหน่วยงานอ่ืนๆตลอดจนการร่วม

กจิกรรมทีห่น่วยงานอืน่จดัขึน้และเชญิมาอาจจะจดัให้มกีารสอนหรือฝึกอบรมเกีย่วกบัวชิาชพีให้กบันกัเรยีน

และประชาชนในชุมชน

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน	ตามแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่นๆ

	 	 8.2.2		ควรมกีารวจัิยเชงิคุณภาพเพือ่ศกึษาการด�าเนนิงานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน

กับชุมชนในโรงเรียนที่ต่างสังกัดกันออกไป



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 33

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 8.2.3		ควรวิจัยและศึกษาความคิดเห็นของผู้น�าชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหา

การด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับโรงเรียน 

และชุมชนได้ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานของโรงเรียนและคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ตลอดจนผู้ทีเ่ก่ียวข้องในการจดัการศกึษาอาจจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาของชมุชนหรอืท้อง

ถิ่นตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ�านาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ที่ให้ความอนุเคราะห์	 ตรวจสอบเนื้อหา	 ความถูกต้อง	 และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย	 
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ราชวทิยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็	ทีค่อยอบรมสอนสัง่และให้วทิยาการความรู	้และขอขอบคณุเพือ่นนกัศกึษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	รุ่นรหัส	57	ส�าหรับก�าลังใจในการท�าสารนิพนธ์ด้วยดีเสมอมา


