
 

  

  

การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
EFFECT OF SCHOOL COMMUNITY RELATIONSHIP MANAGEMENT  ON 

ACHIEVEMENT AND THE INSTRUCTIONS OF TEACHERS AT 
 THE SECONDARY EDUCATIONAL LEVEL IN NAKHON PATHOM   

 

นพธี หอมชื่นชม  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2564  

 

 



 

  

การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 

 

นพธี หอมชื่นชม  

ปรญิญานิพนธน์ีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสตูร 
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

 

 



 

  

EFFECT OF SCHOOL COMMUNITY RELATIONSHIP MANAGEMENT  ON 
ACHIEVEMENT AND THE INSTRUCTIONS OF TEACHERS AT 

 THE SECONDARY EDUCATIONAL LEVEL IN NAKHON PATHOM   
 

NOPPATEE HOMCHUENCHOM 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF EDUCATION 

(Educational Administration) 
Faculty of Education, Srinakharinwirot University 

2021 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
และการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 

ของ 
นพธี หอมชื่นชม 

  
ไดร้บัอนมุติัจากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ 
  

.............................................. ที่ปรกึษาหลกั 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล) 

.............................................. ประธาน 
(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โยธิน ศรีโสภา) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย ์เรือเอก ดร.อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย)์ 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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การวิจัยในครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนของครู

ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวดันครปฐม  (2) เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม (3) เพ่ือสรา้ง
สมการพยากรณก์ารบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการ
เรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจังหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างการวิจัยในครัง้นีค้ือ ครูในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 ปีการศกึษา 2563 โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางเครจซ่ีและมอรแ์กน สุ่มตวัอย่างแบบ
แบ่งชัน้ โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชัน้ จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลากตามสดัส่วนของขนาด โรงเรียนเพ่ือใหไ้ดจ้ านวนครบ
ตามกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม ขอ้มูลในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ มีค่า
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ไดค้่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ  .95 โดยค่าความ
เช่ือมั่นของการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกับชมุชนเท่ากับ .95 ค่าความเช่ือมั่นของผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาเท่ากบั .99 
และค่าความเชื่อมั่นของการจัดการเรียนรูข้องครูเท่ากับ  .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์นั ค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม ค่าสหสัมพันธก์าร
ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับการบริหาร
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา ระดบัการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทกุดา้น (2) การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน (ตวัแปรพยากรณ)์ และผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา (ตวัแปร
เกณฑ์) มีความสัมพันธ์กันอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .82 การบริหาร
ความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ตัวแปรพยากรณ์) มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรูข้องครู (ตัวแปรเกณฑ์) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .80 ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษามีความสมัพนัธก์ับการจดัการ
เรียนรูข้องครูของครูในสถานศกึษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั .79 แสดงว่าเป็นไป
ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบตวัแปรตามพหุนาม (3) การบริหารความ
สมัพนัธระ์หว่างโรงเรียนกบัชมุชนที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษา
ในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนพยากรณ์
ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูไดร้อ้ยละ 68.00 และ 65.00 ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั : การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกับชมุชน, การจัดการเรียนรูข้องครู, ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title EFFECT OF SCHOOL COMMUNITY RELATIONSHIP MANAGEMENT  ON 
ACHIEVEMENT AND THE INSTRUCTIONS OF TEACHERS AT 
 THE SECONDARY EDUCATIONAL LEVEL IN NAKHON PATHOM   

Author NOPPATEE HOMCHUENCHOM 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2021 
Thesis Advisor Assistant Professor Taweesil Koolnaphadol  

  
The purposes of this research are as follows: (1) to investigate the teacher-level management of the 

school community relationship in secondary schools under the authority of the Secondary Educational Service Area 
Office in Nakhon Pathom; (2) to explore the management of the school-community relationship on the academic 
achievements of students and the instructions of the teachers; and (3) to create a forecasting equation for the 
management of the school-community relationship affecting the academic achievements of students and the 
instructions of secondary school teachers. This research was conducted on a random sample of administrators and 
teachers in the 2020 academic year. The sample size was determined according to Krejcie and Morgan tables. The 
stratified sampling used the school size as subgroups and simple randomization was used to obtain the total number. 
The tool employed in this research was a five-level estimation scale questionnaire with an accuracy rate between 0.80 
-1.00. The reliability rate of the overall questionnaire was .95. The reliability rate of the administration of the school-
community relationship was .95, while the reliability rate of academic achievements was .99; and the instruction of the 
teachers was .96. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation. The results showed that: (1) 
the overall level of school-community relationship management, academic achievement and teacher instruction were 
at high level in all aspects; (2) school-community relationship management (Predictor variable), and academic 
achievement (criterion variable) were correlated with a statistical significance of .05, and the correlation coefficient (r) 
was 0.82; while the school-community relationship management (Predictor variable), and the instruction of teachers 
(criterion variable) were correlated with a statistical significance of .05, and a correlation coefficient (r) of 0.80. The 
academic achievement and the instruction of teachers were correlated with a statistical significance of .05, and the 
correlation coefficient (r) was 0.79. This was in accordance with the preliminary agreement of the data analysis; (3) 
school-community relationship management affected academic achievement and the instructions of teachers at 0.05. 
The school-community relationship management predicted academic achievements and the instructions of teachers 
at 68 and 65%, respectively. 
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ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ไดด้ว้ยดีเนื่องจากผูว้ิจยัไดร้บัความอนเุคราะหแ์ละความ กรุณาเป็นอย่างสงู
จาก ผูช้่วยศาสตราจารยด์ร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธท์ี่กรุณาใหค้วามช่วยเหลือในดา้น
การใหค้  าปรกึษา และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง ต่อปรญิญานิพนธร์วมถึงการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่และใหก้ าลงัใจใน การท างานวิจยัฉบบันีเ้ป็นอย่างดีผูว้ิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา 
ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธิน ศรีโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล            
ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.จันทรศัม ์ภูติอริยวัฒน ์อาจารยด์ร. เรือเอกอภิธีรท์รงบัณฑิตย์ และอาจารย  ์ดร.สมบูรณ ์         
บรูศิรริกัษ์ คณะกรรมการพิจารณาและสอบเคา้โครง ปรญิญานิพนธท์ี่ไดก้รุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัท า
ปรญิญานิพนธใ์หถ้กูตอ้งและมีคณุภาพตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ อาจารย์ ดร.สมบูรณ ์               
บรูศิริรกัษ์  อาจารยภ์าควิชาการบรหิารการศึกษาและการอุดมศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ์ดร.
อัญชลี สุขในสิทธ์ิ อาจารยภ์าควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดร.รุ่งชีวา สุขศรี ผู้อ  านวยการ
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และ ดร.วินัย ปานแดง ข้าราชการบ านาญ  ที่ให้ความกรุณามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ขอขอบพระคุณครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครปฐมที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรมขอ้มลู ในการท าวิจยัครัง้นีใ้หเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ย 

สุดท้ายขอขอบคุณเพื่ อนร่วมรุ่นปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อนครู นักเรียน               
โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  และครอบครวัหอมชื่นชม ซึ่งมีส่วนสนับสนุน ใหค้  าปรกึษาและแนะน าส่ิงที่ เป็นประโยชน์
เป็นก าลงัใจอย่างดีต่อการท างานวิจยัใหป้ระสบความส าเรจ็ คณุค่าและประโยชนจ์ากการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้
ผูว้ิจยัขอมอบเพื่อพฒันาการศกึษา และนอกเหนือจากนัน้ขอมอบเป็นเครื่องบชูาคณุบิดามารดา และครูบาอาจารย์
ทกุท่านผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใ้หก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นใหค้นเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา มุ่งเนน้การสรา้งคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะที่ดีส  าหรบัคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้มีความรู ้มีทักษะ 
ทศันคติที่ดี มีความคิดสรา้งสรรค ์รบัผิดชอบต่อสงัคม พฒันาคนทุกวยัและเตรียมความพรอ้มเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุที่มีคณุภาพ รวมถึงเสรมิสรา้งคนที่มีคณุภาพและอยู่กบัสิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสม 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ไดใ้หค้วามส าคัญกบัการศึกษา
เป็นอย่างมาก ระบุความตามมาตรา 4 ว่า การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรูเ้พื่อ 
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรา้งสรรค์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ การสรา้งองค์ความรู้ที่ เกิดจาก 
การจดัสภาพแวดลอ้ม การเรียนรูแ้ละปัจจยัที่เอือ้ใหบ้คุคลเรียนรูไ้ดต่้ออย่างเนื่องตลอดชีวิต โดยใน
มาตรา 12 ระบุว่านอกเหนือจากรฐั เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้ บุคคล ครอบครวั 
องคก์รต่างๆ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ทัง้นี ้มาตรา 39 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจดา้นงบประมาณ วิชาการ 
การบริหารบคุคล และการบรหิารงานทั่วไปมายงัสถานศึกษาโดยตรง มาตรา 57 ระบุว่าหน่วยงาน
ทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน า
ประสบการณ์ ความรู ้ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชป้ระโยชนใ์หเ้กิดกับการศึกษา 
และยกย่องเชิดชูผูท้ี่สนบัสนุนการศึกษา โดยมีการระดมทรพัยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ 
การเงิน และทรพัยส์ิน จากรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น บุคคล ครอบครวั ชุมชน เอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันทางสงัคมอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(มาตรา 58) มาระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา มีสว่นรว่มในการจดัการศึกษา การบริจาคทรพัยส์ิน
และทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา  ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น
ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็นส่วนส าคญัของการพัฒนาการศึกษาทัง้ในดา้นตัว
ผูเ้รียนเอง และดา้นการจัดการเรียนการสอน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 
2545) 
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คณะกรรมการครุุสภาไดป้ระกาศมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพครู ฉบบัที่ 4 
พ .ศ. 2562 ได้ก าหนดสมรรถนะ ข้อ  1.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ดังนี ้ 
1. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยกันพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ ดี  และ 
ที่พึงประสงค ์2. มีการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูป้กครองและชุมชนเพื่อสนบัสนุนใหม้ี
การเสริมสรา้งการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพของผู้เรียน 3. ศึกษาถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่
รว่มกนับนพืน้ฐานความแตกต่างทางวฒันธรรม  4. สง่เสรมิ และอนุรกัษว์ฒันธรรมและภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่น (มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพครู (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562, 2563) 

โรงเรียนเป็นหน่วยหนึ่งทางสังคม ที่ท าหน้าที่ในการให้การศึกษา อบรมแก่เด็กและ
เยาวชน เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเหล่านัน้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่สงัคม ประสบการณ์
ที่เด็กได้เรียนรูไ้ม่ไดม้ีเพียงในโรงเรียนเท่านั้น แต่มีอยู่ในสังคมรอบตัวของเด็กดว้ย ดังนั้นการที่
โรงเรียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน ด้วยการสรา้งความสัมพันธ์ที่ ดีกับชุมชน ผู้บ ริหารต้อง
สื่อสารและสรา้งความเขา้ใจอันดีกับผูป้กครอง นักเรียน และคนในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสรา้ง
ความสมัพันธอ์ันดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อใหโ้รงเรียนและชุมชนร่วมกนัใชท้รพัยากรที่มีอยู่
ใหเ้กิดประโยชน ์และเป็นการสง่เสรมิใหค้นในชมุชนเขา้มามีสว่นร่วมและสนับสนุนโรงเรียน ในการ
วางเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาเยาวชนในดา้นการจัดการ
เรียนรูแ้ละพัฒนาผลสมัฤทธิ์ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน  อันเป็นการสรา้งความเขา้ใจ
อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ดังนั้นการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารจึงควรให้ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน โดยโรงเรียนควรมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนให้มากขึน้ ทั้งในดา้นการบริการต่างๆ มี
นักเรียนเป็นสื่อกลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนและชุมชนควรเป็นผู้ให้และผู้รับ 
การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งผูบ้ริหารและครูยงัไม่เขา้ใจบทบาทของตนเอง จึงไม่เห็นความสมัพันธ์
ของชุมชน ดงันัน้โรงเรียนซึ่งเป็นองคก์รส าคัญที่มีความใกลช้ิดกับชุมชนมากที่สดุตอ้งปรบัเปลี่ยน 
โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา สนบัสนุนองคก์รทอ้งถิ่นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาการศกึษา  

จากรายงานผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552 – 2559 พบว่า ผลการพัฒนาดา้น
การศึกษายงัไม่น่าพึงพอใจ เน่ืองจากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีคะแนน
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต ่ากว่าหลายประเทศในแถบทวีปเอเชีย จากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต ่าในทุกกลุ่มสาระ และผลคะแนนจาก
การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับต ่ากว่าอีกหลาย
ประเทศที่มีระดบัการพฒันาใกลเ้คียง สว่นประเด็นคณุธรรมจรยิธรรมของเด็กและเยาวชนยงัตอ้งมี
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การพัฒนา ดังนั้น  จึงต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน เพื่ อวางเป้าหมายการ  
จัดการศึกษา ทั้งเพื่อผลิตบุคลากรเขา้สู่ตลาดงานและเสริมสรา้งพัฒนาคน ใหเ้ป็นแรงงานที่มี
คุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพก าลงัแรงงานใหสู้งขึน้ อีกทัง้ส่งเสริมคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจดัการ และการใชจ้่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสรา้ง
และระบบการจัดการที่ตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงเป็นล าดับแรก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลด
ภาระงบประมาณ การใชจ้่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งไดร้บัค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกบัประเทศ
อ่ืนๆ แต่ใชจ้่ายเพื่อการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

จากเอกสารรายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐส่วนกลาง (กรมบัญชีกลาง GFMIS)  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่างบประมาณการพฒันาครูค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลใหค้ณุภาพการศกึษาและการ
เรียนรูข้องคนไทยยงัอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า คนไทยไดร้บัโอกาสทางการศกึษาสงูขึน้ ปัญหาเหลา่นี ้
เกิดจากขอ้จ ากดัเรื่อง หลกัสตูรและระบบการเรียนการสอนที่เนน้การสอนเนือ้หาสาระและความจ า
ไม่มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะและสมรรถนะ ท าใหผู้เ้รียนขาดจินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์ปัจจยั
สนบัสนุนการจดัการเรียน การสอนและครูที่มีคณุภาพยงักระจายไม่ทั่วถึง และทรพัยากรที่ใชเ้พื่อ
การศึกษาจึงมาจากภาครฐัเป็นหลกั โดยที่ภาคส่วนต่างๆ ของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย ท าให้
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชนมีความ  เหลื่อมล า้กันมากขึน้ แมว้่าผล 
การด าเนินงานจะชีใ้หเ้ห็นว่าประชาชนเขา้ถึงโอกาสทางการศกึษา มากขึน้ แต่ก็เป็นโอกาสที่ไดบ้น
ฐานของคณุภาพที่แตกต่างกนั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

การที่สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูมุ่งผลิตในเชิงพาณิชย์ คุณภาพของบัณฑิตที่ส  าเร็จ
การศึกษา บณัฑิตที่จบการศึกษาขาดความรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพในการประกอบอาชีพครู ครูที่จบมาจึงไม่มีความเชี่ยวชาญ อีกทัง้ปัญหาการบริหารจดัการ
ดา้นการบริหาร การจดัสรรบุคลากร ส่งผลใหเ้กิดปัญหาจ านวนครูไม่ครบชัน้ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก ครูสอนไม่ตรงกบัวิชาเอกที่ส  าเร็จการศกึษา ครูมีรบัภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอน เช่น 
งานธุรการ งานการเงิน งานพสัด ุงานกิจกรรม เป็นตน้ ปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้นี ้ส่งผลกระทบต่อ
ศกัยภาพและสมรรถนะของครูไทย ท าใหค้รูขาดความเขา้ใจในเนือ้หาวิชาที่สอน ขาดทักษะ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และขาดการประเมินสมรรถนะเพื่อประกนัคณุภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 
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จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน ที่ตอ้งอาศยัความรว่มมือจากหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คณะครู ผูป้กครอง ผูน้  า
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่อาศัยอยู่ในชุมชน เพราะบุคคลเหล่านีเ้ป็นตัวแทนของ
ชมุชน ที่ทราบถึงสภาพของชมุชน ปัญหา ความตอ้งการต่างๆ ของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี การบรกิาร
ที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจะท าให้โรงเรียนกับชุมชนมี  
ความเกือ้กลู เอือ้เฟ้ือซึ่งกนัและกนัมากยิ่งขึน้  

ขอ้เสนอการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่ 2 ไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ 
โดยพิจารณาระบบการศกึษาและการเรียนรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของประเทศ โดยการ
เชื่อมโยงกบัการพฒันาระบบอ่ืน ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม เกษตรกรรม สาธารณสขุ การจา้งงาน โดยได้
ก าหนดเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสงัคมใน
การบริหารการจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของบุคคลที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  
เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียน และคนไทยใหไ้ดเ้รียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ  โดยก าหนดประเด็น
ส าคญัของระบบการศึกษาที่ตอ้งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ คือ 1. การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ 
2. การพัฒนาครูยุคใหม่ 3. การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้และ 4. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ให้มากขึน้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนมีความส าคัญมากในโรงเรียน
มัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนทัง้ดา้น
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดแ้ก่ เสนอแนะการออกแบบหลักสูตรโดยภาพรวมและดา้นการ
ด าเนินงานอ่ืนๆของโรงเรียน ได้แก่ บริจาคที่ดินและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยความสัมพันธ์
ดงักล่าวส่งผลใหผู้ป้กครองและคนในชุมชนรูส้ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาใหบุ้ตรหลาน 
ในขณะเดียวกัน ก็สามารถช่วยให้ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการสู่ชุมชนได ้
(Bakwai, 2013) การบูรณาการโรงเรียนและชุมชนเข้าดว้ยกัน จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูจ้ากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน และไดท้ดลองปฎิบัติในหัวขอ้และวิธีการที่แตกต่างตามบริบท  
ทางสงัคมในปัจจบุนั (Palmieri, 2017) 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคัญของการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ควรมี 
การร่วมมือกันเพื่อหารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนาการศึกษา รวมถึง  
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การสรา้งเสริมประสิทธิภาพในการสรา้งความร่วมมืออนัน าไปสู่การเสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความต้องการที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียน 
รูข้องครู เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

 
วัตถขุองการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของครูใน

สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อศกึษาการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนที่สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
3. เพื่อสรา้งสมการพยากรณ์พยากรณ์การบริหารความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนของครูในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 9 

2. ท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครูในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 9 

3. ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของครูในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐมใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

4. เป็นขอ้มูลพืน้ฐานใหส้  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 น าขอ้มูลที่ได้
จากการวิจยัใชเ้ป็นประโยชนใ์นการวางแผน ก าหนดนโยบายในการสง่เสรมิและพฒันาการบรหิาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ 
การจดัการเรียนรูข้องครูใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
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5. เป็นข้อมูลพื ้นฐานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้กับส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชนต่์อไปในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี ้ ได้แก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 9 ปีการศกึษา 2563  จ านวน 2207 คน จากทัง้หมด 29 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครู ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  ปีการศึกษา 2563 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่  และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan) จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  
(Multi-stage sampling) ได้แก่ สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาดของ
สถานศึกษา จากนั้นท าการสุ่มอย่ างง่าย  (Sample random sampling) จ านวน 327 คน 
(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา  
1. ตวัแปรพยากรณ ์: ความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น 

