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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ผูวจิัยดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย  
1)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
      2)  เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน ของโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและกลุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.1.2  ขอบเขตของการวิจยั 
 1)  ประชากร 

       ประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  ไดแก  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2545 จํานวน 32 โรงเรียน   

 2)  กลุมตัวอยาง     
      กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัยครัง้นี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา ปการศึกษา 2545 จํานวน 28 โรงเรียน ไดมาโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ โดยการแบงโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนเปน 4 กลุม และสุม 
โรงเรียนในแตละขนาดโรงเรียนตามสัดสวนกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
Morgan) 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 84 

5.1.3  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
            เครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศกึษาในจงัหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย 
      ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check list) 
                       ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดัฉะเชงิเทรา ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating 
Scale) สอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ขอความที่ใชถามเปนขอความ 
เชิงบวกถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ โดยถามีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ให 5 คะแนน  
ถามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ให 4 คะแนน ถามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ให  
3 คะแนน ถามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย ให 2 คะแนน ถามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ให 
1 คะแนน  

5.1.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
          วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ สงแบบสอบถามถึงคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ตามโรงเรยีนที่เปนกลุมตวัอยาง และขอใหสงแบบสอบถามคนืภายใน 15 วัน ได 
แบบสอบถามคืนจํานวน 122 ชุด คดิเปนรอยละ 37.54  ภายใน 15 วัน กลุมตัวอยางที่ยังไมสง 
แบบสอบถามกลับคืน ผูวิจัยดําเนินการติดตามทวงถามใหชวยตอบแบบสอบถามและให
สงกลับคืนภายใน 7 วัน ไดแบบสอบถามคืน จํานวน 170 ชุด คิดเปนรอยละ 52.31 สวนที่ยังไมได
แบบสอบถามกลับคืนอีก ผูวจิัยไดสงแบบสอบถามชุดใหมไปพรอมขอความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลอีกครั้งและใหตอบแบบสอบถามกลับคืนภายใน 7 วัน ไดแบบสอบถามคืน จํานวน 33 ชุด 
คิดเปนรอยละ 10.15 รวมทั้งสิ้น 325 ชุด รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้นประมาณ 
1 เดือน 

5.1.5  การวิเคราะหขอมูล 
        หลังจากผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จส้ินแลว จึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมา

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวจึงนําไปสรางคูมือลงรหัสและลงรหัสตาม 
คูมือลงรหัสนัน้ หลังจากนั้นจึงกรอกขอมูลและแปรผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรจากโปรแกรม 
สําเร็จรูป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significance) ที่ระดับ .05 ในการวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติวิเคราะหดังนี้  
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1) สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
 (1) ความถี่ รอยละ ใชในการวิเคราะหขอมลู ในดานขอมลูทั่วไปเกีย่วกบัขนาด
ของโรงเรียน และกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2) คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชในการวิเคราะหขอมูล ในดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา   

2) สถิติอางอิง เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
  (1)  การทดสอบคา ที (t - test independent) ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ 
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จําแนกตามกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (one - way ANOVA) ใชในการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวดัฉะเชิงเทรา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  

5.1.6  ผลการวิจัย 
การศึกษาความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1)  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเลก็กับโรงเรียนขนาดใหญมีความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ
พิเศษมีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกตามกลุมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา คณะกรรมการที่มาจากบคุคลภายในโรงเรียนม ี
การปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก สวนคณะกรรมการที่มา
จากบุคคลภายนอกโรงเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับ 
ปานกลาง 
 2)  การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

(1) โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดัฉะเชิงเทรา ที่มีขนาดแตกตางกัน 
มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา  
มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนแตกตางกัน ดังนี้ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 86 

   ก.  โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาด
กลางกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ และโรงเรยีนขนาดใหญกบัโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มี
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษาและใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  
  ข. โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเลก็กับโรงเรียน
ขนาดใหญ และโรงเรยีนขนาดเลก็กับโรงเรยีนขนาดใหญพิเศษ มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 
โรงเรียนกับชมุชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  

(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากบุคคลภายในกับบุคคล 
ภายนอกโรงเรียน มีการปฏิบัติเร่ืองความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชมุชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา ไมแตกตางกัน  
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ผูวจิัยขอเสนอการอภิปรายผล  ดังนี้  

5.2.1 จากผลการศึกษาระดับความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา สรุปไดวาความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญมี 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรยีน
ขนาดใหญพิเศษมีความสัมพนัธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนอยูในระดบัมาก และเมื่อจําแนกตามกลุม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา คณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายในโรงเรียนมี 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก สวนคณะกรรมการที่ 
มาจากบุคคลภายนอกโรงเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกโรงเรียนไดรับ 
การอบรมจากหนวยงานทีเ่กีย่วของใหมีความรูและทราบบทบาทหนาทีก่ารดําเนินงานในโรงเรียน
อยางตอเนื่องจงึเกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น และจากการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาทัง้จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหนวยงานที่ใหความสําคัญกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการตอบคําถามและสัมภาษณขอมูลของโรงเรยีน จึงทาํใหโรงเรียนใหขอมูลกับ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียนมากขึน้ดวย แตคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขั้นพื้นฐานในแตละโรงเรียนมีความรู ความคิด ประสบการณ และอุดมการณในการทํางานที่แตกตาง
กันอยูบาง จึงทาํใหมีความคดิเห็นเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนแตกตางกันไมมาก
นัก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของธวัชชัย บุญเติม (2536 : บทคัดยอ) พบวา ระดับการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนกับชมุชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดชยัภูมิ อยูในระดับปานกลาง และสอดคลอง
กับงานวจิัยของสมชาย รักยตุิธรรมกุล (2538 : บทคัดยอ) พบวา การปฏบิัติงานโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร อยูในระดบัปานกลาง  

5.2.2 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชมุชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกัน  
มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมตุิฐานที่ตั้งไวแตสอดคลองกับงานวิจยัของวิเชยีร ออนประเสริฐ (2529 :  
บทคัดยอ) พบวา ขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน ปญหาการบริหารงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมพร เพชรสงค (2532 : บทคัดยอ) พบวา ขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน ปญหาการบริหารงาน 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศกึษาไมแตกตางกนั แตเมื่อวิเคราะหใน
รายดาน พบวา ความสัมพนัธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนแตกตางกัน คือ ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษาและใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก และดานการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวาง 
โรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 1)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษาและใหมีการพิทักษสิทธิเด็กมี 
ความแตกตางกันเปนรายคู จํานวน 3 คู คือ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญพเิศษ และโรงเรยีนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  มี
ความสัมพนัธระหวางโรงเรยีนกับชมุชนแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องมาจากโรงเรยีนขนาดใหญพิเศษมีการดาํเนนิงานการจดัทําสารสนเทศของโรงเรียนอยางเปน
ระบบ ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบขอมูลเกี่ยวกบัจํานวนผูเรียน การคมนาคม 
และสภาพเศรษฐกิจของชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการ
สนับสนุนและจัดหาที่เรยีน การจัดหาทุนการศึกษา อุปกรณการศึกษาใหกับนักเรยีนที่ขาดแคลน 
สามารถสอดสอง 
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ดูแลนักเรยีนทีม่ีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ ใหมีสุขภาพรางกายทีแ่ข็งแรง สมบรูณ และ
สนับสนนุจดัการศึกษาใหนกัเรียนที่มคีวามสามารถพเิศษไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคล รวมทั้ง
สามารถทํางานรวมกับองคกรพิทักษสิทธเิด็กไดเปนอยางดี อีกทั้งโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  
มีความพรอมในดานจํานวนบุคลากรของโรงเรียนทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางเต็มที่ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
  2)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ดานการเสรมิสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อ 
การศึกษาจากชมุชน มีความสมัพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แตกตางกันเปนรายคู จํานวน 3 คู คือ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง  
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรยีนขนาดใหญ และโรงเรยีนขนาดเลก็กับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มี
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
เนื่องมาจากโรงเรยีนขนาดเล็กมีการดาํเนินงานกบัคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานในการหา 
รายได การใชวิทยากรทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินไดนอยกวา ทําใหการจัดกิจกรรมสืบสาน 
จารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาตินอยกวาตามไปดวย อีกทั้งการสนับสนุนให
โรงเรียนรวมกบัองคกรของรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินเปนไปไดนอย 
และเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีวัสดุอุปกรณไมสมบูรณเพยีงพอ ทําใหโรงเรียนเปนแหลงเรยีนรู
และใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชนไดไมมากนัก   
 5.2.3 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชมุชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา กลุมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากบุคคลภายในโรงเรียนกับบุคคลภายนอกโรงเรียน มี
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนไมแตกตางกนั อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
เนื่องมาจากการ อบรมใหความรูเร่ืองบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยางตอเนื่อง ทั้งจากหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษา และจากโรงเรียนเองที่ใหขอมูลตาง ๆ ใน 
การดําเนินงานรวมกัน มีการประชุมปรึกษาหารือในการบริหารงานโรงเรียนบอยครัง้ เพื่อให 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันของโรงเรียนอยูตลอดเวลา 
เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาที่ใหความสําคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการตอบคําถามเกี่ยวกับ
ขอมูลของโรงเรียนใหกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จึงทําใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับขอมูลจากโรงเรียนมากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ 
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รวมกันบริหารงานโรงเรียนอยางชัดเจนมากขึ้นดวย จึงทําใหการปฏิบัติเร่ืองความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการที่มาจาก
บุคคลภายในโรงเรียนกับบุคคลภายนอกโรงเรียนไมแตกตางกัน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1)  ควรเสริมสรางความรู เชน จัดการอบรม จัดทําเอกสารคูมือ เพื่อใหความรูกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการบริหารงานของ 
โรงเรียนอยางตอเนื่อง มีสวนทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาทีข่องตนเอง สงผลใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับที่นาพอใจ
มากขึ้น  
  2)  ควรมีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตอไป เพราะชวยใหความสัมพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชนดขีึ้น เนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนตองประสานความรวมมอืใน 
การพัฒนาการศึกษารวมกันตามเกณฑการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่ตั้งไว ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงสงผลที่ดีใหโรงเรียนกบัชุมชนแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูซ่ึงกันและ
กันอยางตอเนือ่ง เพราะในการประเมนิคณุภาพของสถานศกึษานัน้ นอกจากโรงเรยีนจะเปนฝาย 
ใหขอมูลเองแลว ชุมชนในรปูแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตองใหขอมูลอีก 
ทางหนึ่งดวย จึงทําใหโรงเรยีนเห็นความสาํคัญของชุมชนมากขึ้น  

5.3.2   ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรมกีารศกึษาเปรียบเทยีบความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
ในเขตพืน้ที่การศึกษาในจังหวัดเดยีวกัน ตามหลักการกําหนดเขตพื้นทีก่ารศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
        2)  ควรทําการวิจยัเชิงคณุภาพ ศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา จะทําใหไดขอมูลที่นาสนใจไดอีกทางหนึ่ง 
 
  
 
 
 