คือ  
1. งานสถานศกึษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบรกิารชมุชน 
2. งานสถานศกึษาขอความรว่มมือจากชมุชน 
3. งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชมุชนมาประชมุ 
4. งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น 
5. งานการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชนและหน่วยงานอื่น 
6. งานประชามสมัพนัธส์ถานศกึษา 

2. ตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่  
1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
2. การจัดการเรียนรู้ของคร ู
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน คือ การสรา้งความรว่มมือกนัระหว่างโรงเรียน

และชุมชน ทั้งด้าน บุคคล ทรัพยากร นโยบาย การปฏิบัติการ โดยสามารถแบ่งขอบข่าย  
งานความสมัพนัธก์บัชมุชนไว ้6 ดา้น ดงันี ้

1.1 การด าเนินงานด้านการให้บริการชุมชน หมายถึง สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ชมุชนใชอ้าคารสถานที่ในการจดักิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาจดัอบรม ใหค้วามรูท้ี่เป็นประโยชนก์บั
ชุมชน (ทราบความตอ้งการความรู,้ จัดความรู)้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมความรูส้่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกบัชุมชน มีการใหค้ าแนะน า หรือค าปรกึษาดา้นวิชาการ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้
ชุมชนใชว้ัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีที่สถานศึกษามีในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสถานศึกษา  
เขา้มามีรว่มกิจกรรมต่างๆ รว่มกบัชมุชน เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาชมุชน  

1.2 การด าเนินงานดา้นการรบัความช่วยเหลือจากชุมชน หมายถึง การที่สถานศึกษา
แสวงหาการสนบัสนุนจากชุมชนในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นงบประมาณ ดา้นแรงงาน ดา้นวสัดอุุปกรณ ์
ดา้นสถานที่ หรือ แนวคิด ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  
ใหม้ีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

1.3 การด าเนินงานดา้นการสรา้งความสมัพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน หมายถึง 
สถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดบุคลากรในการประสานงาน และให้บุคลากรในโรงเรียน 
มีส่วนร่วมในการสรา้งความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ และมีการประเมินผล  
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน การน านัก เรียนไปศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน  
การน านกัเรียนไปพฒันาชมุชน การจดัการประชมุผูป้กครอง การจดังานประจ าปี 

1.4 การด าเนินงานดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง ชุมชนใหค้วามร่วมมือ
ในการคดัเลือกผูแ้ทนมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาไดร้บัความร่วมมือจากชุมชน
ในการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหาตัวแทนเข้ามาเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา(ที่เลือกเขา้มา)ใหค้วามร่วมมือในการเขา้อบรม
เพื่อพัฒนาความรูต้ามบทบาทหนา้ที่ของกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษามีบทบาท  
ในการแนะน า แกไ้ขปัญหา และการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 

1.5 การด าเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ ชมรม สมาคมในชุมชน  
หมายถึง สถานศึกษามีการด าเนินการใหเ้กิดการจัดตัง้องคก์าร ชมรม สมาคม โดยบุคคลต่างๆ  
ในชมุชน สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง หรือองคก์ารในรูปแบบอ่ืนๆ  
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1.6 การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา
เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารภายในโรงเรียนใหก้บัชมุชนรบัทราบ เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยใช้รูปแบบการน าเสนอข่าวสารต่างๆ เช่น การจัดท าวารสารโรงเรียน  
จัดท าจดหมายข่าว การจัดนิทรรศการ การท าเว็บไซตโ์รงเรียน การท าเฟชบุคแฟนเพจ เป็นต้น  
โดยคณะกรรมการที่ผู ้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งขึ ้นรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
อย่างเป็นทางการ 

2. ผลสัมฤท์ิทางการเรียน หมายถึง การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
มีการประชาสมัพันธ์วนัประชุมผูป้กครอง การพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ข่าวสาร
ต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ ขอรบัการสนับสนุนปัจจัยที่จ  าเป็นใน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เช่น ทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี เป็นต้น  
โดยสถานศึกษาเปิดโอกาสใหผู้น้  าชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและองคก์รอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วม  
ในการจดักิจกรรมพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนและเสนอแนะการจดักิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
ใหข้อ้เสนอแนะ ตรวจสอบ และใหค้ าปรกึษาในการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 

3. การจดัการเรียนรูข้องครู หมายถึง การที่สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียน รู้ของครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ขอการสนบัสนุนปัจจยัที่จ  าเป็นต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู ้เปิดโอกาสใหผู้น้  าชมุชน ผูป้กครอง 
ศิษยเ์ก่า และองคก์ารอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วม เช่น การเป็นวิทยากร การสนบัสนุนจดักิจกรรมต่างๆ 
ของครู การให้คณะกรรมการสถานศึกษา และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็น ตรวจสอบและเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
พฒันาการจดัการเรียนรูข้องครู และมีการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนรูข้อง
ครูใหผู้ป้กครองและชมุชนไดท้ราบ เช่น การอบรม การไดร้บัรางวลัต่างๆ 

4. ครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม หมายถึง ครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ในเขตพืน้ที่จงัหวดันครปฐม จ านวน 29 โรงเรียน  

 



  9 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครูในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษานครปฐม เกิดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัโดยผูว้ิจยัน ามาประยุกตใ์ชใ้น
การก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงันี ้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งสามารถสรุปความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนไว ้6 ดา้น คือ 1) งานใหบ้ริการชมุชน 
2) งานสถานศกึษาขอความรว่มมือจากชมุชน 3) งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชมุชนมา
ประชุม 4) งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น 5) งานการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน และ 6) งานประชามสมัพันธส์ถานศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกบั รตันา กาญจนพันธ ์
(2546) และวาสนา ชูแสง (2557) โดย สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ  
การด าเนินการต่างๆ ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะ  
ท าใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และเป็นหนทางใหโ้รงเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน สอดคลอ้งกับ จิรภา สนุทรสิต (2532), สมนึก พงษ์สกุล (2556) และ รุ่งทิพย ์
เข็มทิศ (2559)  

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดหลกัส าคัญที่ปรากฎในงานวิจัยของ
นกัวิชาการต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดนิยามตวัแปรการวิจยั ดา้นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
มุ่งประเด็นในความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเชื่อว่าการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีผลต่อ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

3. การจัดการเรียนรูข้องครู ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดหลักส าคัญที่ปรากฎในงานวิจัยของ
นกัวิชาการต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดนิยามตวัแปรการวิจยั ดา้นการจดัการเรียนรูข้องครู 
มุ่งประเด็นในความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนที่ส่งผลต่อ
การจดัการเรียนรูข้องครู  

จากการที่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน จากงานวิจัยของ เมอรว์ิน วิกทิง, ดีอันนา นิสเบท และ ลูซินดา เอส. สเพาลดิ์ง   
(M. Wighting, Nisbet, & Spaulding, 2009) ที่ได้ท าการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน
มัธยมปลายและความรูส้ึกของชุมชน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ึกของชุมชนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมแลว้มีความสมัพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยระหว่างโครงสรา้งทั้งสอง 
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จากการสุ่มตวัอย่างพบว่า หนึ่งในโรงเรียนที่ท าการวิจยัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัปานกลาง
ระหว่างชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนีง้านวิจัยของนิค เอ็น. วาสวา (Nick N. Waswa, 
2017) พบว่า ทกัษะการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน หากตอ้งการปรบัปรุงผลการเรียนให้
ดีขึน้ ตอ้งพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใหดี้ขึน้ โดยส่วนใหญ่แลว้ความสมัพันธ์
ของชุมชนมีความจริงใจและสนับสนุนการเรียนการสอน ดงันัน้ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียดา้นการศึกษา
ควรมีสว่นรว่มในการด าเนินงานของโรงเรียนดว้ยการสนบัสนนุดา้นวสัดแุละการบริหาร 

จากงานวิจยัของบาควาอิ (Bakwai, 2013) พบว่าความสมัพันธช์ุมชนโรงเรียนมีบทบาท
ส าคญัอย่างยิ่งในการสง่เสรมิการจดัการเรียนการสอน โดยผลการศกึษาชีใ้หเ้ห็นว่า  โรงเรียนมีการ
จดัการเรียนการสอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนทัง้ดา้นการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ส่งผลใหผู้ป้กครองและคนในชุมชนรูส้ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาใหบุ้ตร
หลาน ในทางเดียวกนั ก็สามารถช่วยใหผ้ลิตผูเ้รียนที่มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการสูช่มุชนได ้

ดังนั้น จากการบูรณาการและประมวลแนวคิดจากนักวิชาการดังกล่าวมาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรพยากรณ์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
สง่ผลต่อตวัแปรเกณฑ ์คือ 1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 2. การจดัการเรียนรูข้องครู ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

ตัวแปรพยากรณ ์
การบริหารความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุม 

1. งานสถานศกึษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบรกิารชมุชน 

2. งานสถานศกึษาขอความรว่มมือจากชมุชน 

3. งานการเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมา
ประชมุ 

4. งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น 

5. งานการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชนและหน่วยงานอื่น 

6. งานประชามสมัพนัธส์ถานศกึษา 

ตัวแปรเกณฑ ์
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ตัวแปรเกณฑ ์
2. การจดัการเรียนรูข้องครู 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. การบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

และการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม 
2. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
 
 
 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดว้ิเคราะห ์ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสาร ต ารา 

รวมทัง้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งสามารถน าเสนอประเด็นได ้ดงันี ้
1. บรบิทของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 9 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

2.1 ความหมายของความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 
2.2 ความส าคญัของความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 
2.3 ความมุ่งหมายในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 
2.4 หลกัการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 
2.5 ขอบข่ายและแนวทางการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.2 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 การวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 ประโยชนข์องการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูข้องครู 
4.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูข้องครู 
4.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูข้องครู 
4.3 กระบวนการ / ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูข้องครู 
4.4 จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรูข้องครู / ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้

ของครู 
4.5 คณุภาพการศกึษา 
4.6 ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรูข้องครู 

5. ความสมัพันธ์ระหว่างความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครู 
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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5.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนที่ส่งผลต่อการ
จดัการเรียนรูข้องครู 

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประกาศ ณ วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา และที่ตัง้ของ
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ท้องที่
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้ง ณ  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนน
สพุรรณบุรี - ชัยนาท ต. สนามชัย อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี และมีศูนยป์ระสานงานตัง้อยู่ที่โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลยั อ. เมือง จ. นครปฐม  

1.2 สภาพทางภูมิศาสตร ์ 
1.2.1 ที่ตัง้ และการติดต่อ 

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตั้งอยู่ที่  ศาลากลางจังหวัด
สพุรรณบรุี ถนนสพุรรณบรุี - ชยันาท อ าเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรุี รหสัไปรษณีย ์72000  

โทรศพัท ์035 – 535417  
โทรสาร 035 – 535418, 035 – 536251  
Website: www.mathayom9.go.th  

1.2.2 สถานศกึษาในสงักดั  
มีสถานศึกษาในสงักัด จ านวน 61 โรงเรียน ตัง้อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 

32 โรงเรียน และในจงัหวดันครปฐม 29 โรงเรียน 
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ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสรา้งของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 9 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

มีจ านวน   61 โรงเรียน  
มีจ านวนนกัเรียนชาย 31,745 คน   
มีจ านวนนกัเรียนหญิง 37,835 คน 
รวมทัง้สิน้    69,580 คน 
มีจ านวนหอ้งเรียน   2,050 หอ้ง 

 



  16 

ตาราง 1 สถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 9  
 

โรงเรียน จงัหวดัสพุรรณบรุี จงัหวดันครปฐม 

จ านวนโรงเรียน 32 โรงเรียน 29 โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียนชาย 15,177 คน 16,568 คน 
จ านวนนกัเรียนหญิง 18,646 คน 19,189 คน 
รวมทัง้สิน้ 33,823 คน 35,757 คน 
จ านวนหอ้งเรียน 986 หอ้ง 1,064 หอ้ง 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
 
ผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

มจี านวน    61 โรงเรียน (รวม 2 จงัหวดั)  
มีผูบ้รหิาร    154 คน  
ครูผูส้อน    3,256 คน  
พนกังานราชการ   83 คน  
รวม    3,493 คน 
 

ตาราง 2 ผูบ้รหิารและครูในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 9  
 

ผูบ้รหิารและครู จงัหวดัสพุรรณบรุี จงัหวดันครปฐม 
มีจ านวนผูบ้ริหาร 79 คน 75 คน 
มีจ านวนครูผูส้อน 1,576 คน 1,680 คน 
พนกังานราชการ 58 คน 25 คน 
รวมทัง้สิน้ 1,713 คน 1,780 คน 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
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ตาราง 3 การแบ่งขนาดของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9  
 

จงัหวดัสพุรรณบรุี จงัหวดันครปฐม 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึน้ไป) จ านวน 10 โรงเรียน 
1. สงวนหญิง  
2. อู่ทอง  
3. กรรณสตูศกึษาลยั  
4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 

1. มธัยมฐานบินก าแพงแสน 
2. วดัไรข่ิงวิทยา  
3. สรินิธรราชวิทยาลยั  
4. พระปฐมวิทยาลยั  
5. กาญจนาภิเษก ฯ นครปฐม  
6.ราชินบีรูณะ 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) จ านวน 10 โรงเรียน 
1. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
2. สามชกุรตันโภคาราม  
3. ธรรมโชติศกึษาลยั  
4. บางปลามา้ “สงูสมุารผดงุวิทย”์  
5. กาญจนาภิเษก ฯ สพุรรณบรุี 

1. วดัหว้ยจรเขวิ้ทยาคม  
2. คงทองวิทยา  
3. ก าแพงแสนวิทยา  
4. ศรีวิชยัวิทยา  
5. รตันโกสินทรส์มโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 

โรงเรียนขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) จ านวน 19 โรงเรียน 
1. สระกระโจมโสภณพิทยา  
2. ด่านชา้งวิทยา  
3. ศรีประจนัต ์“เมธีประมขุ”  
4.บางลี่วิทยา  
5. บรรหารแจ่มใสวิทยา 5  
6. อู่ทองศกึษาลยั   
7. ดอนคาวิทยา  
8. ตลิ่งชนัวิทยา 
9. สวนแตงวิทยา  
10. หนองหญา้ไซวิทยา  
11. สระยายโสมวิทยา 

1. ศาลาตกึวิทยา  
2. พระปฐมวิทยาลยั 2 ฯ  
3. บางเลนวิทยา  
4. โพรงมะเด่ือวิทยาคม  
5. ภทัรญาณวิทยา  
6. สามพรานวิทยา  
7. ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยัฯ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

จงัหวดัสพุรรณบรุี จงัหวดันครปฐม 

โรงเรียนขนาดเล็ก (499 คนลงไป) จ านวน 22 โรงเรียน 
1. ทุ่งคลีโคกชา้งวิทยา  
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7  
3. หรรษาสจุิตตวิ์ทยา 2  
4. บางแม่หมา้ยฯ  
5. ทุ่งแฝกพิทยาคม  
6. วงัหวา้ราษฎรส์ามคัคี  
7. หนองวลัยเ์ปรียงวิทยา 
8. บ่อกรุวิทยา  

1. พลอยจาตรุจนิดา  
2. แหลมบวัวิทยา  
3. ปรีดารามวิทยา  
4. สถาพรวิทยา  
5. เพิ่มวิทยา  
6. บวัปากท่าวิทยา  
7. บางหลวงวิทยา  
8. งิว้รายบญุมีรงัสฤษด์ิ  

9. บ่อสพุรรณวิทยา  
10. สรวงสธุาวิทยา  
11. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

9. บา้นหลวงวิทยา  
10.อบุลรตัราชกญัญาฯ  
11. สระกะเทียมวิทยาคมฯ 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่

3 ปีการศึกษา 2561 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปี
การศกึษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ผลต่าง 
ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 56.80 54.42 + 2.38 
ภาษาองักฤษ 29.23 29.45 - 0.22 
คณิตศาสตร ์ 31.89 30.04 + 1.85 
วิทยาศาสตร ์ 36.95 36.10 + 0.85 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
 

ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ระดบัประเทศกบัระดบัเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 9 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละระดับเขตพื ้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับ ประเทศในรายวิชา
ภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร ์และวิชาวิทยาศาสตร ์โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละสงูกว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (56.80) และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละน้อยที่สุด (29.23)  
ซึ่ งต ่ ากว่าระดับประเทศ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน (O-NET)  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2561 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื ้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับระดับประเทศ  
ปีการศกึษา 2561 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ผลต่าง 
ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 49.34 47.31 +2.03 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 36.13 35.16 +0.97 
ภาษาองักฤษ 31.29 31.41 -0.12 
คณิตศาสตร ์ 31.82 30.72 +1.10 
วิทยาศาสตร ์ 30.70 30.51 +0.19 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
 

จากตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 2 พบว่า ปีการศึกษา 2561 ผลเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยรอ้ยละ พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 6 ระดับประเทศกบัระดบัเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 พบว่า คะแนนเกือบทุกรายวิชา
สงูกว่าระดับประเทศ ยกเวน้วิชาภาษาองักฤษ และวิชาวิทยาศาสตร ์โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนน
เฉลี่ยรอ้ยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (49.34) และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ
นอ้ยที่สดุ (31.29) ที่ควรปรบัปรุงเรง่ด่วน 

 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีความส าคัญในการใช้เป็นกรอบทิศทาง

เป้าหมายในการด าเนินงานขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังเป็นองคก์รจัดและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และ  
สงูกว่าระดบัประเทศ  
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จากผลการด าเนินงาน ความจ าเป็นต้องการ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน จังหวัด
สุพรรณบุรี/กลุ่มจังหวัด น ามาวิเคราะห์ศักยภาพส าหรบัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา SWOT 
Analysis ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ จุดเนน้ ตวัชีว้ดั โครงการ/กิจกรรม ไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  

การวิเคราะหศ์ักยภาพ 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน  และ

เสริมสรา้งโอกาสพัฒนาในอนาคตของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีหัวขอ้
ต่าง ๆ ดงันี ้โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห ์คือ 

การวิเคราะหปั์จจยัภายใน ไดแ้ก่ 
S (Strength)   จดุแข็ง 
W (Weak)   จดุอ่อน 

ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 
- ดา้นการบรหิาร ไดแ้ก่ อตัราก าลงั คณุภาพ วินยั ทศันคติ พฤติกรรม 
- งบประมาณ 
- ระบบขอ้มลู 
- การประสานงาน/การอ านวยการ/ความรว่มมือจากสว่นต่างๆ 
- ทรพัยากร เครื่องมืออปุกรณใ์นการท างาน 

การวิเคราะหปั์จจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
O (Opportunity)  โอกาส 
T (Threat)   อปุสรรค 

ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การประสานงานภายนอกต่อหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง 
- ดา้นการเมือง รวมถึงระดบัความขดัแยง้และกลุม่ผลประโยชน ์
- ด้านเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพืน้ที่ (เช่น ผลผลิต รายได ้

รายจ่าย การออม การลงทนุ การใชท้ี่ดิน แรงงาน การเกษตรกรรม การพานิชกรรม การคลงั) 
- ดา้นสงัคม 
- นโยบายรฐับาล/กฎหมาย 
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- เทคโนโลยี 
จดุแข็ง/โอกาสของการพฒันาในปัจจบุนั 

1. มีนโยบายและคู่มือ 
2. มีบรกิารข่าวสารหลายช่องทาง 
3. นกัเรียน/ครู ไดร้บับรหิารอย่างทั่วถึง 
4. มีวสัด ุครุภณัฑส์ าหรบัส านกังานอย่างเพียงพอ 
5. มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 
6. บคุลากรมีคณุภาพและศกัยภาพสงู 
7. บคุลากรเนน้การท างานเป็นทีม 
8. ใชร้ะบบ My office ช่วยลดกระดาษ และภาวะโลกรอ้น 
9. สรา้งเครือข่ายกระจายอ านาจ 
10. ใชรู้ปแบบการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม 

จดุอ่อน/อปุสรรคของการพฒันา 
1. โครงสรา้งขาดความชดัเจนดา้นอตัราก าลงั 
2. สถานที่ตัง้เขตไม่เอือ้อ านวยต่อการบรหิารจดัการ 
3. การติดต่อประสานงานไม่ชดัเจน สง่ผลใหเ้กิดปัญหาดา้นการสื่อสาร 
4. ไดร้บังบประมาณที่จ  ากดั ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
5. บคุลากรไม่เพียงพอ ปรบัเปลี่ยนต าแหน่งบ่อย 
6. บคุลากรบางคนท างานไม่ตรงสายงาน 
7. ระบบงานสารบรรณลา่ชา้ ตกหลน่ 
8. การติดตามงานลา่ชา้ขาดความต่อเนื่อง 
9. ไม่น าผลการด าเนินงานมาปรบัปรุงและพฒันา 
10. ไม่มีค่านิยมองคก์ร 

จะเห็นได้ว่าคุณภาพและศักยภาพของการท างาน ส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถพัฒนาและแกไ้ขปัญหาทางการศึกษาต่อไปไดเ้นื่องจากมี
จดุแข็งและเสรมิสรา้งโอกาสในการพฒันามากและสามารถแกไ้ขจดุอ่อนต่อไปได ้
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2.1 ความหมายของความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ดงันี ้ 

จิรภา สุนทรสิต (2532, น. 54-55) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ว่า  โรงเรียน คือ ที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดถือการด าเนินชีวิตในชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง และโรงเรียนจะต้องจัดโครงการต่างๆ เพื่ อชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและ  
ความตอ้งการของชุมชน อีกทัง้ใหบ้ริการชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ การอ านวยความ
สะดวกต่างๆ และชักจูงให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนให้ได้ 
มากที่สดุ 

ภูวนาถ คงแก้ว (2539 , น. 18) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน คือ การด าเนินการต่างๆ ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะท าใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและเป็นหนทางให้
โรงเรียนเขา้ไปมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน 

รตันา กาญจนพันธ์ (2546, น. 64) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน คือ การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใชใ้นการติดต่อสื่อสาร และ
สรา้งความเขา้ใจอันดีระหว่างโรงเรียนและคนในชุมชน กล่าวคือ โรงเรียนจะไดร้บัความร่วมมือ
และการสนับสนุนต่างๆ จากชุมชน เช่น เงิน แรงงาน และชุมชนก็จะได้รบัความช่วยเหลือจาก
โรงเรียนเช่นกัน เป็นความร่วมมือ การประสานงานกันโดยมุ่งก็ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  
แก่โรงเรียนและชมุชน โดยการประชาสมัพนัธ ์การใหบ้รกิารชมุชน การรว่มกิจกรรม  

สมนึก พงษ์สกุล (2556, น. 13) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการการด าเนินการใดๆ ที่เกิดจากความรว่มมือจาก
ชมุชนสู่โรงเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชน รว่มกนัวางแผน ควบคมุ ประสานงาน จดับุคลากร และ
เผยแพร่ความรูเ้พื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรูส้ึก และความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ร่วมมือกันใน  
การพฒันาการศกึษาของโรงเรียและชมุชนไปพรอ้มกนั 

วาสนา ชูแสง (2557, น. 15) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน
กบัชมุชน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ร่วมก าหนดความมุ่งหมาย 
และนโยบาย รวมถึงใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา การสนับสนุนดา้น
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ทรัพยาการ ก าลังคนและทุนทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็มี  
ความเจรญิกา้วหนา้และเกิดประโยชนท์ัง้โรงเรียนและชมุชน 

รุ่งทิพย์ เข็มทิศ (2559, น. 26) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การวางแผนด าเนินการบริหารงาน ติดต่อประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน ผูป้กครองนักเรียน บุคคลในชุมชน การสรา้งความเขา้ใจระหว่างชุมชน ผูบ้ริหาร คณะครู 
อาจารย ์และสรา้งความรูส้ึกว่าโรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแทจ้ริง ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ชมุชนไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชนจดัตัง้ขึน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันา
การศกึษาทัง้โรงเรียนและชมุชน 

วิภา คนหาญ (2556, น. 29) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียน
กับชุมชน คือ กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการสรา้งความร่วมมือใน 
การประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้มีการประสานงาน  
ด้านการสนับสนุนการศึกษา ทั้งด้านทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
ความต้องการของชุมชนได้ และยังส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น อันจะเป็นการส่งเสริม 
การอยู่รว่มกนัเพื่อพฒันาโรงเรียนกบัชมุชนอีกทางหนึ่ง 

จากความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนข้างต้น สรุปได้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การด าเนินการสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยโรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในดา้น
ต่างๆ เช่น การก าหนดนโยบาย การสนบัสนนุการศกึษา การเขา้มามีสว่นรว่มในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนจะตอ้งเขา้ใจบรบิทของชมุชน และตอบสนองความตอ้งการของชมุชน เพื่อให้
เกิดการพฒันาโรงเรียนและชมุชน 

2.2 ความส าคัญของความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางสังคม ที่ ได้รับหน้าที่ โดยกฎหมายให้ท าหน้าที่  

จัดการศึกษาให้กับคนในสังคม  เช่น เดียวกันสังคม คือผลผลิตของการจัดการศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย บุคคล ครอบครัว องค์กรต่างๆ ที่ รวมกันเป็นหน่วยทางการศึกษา โดยนัก
การศึกษาได้ใหค้วามเห็นเก่ียวกับความส าคัญของการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนไวด้งันี ้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2545) ได้บัญญัติถึงการมี 
สว่นรว่มของชมุชนและทอ้งถิ่น ดงันี ้
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หมวดท่ี 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลกัการ  
มาตรา 8 การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกั ดงันี ้ 

ขอ้ 2 ใหท้กุภาคสว่นในสงัคมมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และแนวทางการจัดการศึกษา  

โดยยดึหลกั ดงันี ้ 
ขอ้ 6 การมีส่วนร่วมของบุคคลในสงัคม องคก์รและหน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ภาครฐัและเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน 
หมวดท่ี 4 แนวทางการจดัการศกึษา  

มาตรา 9 ใหส้ถานศกึารว่มกบับคุคลในสงัคม องคก์รและหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน ส่งเสรมิความเขม้แข็งของ
ชุมชน  โดยการจัด รูปแบบการจัดการเรียน รู้ภ ายในชุมชน  เพื่ อ ให้ สมาชิก ในชุมชนมี 
การจัดการศึกษา เสริมสรา้งการจัดการเรียนรู้ การแสวงหาความรู ้ข้อมูลต่างๆ และลือกสรร 
ภูมิปัญญาและวิทยาการในการพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
คนในชมุชน รวมทัง้หาวิธีการสนบัสนนุใหม้ีการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเรียนรู ้การพฒันา 

หมวดท่ี 7 ครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษา 
มาตรา 57 ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมวสัด ุอปุกรณ ์และทรพัยากร

ต่างๆ รวมถึงบุคคลในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์  ความรู ้
ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการศึกษา และเชิดชูผูท้ี่ส่งเสริม
และสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

หมวดท่ี 8 หมวดทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา 
มาตรา 58 ใหม้ีการระดมวัสดุ อุปกรณ์และทรพัยากรต่างๆ และทั้งการ

ลงทุนในดา้นทุนทรพัย ์และทรพัยส์ินจากทัง้รฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น บุคคลในสงัคม องคก์ร
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน   
จากในประเทศและต่างประเทศมาจดัการศกึษา ดงันี ้

ขอ้ที่ 2 ใหบุ้คคลในสงัคม องคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืน ระดมทุน ทรพัยากรเพื่อการศกึษา โดยเป็นผูจ้ดั
และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทุนทรพัย ์และทรพัยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใชจ้่ายทางการศกึษา 
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2563, น. 77) ที่มีแนวคิดในการ 
จัดการศึกษา ข้อ 4 คือ หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) คือ  
การจัดการศึกษาอย่างสรา้งสรร มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับทุกคน เป็นพันธกิจที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เนื่องจากรฐัตอ้งใช้ทุน และทรพัยากรจ านวนมากใน
การจัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ดว้ยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
และตอบสนองต่อยทุธศาสตรช์าติ และความจ าเป็นในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
โดยใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการมีส่วนรว่มของบคุคลในสงัคม องคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภาครฐัและเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รต่าง ๆ 
จะไดร้บัการสง่เสรมิ ใหเ้ขา้รว่มจดัการศกึษาเพื่อประโยชนข์องสงัคม 

ชัยนิวรรต แยม้ไสย (2552, น. 36) ได้สรุปความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ไว้ว่า เป็นงานที่มีความส าคัญ  เพราะบทบาทหน้า ที่ ของโรงเรียน คือ  
การคัดเลือกคนในชุมชน ใหก้ารศึกษาอบรม ถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา 
เป็นศูนย์รวมวิชาการต่างๆ  หากโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับชุมชนแล้ว จะท าให้โรงเรียน
สามารถระดมสรรพก าลงัและทรพัยากรที่มีอยู่อย่างมากมายในชุมชนมาช่วยในการบริหารจดัการ
งานในโรงเรียนได้ นอกจากนีก้ารสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนยังท าใหโ้รงเรียนเขา้ใจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของชุมชนและด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อตอบสนอง  
ความตอ้งการของชุมชนได ้อีกทัง้ยงัสง่เสรมิการอยู่รว่มกนัอย่างเป็นสขุอนัจะเป็นการพฒันาสงัคม
ไดอ้ย่างหนึ่ง 

อรญั สุขสวัสดิ์ (2553, น.14) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์เก่ียวขอ้งผูกพันธ์กัน ประสานความร่วมมือซึ่งกัน  
เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้วิทยาการแก่ชุมชน เป็นศูนย์รวมสนับสนุน 
การด าเนินการต่างๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
เขา้ใจการด าเนินงานและความตอ้งการของโรงเรียน ขณะเดียวกนัโรงเรียนก็เขา้ใจการด าเนินการ
ของชมุชน และเขา้ไปมีสว่นรว่มในกิจกรรมของชมุชน 

วาสนา ชูแสง (2557, น. 18) ไดใ้หค้วามหมายว่า โรงเรียนและชุมชนมีวตัถุประสงค์
เดียวกัน คือ  การพฒันาคนใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ ์ดังนัน้ ถา้เราสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียน
กับชุมชนให้เข้าใจตรงกันและท าให้ชุมชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ งของโรงเรียน และเต็มใจให ้
ความร่วมมือกับโรงเรียน จะท าใหก้ารด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนในทุกดา้นมีความคล่องตัว  
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ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และน าไปสู่การพัฒนาเยาวชน ชุมชน และประเทศชาติ
ตามล าดบั 

วิภา คนหาญ (2556, น.18) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้บริหารโรงเรียนไม่ควรละเลย การอาศัยทรพัยากรในการ 
จัดการศึกษาจากภาครฐัเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งได้รบัความร่วมมือจากชุมชน 
เพื่อใหก้ารบรหิารงานโรงเรียน ซึ่งเป็นระบบย่อยในชมุชน ชุมชนจึงควรมีส่วนในการด าเนินงานของ
โรงเรียน รว่มรบัผิดชอบในการสนบัสนนุช่วยเหลือโรงเรียนในดา้นต่างๆ พอสมควร ชมุชนจะเขา้มา
มีส่วนร่วมและเก่ียวข้องกับโรงเรียนมากยิ่งขึน้ การด าเนินการต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ ์  
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะเป็นไปในทางที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โรงเรียนก็จะเอือ้อ านวยประโยชนต่์อชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี  

จากความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนข้างต้น สรุปได้ว่า 
ความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาคนเป็นสิ่งส าคัญ 
ดังนั้น ถ้าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะสามารถประสานความร่วมมือกันได ้ 
ทัง้ในเรื่องของความสมัพันธ ์การพฒันา การด าเนินการ การระดมทรพัยากร การด าเนินการต่างๆ 
ของโรงเรียนจะมีความคลอ่งตวั ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  
และนำไปสู่การพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคม ตามลำดับ 

2.3 ความมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
การสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชนใ์น

การจัดการศึกษา และผลที่ได้รบัจากการศึกษานั้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วย ได้มีผูก้ล่าวถึง  
ความมุ่งหมายในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนไว ้ดงันี ้ 

สมพร สุทัศนีย ์(2525, น. 131) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความมุ่งหมายในการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน มี 5 ประการ คือ  

1) เพื่อใหท้ราบขอ้มูลของนักเรียนจากผูป้กครอง จะท าใหส้ามารถปรบัปรุง
คณุภาพการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพืน้ฐานและความตอ้งการของนกัเรียน 

2) เพื่อสรา้งความสัมพันธ์และความเขา้ใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เพื่อใหช้มุชนเขา้มาช่วยเหลือโรงเรียนในดา้นทรพัยากรต่างๆ 

3) เพื่อใชแ้หลง่เรียนรูใ้นชมุชนใหเ้กิดประโยชน ์
4) เพื่อใหโ้รงเรียนบรหิารชมุชนในดา้นอาคารสถานที่และวสัดอุปุกรณ ์
5) เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในการจัดการศึกษา กล่าวคือ เพื่อใหชุ้มชนมี

สว่นรว่มในการบรหิารโรงเรียน 
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กาญจนา สิงห์มณี (2553 , น. 14) ได้ให้ความหมายว่า ความมุ่งหมายของ 
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนมีความมุ่งหมาย ดงันี ้ 

1) เพื่อเสริมสรา้งความเขา้ใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีทัศนคติ  
มีแนวทางที่ตรงกนัในการพฒันาการศกึษาและชมุชน 

2) เพื่อใหช้มุชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา โดยการก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดนโยบายการจดัการศกึษา เพื่อฝึกใหบ้คุคลเป็นไปตามความตอ้งการของชมุชน 

3) เพื่ อใช้ทรัพยากรในโรงเรียนที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ 
ประโยชนใ์นการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และเสริมสรา้งความเขา้ใจในดา้นวิชาชีพ
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีแก่ชมุชน 

4) เพื่อเป็นหนทางในการประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียนจากชมุชน 
วาสนา ชูแสง (2557, น. 20) สรุปว่า ความมุ่งหมายของการสรา้งความสมัพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน คือ การเสริมสรา้งใหช้มุชนมีความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
ซึ่งเป็นการป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียนที่อาจเกิดจาก
ผลกระทบกบัชุมชน และการด าเนินงานของโรงเรียนจะไดร้บัความรว่มมือในการพฒันาการศึกษา
จากชุมชน ทั้งด้านการเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน  
การก าหนดเป้าหมาย นโยบายในการจดัการศึกษา เพื่อจะไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน 
ซึ่งจะท าใหเ้กิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของโรงเรียน 

ไดส้รุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียนจะต้องแสดงออกในการช่วยเหลือ
สนับสนุนงานต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ทาง
การศกึษารว่มกนั 

สมนึก พงษ์สกุล (2556, น. 16) ได้สรุปความมุ่งหมายความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนว่า เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการศึกษา และเข้ามา  
มีบทบาทในการวางนโยบายการศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและสถาบันอ่ืนๆ เป็นสิ่งจ าเป็นและ  
มีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะโรงเรียนและชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนใหเ้ป็นคนที่
สมบรูณ ์และความรว่มมืออนัดีที่จะสนบัสนนุซึ่งกนัและกนัในการด าเนินงานต่างๆ 

จากความมุ่งหมายในการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สรุปไดว้่า 
จุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การสรา้งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน



  29 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีทัศนคติ แนวทางที่ตรงกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และให้
ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
นโยบาย ใหค้วามร่วมมือ ดา้นการเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อประโยชนใ์นการจัดการศึกษา 
และตรงกบัความตอ้งการของชมุชน  

2.4 หลักการสร้างความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชนใหบ้รรลเุปา้หมายไปดว้ยดี โรงเรียน

จะต้องมีหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนกับชุมชนทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีผู ้กล่าวถึงหลักการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ไวด้งันี ้

รัตนา กาญจนพันธ์ (2546 , น. 134) ได้ให้ความหมายว่า หลักการสร้าง
ความสมัพนัธก์บัชมุชน มีแนวทางดงันี ้

1) ด าเนินการอย่างบรสิทุธิ์ใจและตรงไปตรงมา 
2) ติดต่อกบัชมุชน เพื่อใหเ้กิดเจตคติที่ดี 
3) ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ทัง้ในและนอกโรงเรียน 
4) สรา้งความเขา้ใจอนัดีใหก้บัทกุคน 
5) รบัฟังความคิดเห็นของประชาชน 
6) ด าเนินการง่ายๆ และเป็นกนัเอง 
7) ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสภาพชมุชน 
8) ใหเ้กียรติและยกย่องชมุชนอย่างเท่าเทียม 
9) ประชาสมัพนัธอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 
10) ใหม้นษุยส์มัพนัธใ์หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

สนั่น นุชพงษ์ (2548, น. 19) ไดใ้หค้วามหมายว่า หลักการสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน มีดงันี ้

1) ครูต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับชุมชน และสามารถด าเนินการโดย 
ปรับสถานภาพของบุคคลและโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้น ตลอดจน
ประชาสมัพนัธโ์รงเรียน เพื่อใหช้มุชนไดท้ราบถึงความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเสมอ 

2) การด าเนินงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตอ้งเป็นไปดว้ยความมีไมตรีทัง้   
2 ฝ่ายคือ โรงเรียนและชุมชนต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันด าเนินงานโดยใช้
กระบวนการกลุม่ 
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3) การด าเนินงานต้องท าด้วยความบริสุทธิ์ ใจ ตรงไปตรงมา เป็นไป 
อย่างสรา้งสรรคแ์ละต่อเนื่อง 

4) การด าเนินงานควรใช้หลายวิธีการที่หลากหลาย ที่ง่ายและคล่องตัว  
มีการยืดหยุ่น ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์เวลา และโอกาส 

สมาน เรืองฤทธิ์ (2548, น. 31-45) ได้ให้ความหมายว่า การด าเนินงานสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน จะตอ้งด าเนินการตามหลกัการดงันี ้

1) ตอ้งด าเนินงานดว้ยความบรสิทุธิ์ใจและตรงไปตรงมา 
2) การติดต่อใหเ้ป็นไปในทางบวก 
3) ด าเนินงานอย่างอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
4) สรา้งความเขา้ใจใหเ้กิดขึน้ 
5) พรอ้มที่จะรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนตลอดเวลา 
6) ใชว้ิธีการง่ายๆ และเป็นกนัเองกบัประชาชน 
7) ตอ้งด าเนินการดว้ยความยืดหยุ่น ใหเ้หมาะสมกบัวิธีการ เวลา และโอกาส 

กาญจนา สิ งห์มณี  (2553 , น. 17) ได้ให้ความหมายว่า  หลักการสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนไวว้่า บุคลากรในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชน
ที่โรงเรียนตัง้อยู่อย่างละเอียดลึกซึง้ เพื่อที่จะสามารถปรบับทบาทใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของชุมชน การด าเนินการดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา เป็นไปในทางสรา้งสรรค ์มีความ
ต่อเนื่อง ใชวิธีการท่ีหลากหลาย คลอ่งตวั และยืดหยุ่น เหมาะสมกบัสถานการณ ์เวลา และโอกาส 

คนึงนิจ กฤษนาม (2553, น. 18) ไดใ้หค้วามหมายว่า วิธีการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนจะตอ้งมีการศึกษาโครงสรา้งทางวฒันธรรม ประเพณี เจตคติ และความ
เชื่อของชุมชนอย่างละเอียด มีการจดักิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน อีกทัง้
ตอ้งมีการประชาสมัพันธอ์ย่างทั่วถึง โรงเรียนและชุมชนตอ้งมีการติดต่อประสานความร่วมมือซึ่ง
กนัและกัน ชุมชนใหก้ารสนับสนุนทรพัยากรในทอ้งถิ่น เพื่อใหโ้รงเรียนจัดการศึกษาใหเ้หมาะสม
กบัทอ้งถิ่นต่อไป 

ชยันิวรรต แยม้ไสย (2552, น. 39) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชมุชนเป็นสถาบนัใหญ่ที่
มีโรงเรียนเป็นระบบย่อยอยู่ภายใน ซึ่งท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองปัญหาและ
ความตอ้งการแก่ชุมชน ชุมชนจึงควรเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน รบัผิดชอบ  
ใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในดา้นต่างๆ ตามสมควร ความสมัพันธ์ในลกัษณะนีส้่งผลให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมากขึน้ เมื่อพิจารณาบทบาทของโรงเรียนที่มีต่อ
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ชุมชนและบทบาทที่ชุมชนมีต่อโรงเรียน จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือเป็นไปใน
ลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โรงเรียนอาจมีบทบาทที่อ  านวยประโยชน์ต่อชุมชนได้ 
หลายประการ ขณะเดียวกันชุมชนก็สามารถให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนโรงเรียน 
ในดา้นต่างๆ เช่นกนั 

ส าเร็จ สุพร (2549, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้งความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชมุชนนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการน ากิจกรรมภายในโรงเรียนออกสู่สายตาของสาธารณะ หรือ
การน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ช่วยเหลือโรงเรียนทัง้ดา้นแรงงานและทุนทรพัย์
แล้ว จะต้องกระท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความปรารถนาดีต่อกัน เรียบง่าย ตรงไปตรงมา  
มีความพงึพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่ายเพื่อความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัอย่างถาวรและยั่งยืน 

กนกวรรณ  สาระโป  (2556 , น. 40) ได้ให้ความหมายว่า  วิ ธีการสร้าง
ความสมัพันธก์ับชุมชน จะตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์กบัชุมชนอย่างทั่วถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน การบริการชุมชน การจัดการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของชุมชน และ  
สิ่งที่ส  าคัญที่สุดคือ มีการศึกษาโครงสรา้งวัฒนธรรม ประเพณี เจตคติ  ความเชื่อของชุมชน 
อย่างละเอียด 

วิภา คนหาญ (2556, น.36) ได้ให้ความหมายว่า การสรา้งความสัมพันธ์กับ
ชมุชนนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการน ากิจกรรมภายในโรงเรียนออกสู่สายตาสาธารณะหรือการน าชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการช่วยเหลือโรงเรียนทัง้ดา้นแรงงาน ทุนทรพัย ์จะตอ้งท าดว้ย
ความบริสุทธิ์ใจ มีความปรารถนาดีต่อกัน เรียบง่าย ตรงไปตรงมา มีความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย  
เพื่อความกลมเกลียวเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวเพื่อประโยชนร์ว่มกนัอย่างถาวรและยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2547, น. 255) กล่าวว่า  
การสรา้งงานสมัพนัธโ์รงเรียนกบัชมุชน ไวด้งันี ้ 

1) ด าเนินงานดว้ยความบรสิทุธิ์ใจ และตรงไปตรงมา  
2) การติดต่อกบัชมุชนตอ้งมุ่งใหเ้กิดเจตคติที่ดี  
3) มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาทั้งภายในและ ภายนอก

โรงเรียน  
4) สรา้งความเขา้ใจอนัดีใหเ้กิดทั่วไป ไม่เฉพาะกลุม่  
5) รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชนในชมุชน  
6) ใชว้ิธีการด าเนินงานง่ายๆ และเป็นกนัเองกบัประชาชน  
7) ใชว้ิธีการด าเนินการหลากหลายที่เหมาะสมกบัสภาพของชมุชน  
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8) ใหเ้กียรติและยกย่องชมุชนที่ใหค้วามรว่มมืออย่างเท่าเทียมกนั  
9) ปรบัปรุงการประชาสมัพนัธใ์หม้ีประสิทธิภาพ  
10) ใช้หลักการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยการให้ประชาชนได้มีบทบาทและ 

มีสว่นรว่ม  
เสน่ ห์  เห ลื อ ขัน ธ์  (2551 , น . 17 )  ได้ ให้ ค วามหมายว่ า  โรง เรี ยน เป็ น

สถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด โรงเรียนเป็นแหล่งให้ความรู้และ
ประสบการณท์ี่มีความใกลช้ิดกับชุมชน ในการศึกษาหาความรูน้ัน้นอกจากโรงเรียนไดม้ีการเรียน
การสอนแลว้ ผูเ้รียนยงัศกึษาหาความรูไ้ดจ้ากแหลง่อื่นๆ อีกมากมาย เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสิ่งดังกล่าวเหล่านี ้มีความ
หลากหลายในชุมชน โรงเรียนจ าเป็นตอ้งสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดตั้งใน
รูปแบบของสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการ สถานศึกษามูลนิธิและ 
ชมรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

จีรนันท ์หนูผาสุก (2558, น.18) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสรา้งความสมัพันธก์ับ
ชุมชนนั้น ตอ้งยึดหลักการส าคัญ คือ ตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
และการใหบ้ริการต่างๆ แก่ชุมชนดว้ยความบริสุทธิ์ใจและตัง้ใจ เป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมงานทุกด้าน ตอ้งศึกษาและเรียนรูว้ิถีชีวิตตลอดจนความเปลี่ยนแปลงให้เขา้กับ
สภาวะแวดลอ้มในชมุชน ยดึหลกั มนษุยสมัพนัธต์ลอดจนด าเนินการทกุดา้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนข้างต้น สรุปได้ว่า  
การสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนนั้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับชุมชน
อย่างลึกซึง้ มีความจรงิใจ สรา้งสรรค ์มีไมตรีที่ดีต่อชมุชน โดยการด าเนินการนัน้จะตอ้งตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เป็นการด าเนินการจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
การประชาสมัพนัธก์บัชุมชนอย่างทั่วถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน การบริการชุมชน มีการน า
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ช่วยเหลือโรงเรี ยนทั้งด้านแรงงาน ทุนทรัพย ์ 
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพื่อประโยชนร์ว่มกนัอย่างถาวรและยั่งยืน 

2.5 ขอบข่ายและแนวทางการสร้างความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ไดม้ีนักวิชาการหลายท่านไดเ้สนอ

ขอบข่ายและแนวทางการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ดงันี ้
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รตันา กาญจนพันธ์ (2546, น.134-136) ไดใ้หค้วามหมายว่า แนวทางการสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนไว ้6 ดา้น ดงันี ้คือ 

1) งานใหบ้รกิารชมุชน 
2) งานรบัความช่วยเหลือสนบัสนนุจากชมุชน 
3) งานสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนและหน่วยงานอื่น 
4) งานเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศกึษา 
5) งานจดัตัง้กลุม่ ชมรม สมาคม มลูนิธิฯ 
6) งานประชาสมัพนัธ ์

งานให้บริการชุมชน หมายถึง งานบริการที่โรงเรียนสามารถด าเนินการให้กับ
ชุมชนได้ เช่น งานด้านวิชาการ การให้ค าแนะน า งานให้ค าปรึกษา การส่งเสริมด้านอาชีพ  
การบรกิารดา้นสถานที่ วสัดแุละครุภณัฑ ์

งานรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การที่ โรงเรียนรับ 
ความช่วยเหลือจากชุมชน ทั้งด้านวิทยากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ หรือ
ค าแนะน า โดยเมื่อโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือสิ่งต่างๆ เหล่านี ้แล้วก็จะยกย่อง ให้เกียรติ  
ออกเกียรติบตัร หรือรายงานหน่วยงานใหท้ราบเพื่อตอบแทนระเบียบทางราชการต่อไป 

งาน เสริม สร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชนและหน่ วยงาน อ่ืนๆ  หมายถึ ง  
การด าเนินการหรือกิจกรรมเพื่ อสร้างความสัมพันธ์อันดี เช่น งานประจ าปี งานวันปีใหม่  
ฟ  วนัสงกรานต ์ลอยกระทง การทศันศกึษาชมุชน การพฒันาชมุชน เป็นตน้ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง งานที่โรงเรียนต้องด าเนินงานตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ในการแต่งตัง้คณะกรรมการสถานศกึษา ซึ่งไดม้าจากการสรรหา 
เสนอแต่งตัง้ สง่เสรมิบทบาทหนา้ที่ในการจดัประชมุ ดแูลใหป้ฏิบติัตามระเบียบดงักลา่ว  

งานจัดตั้งกลุ่ม  ชมรม สมาคมหรือมู ลนิ ธิฯ เพื่ อเป็นการหาแนวทางและ 
ความร่วมมือจากชุมชน โดยสนบัสนุนใหอ้งคจ์ดัตัง้กลุ่ม องกรค ์สมาคมฯ รวมทัง้ใหก้ลุ่มเหล่านีไ้ด้
มีโอกาสจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน หรือหาแนวทางในการพฒันาโรงเรียนใหม้ีความพรอ้ม
ในดา้นต่างๆ มากขึน้ 

งานประชาสมัพนัธ ์คือ งานที่ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัเพราะเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนได้ทราบ และมีความภูมิ ใจในผลงานร่วมกัน ซึ่ งจะ  
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ซึ่งจะท าใหโ้รงเรียนท ากิจกรรมดว้ยความสะดวก
ยิ่งขึน้ โดยจดัใหม้ีการประชมุผูป้กครอง จดัท าวารสาร สิ่งพิมพ ์ปา้ยประกาศ ฯ 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2547, น. 51-66) สรุปแนวทางใน
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน สามารถด าเนินการไดท้ัง้หมด 5 วิธี คือ  

1) การประชาสมัพนัธโ์รงเรียน  
2) การใหบ้รกิารชมุชน 
3) การเขา้รว่มกิจกรรมของชมุชน 
4) การไดร้บัความช่วยเหลือสนบัสนนุ รว่มมือในการพฒันาชมุชน 
5) การสรา้งเสรมิความสมัพนัธก์บัชมุชนและหน่วยงานอื่น 

กิติยากร มงัคะรตัน ์(2550, น. 29) กล่าวว่า โรงเรียนสามารถสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูป้กครองและชมุชน ไดด้งันี ้ 

1) สนับสนุนและหาแนวทางใหผู้ป้กครองมาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม
ครูและผูป้กครอง 

2) พยายามประชาสมัพนัธก์ิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึน้เสมอ  
3) รบัฟังทศันคติ ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน 
4) มีความเขา้ใจในความตอ้งการของชมุชน 
5) พฒันาบคุลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ 
6) มีความตื่นตวัที่จะพฒันาโรงเรียนและชมุชน 
7) พยายามใชท้รพัยากรที่มีอยู่ในทอ้งถิ่นให้เกิดประโยชนส์ูงสุดกับโรงเรียน

และชมุชน 
8) ศกึษาความเปลี่ยนแปลงของสงัคม ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

จีรนันท ์หนูผาสุก (2558, น.18-23) ไดใ้หค้วามหมายถึง ขอบข่ายงานสัมพันธ์
ชุมชน ว่าเป็นการปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนครอบคลุมงาน 4 ดา้น 
ดงันี ้ 

1) งานกรรมการสถานศกึษา  
2) งานสานสมัพนัธ ์ 
3) งานเยี่ยมบา้นนกัเรียน  
4) งานทนุทรพัยเ์พื่อการพฒันาการศกึษา 

งานเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คือ งานที่จะตอ้งด าเนินการ
ตัง้แต่การสรรหา การเสนอแต่งตัง้ การเสริมความรูด้า้นบทบาทหนา้ที่ การจัดประชุมและดูแลให้
ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนาตามที่รัฐต้องการซึ่งเก่ียวกับ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีแนวปฏิบติัดงันี ้1) วางแผนเก่ียวกบัการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาด าเนินการ  2) ติดต่อบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษา 3) ชีแ้จงบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาแก่บุคคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ 
4) เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกเพื่อการแต่งตัง้เป็นกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สงักัด 
คือ ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา 5) จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้มี
บทบาทในการพัฒนาโรงเรียน และจัดใหม้ีสมุดบันทึกการประชุม  และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับ
กรรมการสถานศกึษา 

งานสานสมัพนัธ์ หมายถึง การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ที่
เอือ้อ านวยใหเ้กิดความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการจดังานวนัส าคัญต่างๆ เช่น 
การจัดกิจกรรมกีฬา การเขา้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีของทอ้งถิ่น  
การให้บริการด้านวิชาการ การเป็นวิทยากรฝึกอบรม และการประสานคว ามร่วมมือกับ 
หน่วยงานอื่น 

งานเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ 
ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้มทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับ
ผูป้กครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเ ป็น 
การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ท าใหค้รูไดข้อ้มลูเก่ียวกบันกัเรียนอย่างชดัเจน 
เพื่อประโยชนใ์นการสง่เสรมิ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ย่างถกูตอ้งยิ่งขึน้ 

งานทุนทรพัย์เพื่อการพัฒนาการศึกษา คือ การรบัความช่วยเหลือจากชุมชน 
ทุกอย่างทั้งทางดา้นวิทยาการ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ หรือค าแนะน าซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวโรงเรียนได้วางแผนหรือโครงการขอรบัความช่วยเหลือล่วงหน้าและเมื่อได้ 
รบัการสนับสนุนจะจัดกิจกรรมยกย่องให้เกียรติ ออกใบอนุโมทนา หรือรายงานผู้บังคับบัญชา
ชัน้สงูเพื่อออกเกียรติบตัรตอบแทนตามระเบียบทางราชการต่อไป 

วาสนา ชูแสง (2557 , น. 24-39) ได้ให้ความหมายว่า การปฏิบัติงานตาม
ขอบข่ายงานการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนครอบคลมุ 6 งาน คือ  

1) งานใหบ้รกิารชมุชน  
2) งานรบัความช่วยเหลือและสนบัสนนุจากชมุชน  
3) งานเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
4) งานเก่ียวกบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
5) งานจดัตัง้กลุม่ ชมรม สมาคม มลูนิธิ  



  36 

6) งานประชาสมัพนัธ ์
งานใหบ้รกิารแก่ชมุชน หมายถึง การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ กบัชมุชน ซึ่งอาจเป็น

ดา้นอาคารสถานที่ การใหค้วามรูท้างวิชาการ การส่งเสรมิคณุธรรม วสัด ุอปุกรณ ์หรือ เทคโนโลยี 
โดยอยู่บนพืน้ฐานความสามารถและขีดจ ากดัของโรงเรียน เพื่อท าใหชุ้มชนมีความเจริญกา้วหนา้
ทั้งการศึกษาและวิถีชีวิต โรงเรียนต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ  
ความตอ้งการของชมุชน เนื่องจากคนในชมุชนมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่แตกต่างกนั 

งานรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน คือ การให้ชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือจากชุมชน อาจเป็นทุนทรพัย ์แรงงาน อุปกรณ ์
หรือแนวคิด โดยผ่านการการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนควรรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
จากชุมชน เพื่อน าไปปรบัปรุง ด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต่์อโรงเรียนและ
ชมุชน 

งานเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ   คือการวางแผน  
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดเป็นระยะ ผู้ที่ เป็นสื่อกลาง คือ บุคลากรใน
โรงเรียน โรงเรียนควรมีการก าหนดบุคลากรในการประสานงาน โดยใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม เช่น การเยี่ยมบา้นนักเรียน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการส าหรบันักเรียน การแข่งขนักีฬาประจ าปี การจัดกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ 
เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

งานเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คือ งานที่ทางโรงเรียนตอ้ง
ด าเนินงานตามระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยตอ้งด าเนินการ
ตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน พิจารณาคัดเลือก  จัดอบรม 
สง่เสริมความรูต้ามบทบาทและหนา้ที่ ใหค้  าแนะน ากรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เป็นที่ปรกึษา
แก่คณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ใน  
การปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตรงตามระเบียบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโรงเรียน เป็นตน้ 

งานจดัตัง้กลุ่ม ชมรม สมาคม มลูนิธิ  คือ การด าเนินงานในการแสวงหาแนวทาง
และความรว่มมือจากชมุชนในการจดัการศึกษาและพฒันาโรงเรียน โดยโรงเรียนเปิดโอกาสในการ
จดัตัง้กลุ่ม ชมรม สมาคม มลูนิธิ ภายใตร้ะเบียบกฎหมายต่างๆ โดยให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ผูร้บัผิดชอบ ประชุมหาแนวทาง ก าหนดชื่อ นโยบาย และวตัถุประสงคอ์ย่างชดัเจน ซึ่งบุคลากรใน
โรงเรียนควรเขา้รว่มเป็นสมาชิก เพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการจดักิจกรรม 
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งานประชาสมัพันธ ์คือการเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียนใหชุ้มชน
ทราบ เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และใหชุ้มชนเขา้ใจในความส าคัญ
ของการศึกษา ซึ่งจะช่วยใหโ้รงเรียนปฏิบติังานไดอ้ย่างราบรื่น โดยโรงเรียนควรมีการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน และด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประชุม
ผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท าป้ายประกาศ พบปะ
เยี่ยมเยียน รบัฟังความคิดเห็นจากชมุชน เผยแพรข่่าวสารทางสื่อมวลชน ประกาศเสียงตามสายให้
ชุมชนทราบ และมีการมอบหมายครูเพื่อรบัผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างเป็น
ทางการ 

วิภา คนหาญ (2556, น.39) ได้สรุปขอบข่ายงานความสัมพันธ์กับชุมชนไว ้ 
6 ดา้น ดงันี ้

1) งานสถานศกึษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการชมุชน 
2) งานสถานศกึษาขอความรว่มมือจากชมุชน 
3) งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชมุชนมาประชมุ 
4) งานการออกเยี่ยมผูป้กครองและผูเ้รียนตามบา้น 
5) งานการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชนและหน่วยงานอื่น 
6) งานประชามสมัพนัธส์ถานศกึษา  

โดยมีการบรหิารและพฒันาความสมัพนัธก์บัชมุชน ดงันี ้ 
งานสถานศึกษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการชุมชน เป็นการใหบ้ริการดา้น

ต่างๆ แก่ชุมชนตามความสามารถที่โรงเรียนด าเนินการได ้เช่น การใหค้วามรูท้างวิชาการ การให้
ค าแนะน า หรือปรึกษากิจกรรมชุมชน การบริการดา้นสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ์ เขา้ร่วมกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา การเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
โรงเรียนในฐานะเป็นสถาบันผูน้  าชุมชน เป็นศูนยร์วมของชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
ย่อมเป็นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีกบัชมุชน เพื่อผลประโยชนข์องโรงเรียนและชมุชน 

งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน คือการรบัความช่วนเหลือจาก
ชุมชน เป็นการเปิดโอกาสเชิญชวน หรือหาทางใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
การไดร้บัความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน การเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งด้าน  
ทนุทรพัย ์แรงงาน วสัดอุปุกรณ ์และแนวคิด รวมทัง้การด าเนินกิจการต่างๆ การแสดงความคิดเห็น
ด้านการบริหารที่ เก่ียวข้องกับวิธีการ การปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียน จะส่งผลต่อ  
การพฒันาโรงเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ และเกิดประโยชนส์งูสดุกบัโรงเรียน 
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งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เป็นการเปิดโอกาส 
เชิญชวน หรือหาทางใหบุ้คคลในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อน าบุคลากร
และทรพัยากรในชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ย่างคุม้ค่า เพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการศึกษาใน
โรงเรียน 

งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น คือการออกเยี่ยมผูป้กครอง 
และนักเรียนตามบ้าน เป็นการออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ ป่วยไข้ หรือ
ประสานงานดา้นพฤติกรรมดา้นการศึกษาและสังคม เป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผูป้กครอง นักเรียน กับโรงเรียน รวมถึงการเยี่ยมเพื่องานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ในการ
พฒันาการเรียนการสอนและพฤติกรรมทางสงัคม เป็นการสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่าผูป้กครอง 
นกัเรียน กบัโรงเรียน และสง่ผลดีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกดว้ย 

งานการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืน คือการที่โรงเรียนจะตอ้ง
มีการประชุม วางแผน การด าเนินการ โดยการใหค้รูมีส่วนร่วมในการติดต่อ ก าหนดบุคลากรใน
การประสานงาน ด าเนินการกิจกรรมเขา้ร่วมกับชุมชนทัง้ดา้นศาสนา ใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืน ตามโอกาสที่สมควร และจะตอ้งมีการประเมินความสมัพนัธก์บัชุมชนเป็นระยะ
ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการเพื่อเป็นการพฒันาความสมัพนัธอ์นัดีกบัชุมชน 

งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา เป็นการสรา้งความสัมพันธ์โดยการให้
ขอ้มูลทางการศึกษาแก่ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจและสนับสนุน ร่วมมือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด  
ความรว่มมือในการพฒันาแกไ้ขปัญหาการศึกษา เพื่อสรา้งคณุภาพการศกึษาของชมุชน 

จากลกัษณะขอบข่ายและแนวทางการสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
สรุปไดว้่า ขอบข่ายและแนวทางการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน แบ่งงานออกเป็น 
6 ดา้น คือ  

1) งานใหบ้รกิารชมุชน 
2) งานรบัความช่วยเหลือจากชมุชน  
3) งานสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนและหน่วยงานอื่น  
4) งานคณะกรรมการสถานศกึษา 
5) งานสนบัการจดัตัง้องคก์ร ชมรม สมาคมฯ ในชมุชน 
6) งานประชาสมัพนัธส์ถานศกึษา 

โดยมีขอบข่ายงานดงันี ้ 
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1) งานใหบ้รกิารชมุชน เป็นการใหบ้รกิารดา้นต่างๆแก่ชมุชนตามความสามารถที่
โรงเรียนด าเนินการได ้เช่น การใหบ้รกิารดา้นอาคารสถานที่ การใหค้วามรูท้างวิชาการ การสง่เสริม
คณุธรรม วสัด ุอปุกรณ ์หรือ เทคโนโลยี โดยอยู่บนพืน้ฐานความสามารถและขีดจ ากดัของโรงเรียน 
เพื่อท าใหชุ้มชนมีความเจริญกา้วหนา้ทัง้การศึกษาและวิถีชีวิต โรงเรียนตอ้งเลือกใชเ้ทคนิคและ
วิธีการท่ีถกูตอ้ง  

2) งานรบัความช่วยเหลือจากชุมชน คือ การให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือจากชุมชน อาจเป็นทุนทรัพย์ แรงงาน อุปกรณ์ หรือ แนวคิด  
โดยผ่านการการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนควรรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ จากชุมชน  
เพื่อน าไปปรบัปรุง ด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต่์อโรงเรียนและชมุชน 

3) งานสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน คือ การด าเนินการหรือ
กิจกรรมเพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดี เช่น งานประจ าปี งานวันปีใหม่ วันสงกรานต ์ลอยกระทง  
การทัศนศึกษาชุมชน การพัฒนาชุมชน การประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น โดยมีการวางแผน  
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดเป็นระยะ ผู้ที่ เป็นสื่อกลาง คือ บุคลากรใน
โรงเรียน โรงเรียนควรมีการก าหนดบุคลากรในการประสานงาน โดยให้บุคลากรในโรงเรียนมี  
สว่นรว่มในการสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนผ่านการจดักิจกรรม  

4) งานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นการสรา้งความสมัพันธโ์ดยการใหข้อ้มูล
ทางการศึกษาแก่ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
เพื่อใหป้ระชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจและสนบัสนนุ ร่วมมือซึ่งกนัและกนั ก่อใหเ้กิดความรว่มมือใน
การพัฒนาแกไ้ขปัญหาการศึกษา เพื่อสรา้งคุณภาพการศึกษาของชุมชน  โดยที่ทางโรงเรียนตอ้ง
ด าเนินงานตามระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยตอ้งด าเนินการ
ตัง้แต่ วางแผนปฏิบติังาน เพื่อสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน พิจารณาคดัเลือก จัดอบรม ส่งเสริม
ความรูต้ามบทบาทและหน้าที่ ใหค้  าแนะน ากรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เป็นที่ปรึกษาดา้น
ระเบียบแก่คณะกรรมการ 

5) งานสนับสนุนการจัดตัง้องคก์ร ชมรม สมาคมฯ ในชุมชน คือ การด าเนินงาน
ในการแสวงหาแนวทางและความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน  
โดยโรงเรียนเปิดโอกาสในการจดัตัง้กลุม่ ชมรม สมาคม มลูนิธิ ภายใตร้ะเบียบกฎหมายต่างๆ 

6) งานประชาสมัพันธ์สถานศึกษา งานประชาสมัพันธ์ คือการเผยแพร่ข่าวสาร
การด าเนินงานของโรงเรียนใหชุ้มชนทราบ เพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
และใหชุ้มชนเขา้ใจในความส าคญัของการศึกษา ซึ่งจะช่วยใหโ้รงเรียนปฏิบติังานไดอ้ย่างราบรื่น  
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เช่น การจดัประชุมผูป้กครองก่อนเปิดภาคเรียน จดัท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ท าป้าย
ประกาศ เยี่ยมเยียน รบัฟังความคิดเห็นจากผูป้กครอง แลชุมชน เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชน 
ประกาศเสียงตามสายใหชุ้มชนทราบ และมีการมอบหมายครูเพื่อรบัผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องได้มีนักวิชาการหลายท่านให้

ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดงันี ้ 
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556, น.7) ไดส้รุปความหมายว่ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ว่าความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถ หรือผลส าเร็จของผู้เรียนที่ ได้จากการเรียนการสอน  
โดยวัดผลความส าเร็จหรือระดับความรู้ได้จาก โดยการประเมินจากคะแนนสอบของผู้เรียน 
แต่ละครัง้ว่ามีความรูม้ากนอ้ยเพียงใดจากผลคะแนนในแต่ละวิชา และประเมินออกมาในรูปแบบ
เกรดเฉลี่ยสะสมของผูเ้รียน  

ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2562, น.10) ได้ให้ความหมายว่า นักการศึกษา 
ชาวไทยได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงความรูข้องผู้เรียนหลังผ่านการเรียน
เนือ้หา โดยประเมินความรูด้า้นเนือ้หาวิชาการเป็นหลกั ขณะที่นกัการศึกษาชาวต่างประเทศนิยาม
ในเชิงความรู ้ทักษะของผู้เรียนที่ได้เรียนรู ้โดยมีขอบเขตเนือ้หาและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
ตลอดจนน าความรูแ้ละทกัษะที่ไดเ้รียนรูม้าประยุกตใ์ชใ้นวิธีที่ซบัซอ้นยิ่งขึน้ 

พระมหาอภินันท์ นนฺทภาณี (ค าหารพล) (2561, น.16) ได้ให้ความหมายว่า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ โดยผ่านกระบวนการทดสอบ
หรือวิธีที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดต้รงตามความมุ่งหวงัที่ก าหนดไว ้และท าใหผู้ ้เรียนเกิดความ
ช านาญคลอ่งแคลว่ในการน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการเรียนจนก่อใหเ้กิดความส าเรจ็ในชีวิต 

พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว) (2557, น. 42-43) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิ์

ทางการศกึษา หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรูก้ารเปลี่ยนแปลง และการพฒันาชีวิตที่ครอบคลมุ
การด าเนินชีวิตทุกด้าน คือ กาย ศีล จิต และปัญญา โดยสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ  
วดัผลสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัการฝึก 

สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น (2560, น.8) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความส าเร็จ ในการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการที่ เกิดขึน้หลังจากผ่านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมแล้ว โดยวัดผล



  41 

ความส าเร็จตามความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนจากผลของคะแนนสอบของผูเ้รียนในแต่ละวิชา
และประเมินออกมาในรูปแบบเกรดเฉลี่ยสะสม 

สนัติวัฒน ์จันทรใ์ด (2560, น.29) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนที่แสดงออกมาภายหลงัการเขา้รว่มกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
ซึ่งความสามารถเหลา่นัน้ครอบคลมุ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพทุธิพิสยั ดา้นทกัษะพิสยั และดา้นจิตพิสยั 

ฮาลาไดนา (Haladyna, 2002) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเชาวปั์ญญาทุกประเภทที่เกิดจากการเรียนรูใ้นโรงเรียน 
ประกอบไปดว้ยพฤติกรรมดา้นความรู ้เช่น ความจ า ความเขา้ใจ ฯลฯ และพฤติกรรมดา้นทักษะ 
เช่น การอ่าน เป็นตน้ ตลอดจนหมายถึง ความสามารถในการประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะที่ไดจ้าก
การเรียนรูไ้ปใชใ้นวิธีการที่ซบัซอ้นขึน้ เช่น การแสดงความสามารถในการแกปั้ญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

เฮนนิง (Henning, 1987) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ผลสมัฤทธิ์ท่ีเป็นความรู ้ความสามารถจากการเรียนท่ีมีการก าหนดเนือ้หาไว ้มีมีจดุประสงคร์ะบไุว้
ชดัเจน  

สไตน์  (Stein, 1980) ได้ ให้ความหมายว่ า  ผลสัม ฤท ธิ์  คื อ  ความ รู้ห รือ
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนที่เขาไดเ้รียนรู ้ 

กู๊ ด  (Good, 1973) ได้ ให้ ค วามหม ายว่ า  ค วามหม ายของผ ลสัม ฤท ธิ์ 
(Achievement) หมายถึง ความส าเร็จ ความสามารถ ความช านาญในการใชท้ักษะหรือการใช้
ความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) 
หมายถึง ความรู ้ความสามารถ หรือทักษะที่เกิดจากการเรียนรูใ้นเรื่องราวต่างๆ ที่ไดเ้รียนมาแลว้ 
โดยสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบของครูหรือผูร้บัผิดชอบในการสอน หรือทัง้สองอย่างรวมกนั 

จากความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง 
ผลส าเร็จของผูเ้รียนที่เกิดขึน้หลงัจากกระบวนการเรียนการสอน การฝึกอบรม ทั้งในดา้นความรู ้
เช่น ความจ า ความเข้าใจ ฯลฯ ด้านทักษะ เช่น การอ่าน เป็นต้น ตลอดจน ความสามารถใน 
การประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะที่ไดจ้ากการเรียนรูไ้ปใชใ้นวิธีการที่ซบัซอ้นขึน้ เช่น ความสามารถใน
การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งสามารถวัดผลออกมาได้
อย่างชดัเจนโดยผ่านกระบวนการทดสอบ 
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3.2 องคป์ระกอบทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบาย

องคป์ระกอบที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดงันี ้ 
สนัติวฒัน ์จนัทรใ์ด (2560, น.31) สรุปว่า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนรูม้ี 2 ด้านใหญ่ คือ ด้านพันธุกรรม ซึ่งเป็นลักษณะทางชีววิทยาที่ถ่ายทอดจาก  
บรรพบุรุษสู่ลูกหลาน และด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การขัดเกลาทางสังคม การคบเพื่อน 
ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั และการปรบัตวั เป็นตน้ 

พระมหาอภินันท์ นนฺทภาณี (ค าหารพล) (2561, น.21) ได้ให้ความหมายว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นไม่ได้ขึน้อยู่กับสติปัญญา ความรูเ้พียงแต่อย่างเดียว แต่ตอ้งอาศัย
องค์ประกอบจากภายนอกจากการแสดงความรกั ความสัมพันธ์อันดีงามจากบุคคลรอบข้าง  
อีกดว้ย 

กักเนอ (Gagne, 1970) อธิบายถึง องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูว้่ามี 2 ประการ คือ องคป์ระกอบดา้นพนัธุกรรม และองคป์ระกอบดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1) องค์ประกอบดา้นพันธุกรรม เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญ คือ สติปัญญา 
และความถนัดเป็นที่ยอมรบักันอย่างกวา้งขวางว่า สติปัญญาของมนุษยไ์ดร้บัการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม และมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้สว่นความถนดัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรูไ้ดแ้ก่ 
ความถนดัทางภาษา ความถนดัเชิงมิติ ความถนดัทางตวัเลข เป็นตน้ 

2) องคป์ระกอบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ส่งอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ด้านบุคลิกภาพของครู และ  
ดา้นอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบดา้นสิ่งแวดลอ้มนีบุ้คคลไดม้าจากการเรียนรูท้าง
สงัคม 

บลูม (Bloom, 1976) ไดศ้ึกษาตัวแปรท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า  
มีตวัแปร 3 ประการที่เก่ียวขอ้ง คือ  

1) พฤติกรรมด้านความ รู้และความ คิด (Cognitive Entry Behaviors) 
หมายถึง ความรู ้ความคิด ทักษะ ความสามารถ ความถนัด และการด ารงชีวิตพืน้ฐานชีวิตของ
ผูเ้รียนที่มีมาก่อน 
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2) คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง 
แรงจูงใจท าใหผู้เ้รียนเกิดคการอยากเรียนรู ้คน้พบสิ่งใหม่ ไดแ้ก่ มีความสนใจในการเรียน เจตคติ
ต่อเนือ้หาที่เรียนและสถาบนั การยอมรบัความสามารถของตนเอง เป็นตน้ 

3) คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of Instruction) หมายถึง การ
เรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ผูเ้รียนจะไดร้บั ส่งผลใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรียน ไดแ้ก่ การ
ไดร้บัค าแนะน า การปฏิบติัและเสรมิแรงของผูส้อนที่มีต่อผูเ้รียน เป็นตน้ 

ซิมมอน และ อเล็กซานเดอร ์ (Simmons & Alexander, 1975) ไดใ้หค้วามหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ เก่ียวกับโรงเรียน เก่ียวกับกลุ่มปัจจัยของอิทธิพล
ภายนอกอ่ืนๆ เช่น สภาพชุมชน ปัจจัยทางด้านปัญญา คุณลักษณะของนักเรียน ภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของนกัเรียน และตวัแปรอ่ืนๆ  

เฮตัน (Heaton, 1990) อธิบายองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูม้ี 6 ประการ ดงันี ้

1) องค์ประกอบทางร่างกาย (Physical Factor) คือ การเจริญเติบโตของ
รา่งกาย สขุภาพ และบคุลิกภาพ 

2) องค์ประกอบด้านความรกั (Love Factor) คือ รูปแบบความสัมพันธ์ใน
ครอบครวั ความสมัพนัธร์ะหว่าบิดามารดากบับุตร และความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในครอบครวั 

3) องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางสังคม (Cultural and 
Socialization Factor) คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ของครอบครวั สภาพแวดลอ้ม 
การอบรมเลีย้งด ูฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

จากองคป์ระกอบที่มีผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนขา้งตน้ สรุปไดว้่า องคป์ระกอบที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน มี 2 ประการคือ 1) ตัวผูเ้รียน ได้แก่ ความรู ้ความสามารถ ทักษะ  
เชาว์ปัญญ า ความถนัด  ความสนใจ  แรงจู งใจ  เจตค ติ  ความสัมพัน ธ์ ในครอบครัว   
2) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ อิทธิพลทางการศึกษา บุคลิกภาพของครู  
การจดัการศกึษา ฐานะทางสงัคม เป็นตน้ 

3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไดม้ีนกัวิชาการหลายท่านกลา่วถึงการ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดงันี ้ 
บราวน ์(Brown, 1987) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัผลสมัฤทธิ์ว่า เป็นการวดัผล

ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียน มีความรู ้ทกัษะในเนือ้หาวิชาที่สอนไปแลว้มานอ้ยเพียงใด 
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เนือ้หาในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ (Achievement test) จะตอ้งจ ากดัเฉพาะเนือ้หาที่เรียนไปแลว้
เท่ านั้น  ซึ่ งแตกต่างจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางภาษา (Proficiency test) ที่ เนื ้อหา 
ในแบบทดสอบไม่จ ากดัตามหลกัสตูร  

บลูม (Bloom, 1976) ไดแ้บ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แบ่งเป็น 6 ระดับ 
ดงันี ้

1) ความจ า คือ สามารถจ าเรื่องต่างๆ ได ้เช่น ค าจ ากดัความ สตูรต่างๆ 
2) ความเขา้ใจ คือ สามารถแปลความ สรุปความ ขยายความได ้
3) การน าไปใช ้คือ สามารถน าความรู ้หลกัการ ทฤษฎี ไปใชใ้นสถานการณ์

ต่างๆ  
4) การวิเคราะห ์คือ ความสามารถในการแยกแยะขอ้มูลและปัญหาต่างๆ 

ออกเป็นสว่นย่อย 
5) การสังเคราะห ์คือ สามารถน าองคป์ระกอบ หรือส่วนต่างๆ มารวมเป็น

หมวดหมู่เดียวกนั 
6) การประเมินค่า คือ สามารถพิจารณา ตัดสินจากข้อมูล คุณค่าของ

หลกัการโดยใชม้าตรการที่ผูอ่ื้นก าหนดหรือตนเองก าหนดขึน้ 
พระมหาอภินนัท ์นนฺทภาณี (ค าหารพล) (2561, น.22) ไดใ้หค้วามหมายว่า การ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวดัความรู ้ว่าผูเ้รียนไดร้บัความรูใ้นการเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
และเป็นการวดัความสามารถในการรบัรูท้ัง้ในอดีตและปัจจุบนัของผูเ้รียนหลงัจากไดร้บัการเรียน
การสอน 

จากการอธิบายถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน คือ คือการตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลจุุดมุ่งหมายทางการเรียนหรือไม่ มีความรู ้ทกัษะ 
ความสามารถมากน้อยเพียงใด  สามารถเปรียบเทียบความสามารถโดยการน าผลการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนั 

3.4 ประโยชนข์องการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งได้มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง

ประโยชนข์องการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดงันี ้ 
สันติวัฒน์ จันทรใ์ด (2560, น.34) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมีประโยชน์หลายฝ่าย ได้แก่ ครู ซึ่งสามารถน าผลการวัดผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการ
ปรบัปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู ้เรียน ผู้เรียนได้ 



  45 

ทราบถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และเป็นขอ้มูลส าหรบัผูบ้ริหารในการวางแผน
พฒันาผูเ้รียนต่อไป 

สุจริต เพียรชอบ and สายใจ อินทรมัพรรย ์(2538) ไดส้รุปประโยชนข์องการวัดผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียน ไวด้งันี ้

1) ช่วยใหค้รูไดท้ราบถึงสภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
2) เป็นเครื่องกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ เพราะนกัเรียนจะ

ต่ืนตวั และรบัรูถ้ึงความกา้วหนา้ของตนเอง 
3) ช่วยใหค้รูสามารถแบ่งกลุ่มของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม เพื่อสะดวกใน

การจดัการเรียนรู ้และสามารถจดัการเรียนรูแ้บบซ่อมเสริมใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ต ่า เพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและเรียนไดท้นัเพื่อนกลุม่อื่น 

4) เป็นการประเมินผลของครูผู้สอนว่ามีความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอนไดดี้มากนอ้ยเพียงใด และควรปรบัปรุงดา้นใดบา้ง 

5) ช่วยในการวินิจฉัย และท านายผลการเรียนรู ้อีกทั้งเป็นข้อมูลเบือ้งต้นใน  
การตดัสินใจในการด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามจดุมุ่งหมายที่ตัง้ไวห้รือไม่ 

6) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนรู ้คือ การทดสอบผู้เรียนว่ามีความรู้
ความสามารถในการเรียนรู ้

7) ช่วยใหค้รูสามารถใหค้ะแนนผูเ้รียนไดถ้กูตอ้ง 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนได ้ดงันี ้
1) น าผลการประเมินไปใชป้รบัปรุงกิจกรรมการเรียนรูข้องครูต่อไป 
2) น าผลการประเมินเสนอผูป้กครอง เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถของผูเ้รียน 

เพื่อหาวิธีการสอนเสรมิใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
3) น าผลการประเมินไปปรบัปรุงสื่อการเรียนรูเ้พื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั

ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน 
4) ผู้บริหารสามารถใชผ้ลการประเมินเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถของผูเ้รียน 
5) น าผลการประเมินไปใชใ้นการท าวิจยัในชัน้เรียนเพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู ้

ศิริเดช สุชีวะ (2546) ได้สรุปประโยชน์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าสามารถ
น าไปใชใ้นดา้นต่างๆ ดงันี ้ 
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1) ท าใหผู้เ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
2) ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดข้อ้มูลส าหรบัปรบัปรุง แกไ้ข ส่งเสริมและพัฒนาการ

เรียนของผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
3) ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องได้ข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทาง

การศกึษาและเลือกศกึษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนดั 
4) ใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการออกเอกสาร หลกัฐานการศกึษา 

และรบัรองผลการศกึษา  
จากประโยชนข์องการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนขา้งตน้ สรุปไดว้่า ประโยชน์

ของการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีประโยชนต่์อบคุคลหลายฝ่าย ดงันี ้ 
1. มีประโยชนต่์อครู ดงันี ้ 

1) ครูไดท้ราบถึงสภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
2) ช่วยใหค้รูสามารถแบ่งกลุม่ของผูเ้รียนไดต้ามความเหมาะสม 
3) เป็นข้อมูลเบื ้องต้นในการตัดสินใจในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม

จดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้
4) ครูสามารถน าผลการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครู และน าไปใช้

ปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนรู ้สื่อ เพื่อใหเ้หมาะสม และตรงกบัความสามารถของผูเ้รียน 
5) เป็นแนวทางในการท าวิจยั เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

2. มีประโยชนต่์อผูเ้รียน ดงันี ้
1) ท าใหผู้เ้รียนรบัรูแ้ละเขา้ใจสภาพการเรียนรูข้องตนเอง 
2) เป็นเคร่ืองกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ 
3) เป็นแนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ข ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของผูเ้รียนให้

ประสบความส าเรจ็ 
3. ประโยชนต่์อผูป้กครอง คือ เพื่อใหท้ราบถึงความสามารถของผูเ้รียน เพื่อหาวิธีการ

สอนเสรมิใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
4. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร คือ สามารถใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในการจัด

กิจกรรมสง่เสรมิความสามารถของผูเ้รียน 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้ของครู 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องได้มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้
ความหมายของการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

ทิศนา แขมมณี (2547) ไดอ้ธิบายความหมายของการจดัการเรียนรู ้คือ  
1) การเรียนรูเ้ป็นเรื่องส่วนบุคคล ท าแทนกันไม่ได ้ครูที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรูจ้ะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้สรมิสรา้งประสบการณก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง  
2)  การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการทางสติปัญญา ต้องใช้ความคิด การสรา้ง

ความเขา้ใจสิ่งต่างๆ ครูจึงควรกระตุน้ใหผู้เ้รียน ใชก้ระบวนการคิดเพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
3) การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการทางสังคม เพราะเรื่องเดียวกัน อาจคิดได้ 

หลายแง่มุม ท าใหเ้กิดการเพิ่มเติมความรู ้การขยายความ การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  
ดงันัน้ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบับคุคลอื่น หรือแหลง่ขอ้มลูอื่นๆ  

4) การเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่นุกสนาน เพราะเป็นการหลุดพน้จากความไม่รู ้
ไปสูค่วามใฝ่รู ้จึงเป็นเรื่องน่าสนุก  ครูจึงควรมีความคิดสรา้งสรรค ์กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยาก
รู ้หรือคับขอ้งใจบา้ง เพื่อใหผู้เ้รียนคน้หาค าตอบ หลุดพน้จากความคับขอ้งใจ และเกิดความสุข
จากการไดเ้รียนรู ้และหาค าตอบดว้ยตนเอง 

5) การเรียนรูเ้ป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรูเ้ป็นสิ่งไม่สิน้สดุ ครูจึงควร
สรา้งกิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างไม่รูจ้บ 

6) การเรียนรูเ้ป็นการเปลี่ยนแปลง เพราะไดค้วามรูม้ากขึน้ มีการน าความรู้
ไปใชใ้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ น าไปสูก่ารพฒันาที่ดีขึน้ ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง 

จากความหมายดังกล่าวครูจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี ้เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ดงันี ้

(1) ความแตกต่างระหว่างบคุคล 
(2) เนน้ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั 
(3) การพฒันาคณุภาพชีวิตของผูเ้รียน 
(4) การจดักิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู ้
(5) ความเมตตากรุณาต่อผูเ้รียน 
(6) ความทา้ทายที่สง่ผลต่อผูเ้รียน 
(7) การตระหนกัถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู ้



  48 

(8) การสร้างบรรยากาศ หรือ สถานการณ์ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้โดยการ  
ปฏิบติัจรงิ 

(9) สนบัสนนุและสง่เสรมิการเรียนรู ้
(10) จดุมุ่งหมายของการสอน 
(11) เขา้ใจผูเ้รียน 
(12) ภมูิหลงัผูเ้รียน 
(13) ไม่ยดึติดกบัวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านัน้ 
(14) เป็นการสอนที่เป็นพลวตัร (Dynamic) คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทัง้กิจกรรม บรรยากาศ รูปแบบเนือ้หา เทคนิคและวิธีการ 
(15) เป็นการสอนท่ีไม่ไกลตวัผูเ้รียนมากเกินไป 
(16) วางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม (2554) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจัดการเรียนการสอน 
คือ กระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน เพื่อถ่ายทอดความรู ้ความคิด แนวทางปฏิบติั
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้มีประสบการณ ์เจตคติ และพฤติกรรมตามเปา้หมายท่ีก าหนดไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการอาศยักระบวนการการจดัการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

รงัสีจันทร ์สุวรรณสทิศกร (2555, น.7) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจัดการเรียนรู ้
หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าผผู้สอนกับผู้เรียน เพื่ อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้
ประสบการณ ์เจตคติและพฤติกรรม ตามที่เป้าหมายก าหนดไว ้โดยอาศยักระบวนการการจดัการ
เรียนรูแ้บบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

บุญเลี ้ยง ทุมทอง (2556) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบการเรียนการสอน 
หมายถึง แบบแผนเชิงปฏิบติัการเพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอนที่จดัท าขึน้อย่างมีระบบและมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะโดยผ่านขัน้ตอนการด าเนินงาน การออกแบบและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้หลักปรัชญา หลักการ แนวทาง ทฤษฎี  หรือความเชื่อพื ้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธต่์างๆ ที่เชื่อมโยงกนั และแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางในการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุ
จดุมุ่งหมาย 

ประทวน คลา้ยศรี (2560, น.20) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจัดการเรียนการสอน 
หมายถึง ลักษณะการจัดการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งจัดไวอ้ย่างเป็นแบบแผน 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เชื่อถือได ้โดยจดัเป็นล าดบัตามขัน้ตอนกระบวนการสอน สามารถใชใ้น
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การสอนไดจ้ริง ท าใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามรถบรรลวุตัถุประสงค์
ได ้ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการพิสจูน ์และทดสอบตามกระบวนการที่เป็นที่ยอมรบั 

ไซมอน และ อเล็กซานเดอร ์(Simmons & Alexander, 1975) ให้ความหมาย
ของการจดัการเรียนการสอนว่าเป็นแบบแผน (Pattern) ที่วางไวอ้ย่างเป็นกระบวนการ โดยมีการ
ก าหนดองค์ประกอบที่ ใช้ในการอธิบาย การด าเนินการสอนในรูปแบบการปฏิบัติ และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจัดไวต้ามหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี หรือความเชื่อ
ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดผลแก่ผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของการสอนนัน้ องคป์ระกอบของการสอนจะตอ้งมี
รายละเอียดของสถานการณ์ การจัดสิ่งแวดลอ้มการเรียนรู ้อธิบายว่าผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธก์นัอย่างไรเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้ซึ่งรายละเอียดดงักล่าวจะช่วยในการวางแผนหลกัสตูร 
หน่วยการเรียน บทเรียน และการออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

จอยซ,์ เวล และ คาลฮอน  (Joyce, Weil & Calhoun, 2004) ใหค้วามหมายของ
รูปแบบการสอนว่า เป็นแผน (Plan) หรือ แบบ (Pattern) ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน เพื่อการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือใชส้  าหรบัจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน หรือหลกัสูตร
รายวิชา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการสอนที่ช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรูไ้ด้ รูปแบบการสอนที่ดีจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รบั
ความรู ้แนวคิด ทักษะต่างๆ ค่านิยม วิธีการคิด และวิธีการแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง  
ในความเป็นจรงิแลว้ผลลพัธร์ะยะยาวที่ส  าคญัที่สดุของการสอน คือ ความสามารถในการเรียนของ
ผูเ้รียนเพิ่มขึน้ ท าใหเ้รียนรูไ้ดง้่ายและมีประสิทธิภาพ เพราะว่าความรูแ้ละทกัษะที่ไดจ้ากการเรียนรู้
ที่ผูเ้รียนสามารถควบคมุกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนได ้

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้ข้างต้น  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู ้คือ  
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนกับผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการที่มีแบบแผน หลักการ แนวคิด   
โดยจัดท าขึน้อย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมาย สามารถใชไ้ดจ้ริง ซึ่งท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่มี
ประสิทธิภาพ โดยการสอนนั้นท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้มีสติปัญญา ความคิด ทักษะ ค่านิยม 
แนวคิด วิธีการแสดงออกตามความคิดของตนเอง 

4.2 องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้ของครู 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูไ้ดม้ี

นกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบาย ดงันี ้
วิทยา พัฒนเมธาดา (2560) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรูว้่ามี  

2 ประการ คือ ผูส้อน และผูเ้รียน โดยใหค้วามหมายไวด้งันี ้ 



  50 

1. ผู้สอนจะต้องศึกษาจากข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อน ามาช่วยเสริมสรา้ง 
การจดัการเรียนรูข้องตน และการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบ 3 อย่างดงัต่อไปนี ้

1.1) ผูเ้รียน  
1.2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
1.3) บรรยากาศทางจิตวิทยาในชัน้เรียน 

2. ผูเ้รียน สิ่งที่ครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดับแรกคืตัวตนของผูเ้รียนกับ
ความสามารถในการคิด ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางกาย อารมณ์และจิตใจ  
ความตอ้งการพืน้ฐาน โดยทัง้หมดเรียกรวมกนัว่า ศกัยภาพผูเ้รียน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2557) ได้ให้ความหมายว่า ผู้สอน
จ าเป็นจะตอ้งศึกษาจากขอ้มลูที่หลากหลายเพื่อน ามาช่วยเสริมสรา้งการจดัการเรียนรูข้องตนและ
การเรียนรูข้องผูเ้รียน การจดัการเรียนรูข้ึน้อยู่กบัองคป์ระกอบ 3 อย่างคือ  

1) ผูเ้รียน  
2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู ้ 
3) ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียน  

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการของการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเรจ็ ดงันี ้  

1) ผู้เรียน  คือ ศักยภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ ผู ้สอนจะต้องค านึงถึง คือ
ความสามารถทางความคิด ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
ความตอ้งการพืน้ฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผูส้อนจะตอ้งใหค้วามส าคญัและละเลยไม่ได ้ 

2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู ้ผูส้อนเป็นสว่นที่ส  าคญั
ที่จะก าหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ บรรยากาศความเป็น
ประชาธิปไตย ความสงบ ความร่วมมือ ความสนุกสนาน สิ่งเหล่านี  ้จะเกิดขึน้ไดโ้ดยผูส้อนเป็น 
ผูก้  าหนด แต่บรรยากาศในชัน้เรียนยงัมีองคป์ระกอบอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากตวัผูส้อน  

3) ปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน จะเป็นเครื่องมือที่ชีว้่าสถานการณว์่า 
ผูเ้รียนจะประสบความส าร็จหรือความลม้เหลวในการเรียนรู ้ผูส้อนควรจะคิดถึงผูเ้รียนในฐานะ
บคุคลหนึ่ง ผูเ้รียนมีสิทธิที่จะไดร้บัความตอ้งการพืน้ฐาน และผูส้อนจะตอ้งหาวิธีที่จะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการพืน้ฐานของผูเ้รียนใหม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้เพื่อประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้

อชัรา เอิบสขุสิริ (2556, น.106) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูไ้ว้
ว่า การจดัการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตอ้งค านึงองคป์ระกอบ 4 อย่าง ไดแ้ก่ 
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1) ลกัษณะของผูเ้รียน ประกอบดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ จิตใจ สติปัญญา 
จริยธรรมค่านิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมต่อกลุ่ม ความตอ้งการพิเศษ เพศ และ
วฒันธรรม 

2) ลกัษณะของผูส้อน ประกอบดว้ย เจตคติต่อการเรียนรู ้เจตคติต่อผูเ้รียน 
เจตคติต่อตนเอง และความเขา้ใจในงานที่เก่ียวขอ้ง 

3) รูปแบบการสอน คือ การน าทฤษฎีการเรียนรู้มาปฏิบัติ วิธีสอนและ
ตน้แบบ วิธีสอนเฉพาะรายบคุคล แผนการสอน เทคนิคการสอน วินยัของผูเ้รียน 

4) เนื ้อหาวิชา ประกอบด้วยโครงสรา้ง แนวคิดพื ้นฐาน ล าดับของเนือ้หา  
การเลือกเนือ้หาในการสอน ระดบัความส าคญัของเนือ้หา ฯลฯ  

สงัด อุทรานันท์ (2525) ได้ให้ความหมายว่า องค์ประกอบของการสอนมี 4 
ประการ คือ  

1) ครู คือ ผู้ที่มีความส าคัญอันจะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลิกและความสามารถของครูจะส่งผลถึงตวัผูเ้รียน ครูจะตอ้งปรบัปรุงเทคนิคและ
วิธีการสอนใหเ้หมาะสมกับเนือ้หา วตัถุประสงคใ์นการสอน และตัวผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ประสบความส าเรจ็ในการเรียนรู ้

2) ผู้เรียน ความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญของ 
การจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ผูส้อนจะตอ้งท าหนา้ที่ในการจดัประสบการณก์ารเรียนรูพ้รอ้มทัง้
แนะแนวใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถุประสงคต์ามที่ไดก้ าหนดไว ้โดยผ่านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่จดัขึน้ 

3) หลักสูตร คือ สื่อกลางในการน าผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่คาดหวัง และ  
เป็นองคป์ระกอบส าคัญที่โรงเรียนจัดใหผู้เ้รียนเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการ ผูส้อนจะตอ้ง  
จดัเนือ้หาใหม้ีความสมัพนัธก์นั น่าสนใจ เหมาะสมวยั และระดบัของผูเ้รียน  

4) สิ่งแวดล้อมทางการเรียน เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การจัดการเรียน 
การสอนน่าสนใจขึน้ โดยผ่านการจดัเวลาเรียน หอ้งเรียน วิทยากร แหลง่เรียนรู ้อปุกรณต่์างๆ 

องคป์ระกอบทัง้ 4 มีความสมัพันธ์กัน ไม่สามารถแยกจากกันได ้จะตอ้งด าเนิน
ควบคู่กนัไปตลอดเวลา 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2543) ได้ให้ความหมายว่า ผู้สอนจะต้องศึกษาข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อน ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนขึน้อยู่กับ
องคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี ้
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1) ผู้เรียน สิ่งที่ต้องค านึงคือ ธรรมชาติของผู้เรียน ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ 
ความสามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ การพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน ทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งที่ผูส้อนตอ้งค านึงถึงและจะละเลยไม่ได ้

2) บรรยากาศทางจิตวิทยา ผูส้อนเป็นผูก้  าหนดบรรยากาศในชัน้เรียนใหเ้ป็นไป
ใน รูปแบบที่ ต้องการ อย่างไรก็ตามบรรยากาศในชั้น เรียนยังมี องค์ประกอบ อ่ืนๆ อีก
นอกเหนือไปจากตัวผู้สอน คือ ผู้เรียน  สิ่งที่จะบ่งชี ้ได้ว่าบรรยากาศทางจิตวิทยาชั้นเรียนที่
เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูจ้ะปรากฏออกมาในรูปแบบใด 

3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะเป็น
เครื่องบ่งชี ้ถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ์ว่าผู้เรียนจะประสบความส า เร็จหรือความล้มเหลวต่อ 
การเรียนรู ้จะตอ้งค านึงถึงผูเ้รียนในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ผูเ้รียนมีสิทธิที่จะไดร้บัความตอ้งการ
พืน้ฐาน และผูส้อนจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานของผูเ้รียนใหม้ากที่สดุเท่าที่จะมาก
ได ้เพื่อความส าเรจ็แห่งการเรียนรู ้ 

ล าพอง บุญช่วย (2540, น.33) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการสอนไว ้7 ประการ 
และแสดงแผนภมูิไว ้ดงันี ้

1) ครูผูส้อน 
2) ผูเ้รียน 
3) หลกัสตูร 
4) วิธีการสอน 
5) วตัถปุระสงคข์องการสอน 
6) สื่อการสอน 
7) การประเมินผล 

องคป์ระกอบทัง้หมดจะสมัพนัธก์นัดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของการเรียนการสอน 
ที่มา : ล าพอง บญุช่วย (2540, น.20) 
 

จากองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูข้า้งตน้ สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการ
จดัการเรียนการสอนมี 4 ประการ คือ 

1) ผูส้อน คือ ผูท้ี่มีความรูใ้นเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี สามารถจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ เหมาะสมกับผู้เรียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลจุดุมุ่งหมายการเรียนรู ้

2) ผูเ้รียน คือ องคป์ระกอบที่ส  าคัญในการจดัการเรียนการสอน ความส าเร็จ
ในการเรียนของผูเ้รียนคือสิ่งส  าคญัที่ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึง ดงันัน้ ผูส้อนจะตอ้งทราบถึงลกัษณะที่
ส  าคัญของผูเ้รียน (ทางกายภาพ จิตใจ สติปัญญา จริยธรรมค่านิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมส่วนตัว 
พฤติกรรมต่อกลุ่ม ความตอ้งการพิเศษ เพศ และวฒันธรรม) เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) หลกัสูตร คือ เนือ้หา จุดมุ่งหมายที่ผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
โดยผูส้อนจะตอ้งจัดสรรเนือ้หาให้สอดคล้องกับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ค านึงถึง วัย การเรียนรู ้
ความน่าสนใจ 

4) สิ่ งแวดล้อม คือ การจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้  เช่น 
ห้องเรียน วิทยากร สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ที่ เอื ้อต่อการเรียนรู ้  
ซึ่งผูส้อนเป็นส่วนที่ส  าคัญที่จะก าหนดบรรยากาศในชัน้เรียนใหเ้ป็นไปตามรูปแบบที่ตอ้งการ เช่น 
ความสนุกสนาน ประชาธิปไตย ความกระตือรือรน้  ความต้องการของผู้เรียนที่ผู ้สอนจะต้อง

การ
ประเมินผล 

วิธีการสอน 

วตัถปุระสงค ์
ผูเ้รียน 

หลกัสตูร 
สื่อการสอน 

ครู 
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ตอบสนองให้กับผู้เรียน สิ่งต่างๆ เหล่านี ้เป็นเครื่องมือที่ชี ้ว่าสถานการณ์ว่าผู้เรียนจะประสบ 
ความส ารจ็หรือความลม้เหลวในการเรียนรู ้

4.3 กระบวนการ / ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของครู 
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไดม้ีนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึง

กระบวนการ / ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูท้ี่ดี ดงันี ้
กรมวิชาการ (2539) อธิบายถึงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อให้ประสบ

ความส าเรจ็ตามจดุมุ่งหมาย มีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้
1) การจัดการเรียนการสอนตอ้งยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ สภาพทอ้งถิ่น โดย

พฒันาหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิ่นตามความเหมาะสม 
2) การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหพ้ัฒนาตนเองตามความสามารถ
อย่างเท่าเทียม 

3) จดัการเรียนการสอนใหม้ีความสมัพนัธ ์เชื่อมโยง หรือบูรณาการทัง้ภายใน
และภายนอกสาระการเรียนรูใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 

4) จัดการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการเรียนรู ้กระบวนการคิดอย่างมี
เหตผุล สรา้งสรรค ์และเป็นกระบวนการกลุม่ 

5) จดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริงมากที่สดุ เนน้ใหเ้กิดความคิด
รวบยอดในสาระการเรียนรูต่้างๆ 

6) จดัใหม้ีการติดตามและและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 
7) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงคใ์นการจดักิจกรรมการ

เรียนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ 
8) เสริมสรา้งค่านิยมที่ระบุไวใ้นจุดหมาย ปลูกฝังค่านิยมพืน้ฐาน เช่น ขยัน 

ซื่อสตัย ์อดทน มีวินยั รบัผิดชอบ 
9) จดัสภาพแวดลอ้ม สรา้งบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และปฏิบติัจรงิของ

ผูเ้รียน 
พทัยา การะเจดีย ์(2545, น.7) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจัดการเรียนรูท้ี่ดีครูควร

ศกึษาลกัษณะต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนการจดัการเรียนการสอน การสอนที่ดีควรมีลกัษณะดงันี ้ 
1) สง่เสรมิใหน้กัเรียนเรียนรูด้ว้ยการกระท า  
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2) ส่งเสริมใหน้ักเรียนเรียนรูด้ว้ยการท างานกลุ่ม เปิดโอกาสใหแ้สดงความ
คิดเห็น ยอมรบัความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ฝึกใหท้ างานรว่มกบัผูอ่ื้น 

3) ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเสริมสรา้งความสนุก กระตุน้ความ
สนใจ ความกระตือรือลน้ในการเรียนรู ้

4) จดัการเรียนรูใ้หเ้นือ้หาสอดคลอ้งกบัวิชาเรียนอ่ืนๆ 
5) มีการใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการสอน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและเขา้ใจ

บทเรียนง่ายขึน้ 
6) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อเร้าความสนใจ และ

สนกุสนาน 
7) สง่เสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดอยู่เสมอ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม หรือแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ และพิจารณา
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งต่างๆ 

8) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ส่งเสริมให้คิดและท ากิจกรรมใหม่ๆ 
เสรมิสรา้งสนุทรียภาพในการเรียน เช่น วาดภาพ แสดงละคร 

9) ใชก้ารจงูใจระหว่างการเรียนการสอน ใชว้ิธีการลอ่ต่างๆ เช่น การใหร้างวลั 
การท าโทษ การชมเชย ฯลฯ เพื่อกระตุน้ความสนใจ ตัง้ใจในการท ากิจกรรมการเรียนรูใ้หม้ากขึน้ 

10) ส่งเสริมประชาธิปไตย เปิดโอกาสใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็น รบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยกย่องความคิดเห็นที่รวมถึงใหน้กัเรียนรว่มกนัวางแผนกบัครู 

11) มีการเร้าความสนใจก่อนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้การสอนประสบ
ความส าเรจ็ 

12) มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยใชว้ิธีการต่างๆ เช่น การซกัถาม การท า
แบบทดสอบ 

ดงันัน้จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู ้ความคิด ความรูส้ึก และการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดทักษะและ
พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลจุดุมุ่งหมาย 

สุมน อมรวิวัฒน์ (2543) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรูท้ี่ท าให้เกิด 
การเรียนรูท้ี่ดีจดัเป็นการสอนท่ีดี ลกัษณะของการจดัการเรียนรูท้ี่ดีมีลกัษณะ ดงันี ้

1) การจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู ้
ความคิด เจตคติและทกัษะ  
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2) มีการเตรียมการจัดการเรียนรูท้ี่ครบองค์ประกอบ ได้แก่ จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้เนือ้หาสาระ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน การใชส้ื่อการสอน และการวดัประเมินผล 

3) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค ์
เนือ้หาและผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบที่เหมาะสม 

4) ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง หรือมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรม 
5) สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง และหลกัสตูรของโรงเรียน 
6) ค านึงถึงผลประโยชนท์ี่ผูเ้รียนจะน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น สอนโดยให้

ผูเ้รียนไดคิ้ด ใชว้ิจารณญาณ ไดท้ดลอง คน้ควา้ 
7) เป็นการสอนที่กระตุน้ผูเ้รียน สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดจ้น

จบกระบวนการเรียนการสอน 
8) มีการวัดประเมินผลทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชรู้ปแบบต่างๆ เช่น 

การท าแบบทดสอบ การซกัถาม ซึ่งจะช่วยในการวัดผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน และวัดผลส าเร็จของ
ผูส้อน 

9) ครูผูส้อนตอ้งมีความกระตือรือรน้ สอนดว้ยความตัง้ใจและจิตวิญาณของ
ความเป็นครู มีความมุ่งมั่น และตัง้ใจในการเรียนการสอน 

10) มีการสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมการจดัการเรียนรู ้ทัง้ดา้นวตัถุ และจิตใจ 
หมายถึง สภาพหอ้งเรียน อปุกรณ ์สิ่งแวดลอ้ม การปฏิสมัพันธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ใหค้วาม
เป็นกนัเอง มีเมตตา ความมีชีวิตชีวา 

11) ผูส้อนตอ้งใชว้ิจารณญาณและจิตวิทยาที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรู ้
เช่น การใหค้ าชมเชย การใหร้างวลั การใชบ้ทลงโทษที่พอดี เพื่อเป็นการกระตุน้ผูเ้รียน โดยผูส้อน
จะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

12) ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย เช่น เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดง
ความคิดเห็น ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม ฝึกความมีวินัย เพื่อการเป็น
พลเมืองดีของสงัคม 

13) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ มีล  าดับขั้นตอน ไม่สับสน 
เรียงล าดบัการสอนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หา มีขัน้น า ขัน้สอน และขัน้สรุปผล 

จากการอธิบายถึงกระบวนการ / ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สรุปว่า ขั้นตอน /  
การจัดการเรียนรูท้ี่ดี คือ เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั เนือ้หาการเรียนรูเ้หมาะสม
กับผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ท าให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู ้
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ความคิด เจตคติ และทกัษะ จดัการเรียนรูท้ี่ครบองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หา
สาระ รูปแบบการจดัการเรียนการสอน การใชส้ื่อการสอน และการวดัประเมินผล  ซึ่งกระบวนการ
จัดการเรียนรูจ้ะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การตอบค าถาม การแสดง ฯ ผูส้อนจะตอ้งแทรกคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการด าเนิน
ชีวิต เสรมิสรา้งบรรยากาศการจดัการเรียนรูท้ัง้ดา้นวตัถุและจิตใจ  

4.4 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ของครู / ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้
ของครู  

การจัดการเรียนรูม้ีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
องคก์ร การจดัการเรียนรู ้จะตอ้งมีแรงจูงใจการการด าเนินการจดัการเรียนรู ้กล่าวคือ มีเป้าหมาย 
เป็นเงื่อนไขส าคญั อนัจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ 

วรรณี ลิมอกัษร (2551, น.49) ไดอ้ธิบายถึง การเรียนรูม้ีจุดมุ่งหมายและส าคัญ
ต่อบคุคลในดา้นต่างๆ ดงันี ้

1) มีความส าคัญต่อการมีชีวิตรอด กล่าวคือ เป็นการเรียนรูใ้นการแสวงหา
อาหาร การรกัษา หรือหลีกหนีอนัตราย การเอาตวัรอด การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี การอยู่รว่มกนั
สงัคม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในเวลาที่ล  าบาก 

2) มีความส าคัญต่อการปรับตัว กล่าวคือ ช่วยให้มนุษย์สามารถเลือกใช้
วิธีการปรบัตวัอย่างเหมาะสม เขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้ 

3) ช่วยใหบ้คุคลไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของคนอ่ืน กลา่วคือ ไม่ถกูหลอกลวง 
4) มีความส าคญัต่อการประกอบวิชาชีพ เพราะ แต่ละอาชีพมีวิธีการ ทกัษะที่

ใชแ้ตกต่างกนั การเรียนรูจ้ะช่วยใหบ้คุคลประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพมากขึน้ 
5) มีความส าคัญต่อบุคลิกภาพ กล่าวคือ เป็นการส่งเสริม ปรบัปรุง แก้ไข

บุคลิกภาพ เช่น ความรูใ้นการเลือกสรรเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม การเลือกใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

6) มีความส าคญัต่อประเทศชาติ กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใชเ้พื่อ
พฒันาสภาพเศรษฐกิจ สงัคม หรือการศกึษาแก่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึน้ 

ศุภลักษณ์ ทองจีน (2558, น.8) ไดอ้ธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน 
การสอน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

1) การบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไวต้ามวิสยัทศัน ์ยทุธศาสตร ์พนัธกิจ 
2) เกิดการพฒันากระบวนการที่ทนัต่อสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง  
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3) เกิดการพฒันาความคิด พัฒนาคนใหม้ีความคล่องตวั มีความสามารถใน
การท างาน และการด ารงชีวิต 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2557, น.8) อธิบายความส าคัญของ 
การจดัการเรียนการสอน คือการท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว ้โดยมีผลดีต่อ
ผูเ้รียนดงันี ้

1) มีความรูแ้ละเขา้ใจในเนือ้หาวิชา หรือกิจกรรมการเรียนรู ้
2) เกิดทกัษะ ความช านาญในเนือ้หาวิชาที่เรียนรู ้
3) มีทศันคติที่ดี 
4) สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
5) สามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปพฒันาต่อยอดเพิ่มเติม 

จากการอธิบายจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้/ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้
ขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ คือการท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จตาม
ที่ตัง้ไว ้โดยมีผลดี ดงันี ้ 

1) สามารถท าใหผู้ ้เรียนด าเนินชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรบัตวั ทศันคติในการด าเนินชีวิต การแสวงหาความเจรญิกา้วหนา้ การใชช้ีวิตประจ าวนั  

2) ก่อให้เกิดทักษะ ความช านาญ ในเนือ้หาที่เรียน อันน าไปสู่ความส าเร็จใน  
การประกอบอาชีพ  

3) พัฒนาประเทศชาติ ผ่านการน าความรู ้ทักษะที่มีมาใช้เพื่อพัฒนาสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม หรือการศกึษาแก่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

4.5 คุณภาพการศึกษา 
การศึกษาเป็นสิ่งที่จะพฒันาคน คนที่ไดร้บัการศึกษาที่เหมาะสมจะท าใหส้ามารถใช้

ชีวิตไดอ้ย่างมีคุณภาพ และเป็นเสมือนสิ่งที่คนทุกคนตอ้งแสวงหาและเพิ่มพนูตลอดเวลาเพื่อการ
พฒันาตนเอง ครอบครวั สงัคม หนา้ที่การงาน และประเทศชาติ ดงันัน้ปัจจยัที่สง่ผลใหก้ารศึกษามี
คณุภาพ ดงันี ้

สมศกัดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542, น.149-150) ไดน้ิยามถึง ปัจจยัที่ท าใหก้ารศึกษามี
คณุภาพ มีทัง้หมด 4 ประการ คือ  

1) หลกัสตูร หลกัสูตรที่ดีจะตอ้งใหค้วามส าคัญกับผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
ด้วยตนเองและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต ในสังคมปัจจุบันที่ เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ รัฐ
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จะตอ้งพัฒนาการศึกษาใหม้ีความเป็นสากล หลักสูตรการศึกษาจะตอ้งปลูกฝังเรื่องทักษะชีวิต 
และทกัษะขัน้พืน้ฐาน 

2) การจัดการเรียนรู ้จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้สรา้ง  
องคค์วามรู ้และสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี 

3) ครูและบคุลากรทางการศกึษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
ผู้บริหารการศึกษา จะต้องมีภาวะผู้น า มีความรู้ ความสามารถใน 

การบริหารอย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ มีการท างานที่เป็นมาตรฐาน ท างานเป็นทีม  
ใหท้กุฝ่ายมีสว่นรว่มในการพฒันาสถานศกึษา  

ผูส้อน จะตอ้งจดัการเรียนรูต้ามหลกัสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนได้
เรียนอย่างมีความสขุ มีประสบการณ์ตรง มีการจัดบรรยากาศที่ปลกุเรา้ จูงใจ เสริมแรงใหผู้เ้รียน  
มีการจัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์ปรบัปรุงตนเอง 
พฒันากระบวนการคิดและการปฏิบติัจรงิ 

4) กระบวนการบริหารการจดัการ  มุ่งเนน้การบริหารใหม้ีประสิทธิภาพและ
คณุภาพ มุ่งใหเ้กิดความสมานฉันทร์ะหว่างบุคคลกบัหน่วยงาน มีการกระจายอ านาจไปสู่ทอ้งถิ่น
และสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรพัฒนา เอกชน หน่วยงานรฐัและ
ภาคเอกชนมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา  

ฐานความรู ้มสธ (2553) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง 
คณุลกัษณะที่พงึประสงคต์ามปนิธานและภารกิจของการจดัการศกึษา 

โสภณ เพ็ชรพวง (2561)กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบ่งชี ้
คุณลกัษณะที่มีความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการบริหารและวิชาการ โดยผ่านกระบวนการ
ผลิตที่เป็นระบบ ทัง้การน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต โดยใชเ้ครื่องมือการวัดที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรบั 

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2557) ไดก้ าหนดเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศึกษา 
ดงันี ้

1) ดา้นคณุภาพศิษย ์
ตัวบ่งชี ้ที่  1 ผู้เรียนเป็นคนดี หมายถึง ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน ้าใจ  

มีจิตอาสา มีคณุธรรม มีวินยั ซื่อสตัย ์อดทน ฯลฯ ผ่านการท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน ์
ตวับ่งชีท้ี่ 2 ผูเ้รียนมีความสามารถตามหลกัสตูร คือ ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะ 

มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ก  าหนดไว ้
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ตัวบ่งชี ้ที่  3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด คือ ผู้เรียนจะต้องมี
ความสามารถในการคิดอย่างสรา้งสรร สามารถคิดวิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์คิดแกไ้ขปัญหา และ
คิดเชิงสรา้งสรรค ์

ตวับ่งชีท้ี่ 4 ผูเ้รียนมีทักษะชีวิต คือ ผูเ้รียนสามารถด าเนินชีวิตประจ าวัน
ไดอ้ย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู ้ร่างกายแข็งแรง อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข สามารถจัดการ
ปัญหา  

ความขัดแยง้ต่างๆ ได ้ปรบัตัวใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

2) ดา้นคณุภาพครู/อาจารย ์
ตัวบ่งชี ้ที่  5 ครู / อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ หมายถึง ครู / 

อาจารย์จะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ผู ้เรียน  
จดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สง่เสรมิใหผู้เ้รียนพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ครู / อาจารย์เสริมสรา้งบรรยากาศหอ้งเรียน / แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ คือ ครู/ อาจารย์ น าประสบการณ์การเรียนรูม้าสรา้งสรรค์ห้องเรียน / แหล่งเรียนรูใ้น
สถานศึกษา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยเนน้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจ ใฝ่เรียนรู ้ 

ตัวบ่งชี ้ที่  7 ครู / อาจารย์มีการน าผลงานไปใช้ คือ ครู / อาจารย ์ 
มีการจัดการความรู ้เช่น สื่อสารสอน สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่มีความคิดสรา้งสรรค ์นวัตกรรม งานวิจัย  
ที่น าไปใชแ้ละน ามาปรบัปรุง / พฒันาการเรียนการสอนจนเกิดผลกบัผูเ้รียน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ครู / อาจารยไ์ดร้บัการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู ้/ 
ประสบการณ์ คือ ครู / อาจารย ์เพิ่มพูนความรู ้พัฒนาทักษะ ความสามารถ เช่น วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การวดัประเมินผล ความรูใ้นวิชาที่เรียน โดยผ่านการอบรม ศกึษาดงูาน ฯ 

3) ดา้นการบรหิารและธรรมภิบาลของสถานศกึษา 
ตัวบ่ งชี ้ที่  9  การด า เนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา คือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานปฏิบัติหน้าที่และมีผลการด าเนินงานตามหน้าที่ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2543  

ตัวบ่งชีท้ี่  10 การด าเนินงานของผู้อ  านวยการ คือ ผู้อ  านวยการต้องมี 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลัก  
ธรรมภิบาล มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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ตวับ่งชีท้ี่ 11 การบรหิารความเสี่ยง คือ มีการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงจากการประเมินสถานการณ์ วิเคราะหล์  าดับความส าคญั จัดการ ควบคุม ติดตาม เฝ้าระวัง 
และแกไ้ขความเสี่ยง ส่งผลใหล้ดสาเหตแุละโอกาสที่จะเกิด ไม่ว่าจะเป็นต่อชีวิต ทรพัยส์ิน ชื่อเสียง 
และสงัคม 

4) ดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน/สงัคม  
ตัวบ่ งชี ้ที่  13 การให้ความร่วมมือที่ ส่ งผลต่อชุมชน  / สังคม คือ 

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครู / อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน / สังคม เพื่อให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหดี้ขึน้กับชุมชน มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน / สงัคม
เกิดการถ่ายโอนความรูร้ะหว่างสถานศกึษากบัชมุชน / สงัคม 

ตวับ่งชีท้ี่ 14 การใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน / สงัคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 
คือ การที่สถานศึกษาน าประสบการณ์และความรูจ้ากการท ากิจกรรมจากการจัดร่วมกับชุมชน / 
สงัคมไปพฒันาการเรียนการสอน 

5) ดา้นการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตัวบ่งชี ้ที่  15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม คือ การที่

สถานศึกษาเป็นแหล่งให้ความรูแ้ละสนับสนุนให้นักเรียนเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของศิลปะและ
วฒันธรรม โดยใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรู ้ 

ตวับ่งชีท้ี่ 16 การพฒันาสนุทรียภาพ คือ ความรูส้ึกดีงาม อนัเกิดจากการ
ไดเ้ห็น ไดส้มัผัสสิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและสากล ใหผู้เ้รียนได้เรียนรู ้
ปลกูฝัง พฒันาแก่ผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดการชื่นชม ซมึซบั สูท่กัษะทางอารมณท์ี่สนุทรีย ์อนัเป็นปัจจยัที่
ส  าคญัประการหนึ่งของการพฒันาผูเ้รียนสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ที่มีคณุภาพอย่างมีรสนิยม 

6) ดา้นอตัลกัษณ/์เอกลกัษณ ์ 
ตัวบ่งชี ้ที่  17 อัตลักษณ์ผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ เกิดขึน้ตาม

ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และวตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี ้ที่  18 เอกลักษณ์สถานศึกษา คือ สถานศึกษามีเอกลักษณ์ที่

สะทอ้นความโดดเด่น / ความช านาญ / ความเชี่ยวชาญ ตามพนัธกิจ / วตัถปุระสงค์และบริบทของ
สถานศกึษา 
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7) ดา้นมาตรการสง่เสรมิ 
ตัวบ่งชี ้ที่  19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) คือ ผู้เรียนมี

ความสามารถและทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ เพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถ
สื่อสารและสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบันานาประเทศ 

ตวับ่งชีท้ี่ 20 มาตรการส่งเสรมิ (ภายนอกสถานศึกษา) คือ สถานศกึษามี
การด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน รอบสถานศึกษา เช่น การชี ้แนะ ป้องกัน และ / หรือ
แกปั้ญหาสงัคม ที่สอดคลอ้งกบันโยบายภาครฐั สภาพเศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และจงัหวดั 

จากความหมายของคณุภาพการศกึษาขา้งตน้ สรุปไดว้่า คณุภาพการศกึษา คือ การ
ก าหนดมาตรฐาน ลักษณะที่มีความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ทั้งคุณภาพผูเ้รียน ผูส้อน การบริหาร
สถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน ศิลปะวัฒนธรรม เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ และการส่งเสริม
การศึกษา โดยผ่านกระบวนการ / ระบบ ทั้งการน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) โดยใชเ้ครื่องมือการวดัที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรบั 

4.6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนรูน้ั้น ผู้เรียนและครูตอ้งมีปฏิวัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นครู

จะต้องใส่ใจนักเรียนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ้นักวิชการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรูไ้ว ้ดงันี ้

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2536) ไดใ้หค้วามหมายว่า การจัดการเรียนรูใ้ห้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ไดม้ีเฉพาะการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนอย่างเดียว แต่รวมถึงปัจจัย
อ่ืนๆ อีกดว้ย เช่น กระบวนการเรียนการสอน การจัดการสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ ครูคือผูม้ีบทบาทใน
การสรา้งเยาวชนใหม้ีคณุภาพ  และยงัไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนได ้

มัทนา ป้ันม่วง (2536) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง 
ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น 
สมอง รา่งกาย อารมณ ์สงัคม และท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีวางไว ้

อาภรณ ์ใจเที่ยง (2540, น.19) ไดใ้หค้วามหมายว่า กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที่ดี เป็นการกระท าใหเ้กิดความรูผู้ส้อนมีบทบาทส าคญั ดงันัน้ผูส้อนจึงควรมีหลกัการ ความรู ้
และทักษะอันจะท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูท้ี่มีปะสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ความหมาย 
องคป์ระกอบ ลกัษณะ หลกัการสอน การเรียนรู ้
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ก าพล ธนะนิมิต (2550, น.3) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการสอน 
หมายถึง การสอนที่รวบรวมปัจจยัต่างๆ เพื่อที่จะสามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลจุุดมุ่งหมายตามที่วาง
ไว ้

พระปิ ติพ ร วิชฺ ชากโร (ขันธนันท์ ) (2561 , น .10) ได้ให้ความหมายว่ า 
ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของผูส้อนในการปฏิบติัการสอนตอ้งผสานปัจจัย
ต่างๆในการสอน การสรา้งปฏิสมัพันธ์ รวมถึงลกัษณะพฤติกรรมที่ส่งผลให ้ผูเ้รียนสามารถบรรลุ
วตัปุระสงคก์ารสอนตามที่ก าหนดไว ้ 

กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการสอน คือ การใช้
แผนการสอน หรือ วิธีการสอนที่ท าใหผู้เ้รียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได ้

จากความหมายของประสิท ธิภาพการจัดการเรียน รู้ข้างต้น  ส รุป ได้ว่า 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถในการจดัการเรียนรูข้องครูที่สามารถท าให้
ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายการเรียนรูท้ี่ตั้งไว ้โดยการจัดการเรียนรูน้ีส้ามารถพัฒนาผูเ้รียนในดา้น
ต่างๆ เช่น สมอง รา่งกาย อารมณ ์สงัคม 

 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากการศึกษางานวิจยัความสมัพนัธ์ระหว่างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
ท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดงันี ้

ดันลับ และ อัลวา  (Dunlap & Alva, 1999) ได้ศึกษาบริบทความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนจากมมุมองของครูผูส้อน ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดี
โดยตรงกับทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถลดก าแพงระหว่างผู้สอนและ
ผูป้กครองลงได ้ผูว้ิจยัยงัเสนอแนะว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนควรบูรณาการบรบิทสงัคม (Community 
Context ) ให้เขา้กับหลักสูตรพื ้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของ
สงัคมนัน้ ๆ สืบไป 

เอ็ม. เจ. วิกทิง และ เจ. หลิว (M. J. Wighting & J.Liu, 2009) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง 
ความสัมพั นธ์ ระห ว่างชุม ชนและผลสัมฤท ธิ์ท างการเรียนระดับมั ธยม  ผลการวิจัย 
พบความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับต ่าระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึน้
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จากการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเป็นผู้ให้
การศึกษาในสายวิชาชีพที่ตนถนัดเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนใน
โรงเรียน ผลการวิจัยพบความเก่ียวเนื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในด้าน
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอยู่ในระดบัปานกลาง 

อับราฮัม (Abraham, 2012) ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ระดบัมธัยมศึกษา  ผลการศกึษาพบว่า การมีส่วนร่วมชมุชนในการด าเนินการของโรงเรียน ถือเป็น
หวัใจหลกัที่จะท าใหโ้รงเรียนด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนที่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก
กบัชมุชนมาก สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียนสงูไปดว้ย  

เอ็น. เอ็น. วาสวา (N. N. Waswa, 2017) ได้ศึกษาวิจัยผลของการมีส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนแปรผันตรงกับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน โดยผูว้ิจยัเสนอแนะว่าผูบ้รหิารสถานศึกษา ควรสนบัสนุน
การพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและชมุชนอย่างเต็มก าลงั 

 จากการศึกษางานวิจยัในประเทศที่เก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า การบริหารความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน การเปิดโอกาสใหช้มุชนมีสว่นร่วมกบัโรงเรียน สง่ผลดีโดยตรงกบัทิศทาง
ในการจดัการเรียนการสอน เพราะสามารถลดก าแพงระหว่างผูส้อนและผูป้กครองลงได้ และการมี
สว่นรว่มชมุชนในการด าเนินการของโรงเรียน จะท าใหโ้รงเรียนด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ความสัมพันธร์ะหว่างความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู 

จากการศึกษางานวิจยัความสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
ที่สง่ผลต่อการจดัการเรียนรูข้องครู ดงันี ้

บาควาอิ (Bakwai, 2013) ศึกษาความสมัพนัธข์องชมุชนและโรงเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในรฐัซามารา ผลการวิจยัพบว่าความสมัพนัธช์ุมชนโรงเรียนมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่า   โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนทัง้ดา้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ได้แก่ เสนอแนะการออบแบบหลักสูตรโดยภาพรวมและด้านการด าเนินงานอ่ืนๆของโรงเรียน 
สง่ผลใหชุ้มชนรูส้ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาและช่วยใหผ้ลิตผูเ้รียนที่มีคณุภาพตรงตาม
ความตอ้งการสูช่มุชนได ้

พาวไมรี (Palmieri, 2017) ไดท้ าการวิจยัเรื่องความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อเป็นโอกาสในการคิดทบทวนการสอน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีผลประโยชนใ์นสองดา้นหลกั ไดแ้ก่ : 1. การจดัการเรียนการสอนโดย



  65 

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้เนื ้อหาและวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลักษ์
เฉพาะตวั และโดดเด่น เนื่องจากมีการบูรณาการใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม และความตอ้งการของชุมชน
ในพืน้ที่นั้น ๆ 2. การมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คือ ผู้เรียนจะเรียนรูไ้ดดี้ที่สุดจะต้องเกิดจากการ
แสดงความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน และได้ทดลอง
ปฎิบติัในหวัขอ้และวิธีการท่ีแตกต่างตามบรบิททางสงัคมในปัจจุบนั  

เบนิกนัส ซี. นวันโกว และ แสตลีย์ ยู. นอรอม (Benignus C. Nwankwo and 
Stanley U. Nnorom, 2020) ผลการวิจัยพบว่า ทั้งผูป้กครองและครูไม่ควรปล่อยใหก้ารบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในมือของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว การมีส่วนร่วม ของชุมชนมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเอือ้ใหส้มาคม
นกัเรียนเก่า ผูป้กครอง หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น และระบคุวามตอ้งการของชมุชน  

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศที่เก่ียวขอ้งสรุปไดว้่าความสมัพนัธช์ุมชนโรงเรียนมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทั้งด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามารถช่วยใหผ้ลิตผูเ้รียนที่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการสู่ชุมชนได ้ฉะนัน้การมีส่วนร่วมของ
ชมุชนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
จีรนนัท ์หนูผาสกุ (2558, น.65-67) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง สภาพการด าเนินงานสมัพนัธ์

ชมุชนของโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจยั
พบว่า สภาพการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยเรียงล าดบัค่าตามค่าเฉลี่ย คือ 
ดา้นทุนทรพัยเ์พื่อการพฒันาการศึกษา ดา้นงานเยี่ยมบา้นนกัเรียน ดา้นงานสมัพนัธ ์และดา้นงาน
กรรมการสถานศกึษา 

สุธี ดีกลั่ น (2553, น.116-126) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน
ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ผลการวิจยัพบว่า 1) การวางแผนสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีการส ารวจชุมชนโดยการสอบถามขอ้มมูลจาก
ผูป้กครองและผูน้  าในชุมชน 2) การใหบ้ริการชมุชน โดยการใหบ้ริการดา้นอาคาร สถานที่และวสัดุ
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ครุภัณฑ ์สนับสนุนใหชุ้มชนใชส้ถานที่จัดกิจกรรม 3) การรบัความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการ โดยเสนอการขอความ
ช่วยเหลือจากองคก์รต่างๆ ในชุมชน ผ่านการจัดท าโครงการ 4) การเสริมสรา้งความสมัพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ใหก้ารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน านักเรียนไปเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 5) การด าเนินการเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยคณะกรรมการฯ  
ให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนา
ประจ าปี 6) การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือ มูลนิธิ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการจัดตั้ง แต่โรงเรียน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากวัด และองค์การบริหารภาคส่วนต่างๆ 7) การประชาสัมพันธ ์ 
ดว้ยการเผยแพรข่่าวสารผ่านนกัเรียนและการจดัท าจดหมายแจง้ความเคลื่อนไหว 

สมนึก พงษ์สกุล (2556, น.196-200) ไดท้ าการวิจัยเรื่องปัจจัยและรูปแบบยุทธวิธี
การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและวิธีการ
บริหารงานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วม  
2. การสรา้งภาคีเครืองข่าย (กลุม่ ชมรม) 3. การประชาสมัพนัธ ์4. การบรกิารชมุชน 

วาสนา ชูแสง (2557, น. 111-112) ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานการสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร ในดา้นงานใหบ้ริการชุมชน 
ดา้นความช่วยเหลือและสนบัสนนุจากชุมชน ดา้นเสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนและหน่วยงาน
อ่ืน ด้านเก่ียวกับกรรมการสถานศึกษา ด้านจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคมมูลนิธิ และด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมกา ร
สถานศกึษาในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัดีมาก 

วิภา คนหาญ (2556, น.79-81) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการด าเนินงาน
ความสมัพนัธก์บัชมุชนโรงเรียนบา้นเหลา่หมี ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบ้านมีการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน แต่ขาดการวางแผน
ปฏิบติังานการสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน การแต่งตัง้คณะกรรมการมอบหมายงานการฏิบติังาน
รว่มกบัชุมชนในการใหแ้ละรบับรกิารกบัชุมชน ในกิจกรรมชุมชน บุคลากรมีการปฏิบติังานแต่ขาด
ความรูค้วามเข้าใจในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันแต่ 
ไม่ต่อเนื่อง ด้านปัญหา ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับชุมชน  
ความไม่พรอ้มของวัสดุอุปกรณ์ที่จะให้บริการแก่ชุมชน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
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ใหบ้ริการชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดการนิเทศด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง และชุมชน 
ไม่เขา้ใจในการใหค้วามช่วยเหลือการแกไ้ขปัญหาต่างๆของนกัเรียนรว่มกนั 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องการบริหารความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชมุชน สรุปไดว้่า สภาพการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 6 ดา้น ได้แก่ 1. งานสถานศึกษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการ
ชุมชน 2. งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน 3. งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนใน
ชุมชนมาประชุม 4. งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น 5. งานการมีปฏิสมัพันธท์ี่ดี
กบัชมุชนและหน่วยงานอื่น 6. งานประชามสมัพนัธส์ถานศกึษา  

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
6.2.1 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ดันลับ และ อัลวา  (Dunlap and Alva, 1999) ได้ศึกษาบริบทความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนและชุมชนจากมมุมองของครูผูส้อน ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดี
โดยตรงกับทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถลดก าแพงระหว่างผู้สอนและ
ผู้ปกครองลงได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนท่ีมีและไม่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า นักเรียนในโรงเรียนที่ปลูกฝังความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนมีผลสมัฤทธิ์โดยรวมดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้การศึกษาดังกล่าวยังเสนอแนะว่า 
โรงเรียนทุกโรงเรียนควรบูรณาการบรบิทสงัคม (Community Context ) ใหเ้ขา้กบัหลกัสตูรพืน้ฐาน 
เพื่อเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมนัน้ ๆ สืบไป 

เอ็ม. เจ. วิกทิง และ เจ. หลิว  (M. J. Wighting & J.Liu, 2009) ได้ท าการวิจัย
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยม ผลการวิจัยพบ
ความสมัพันธ์เชิงบวกในระดับต ่าระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยเป็นความสมัพันธ์ที่เกิดขึน้จาก
การจดัตัง้สมาคมศิษยเ์ก่าใหส้ามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และเป็นผูใ้หก้ารศกึษาใน
สายวิชาชีพที่ตนถนัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียน ในโรงเรียน 
นอกจากนี ้จากการสุ่มตัวแบบไม่เฉพาะเจาะจงในระดับย่อย พบว่าผลความเก่ียวเนื่องของ
ความสมัพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในดา้นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีความสมัพันธเ์ชิงบวก
อยู่ในระดบัปานกลาง 

อับราฮัม (Abraham, 2012) ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ระดับมัธยมศึกษา ผ่านการส ารวจมุมมองของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมในเขต อะบาใต ้
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ประเทศไนจีเรีย จ านวน 248 คน ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมชุมชนในการด าเนินการของ
โรงเรียน ถือเป็นหัวใจหลักที่จะท าให้โรงเรียนด ารงอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
ผลการวิจยัเชิงลึกระบุว่า โรงเรียนท่ีมีความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัชุมชนมาก ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ของ
ผูเ้รียนสงูไปดว้ย  

เอ็น. เอ็น. วาสวา (N. N. Waswa, 2017)ศึกษาผลของการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยใชว้ิธีการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการวิเคราะหผ์ลแบบ
สอมถามที่ไดร้บัจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรการศึกษาจ านวน 782 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้รียนในโรงเรียนแปรผนัตรงกบัความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน นอกจากนี ้ผูว้ิจยั
เสนอแนะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชมุชนอย่างเต็มก าลงั 

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศที่เก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า การบริหารความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครูส่วนใหญ่ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิดโอกาสให้
ชมุชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกบัทิศทางในการจดัการเรียนการสอน เพราะสามารถ
ลดก าแพงระหว่างผู้สอนและผู้ปกครองลงได้ และการมีส่วนร่วมชุมชนในการด าเนินการของ
โรงเรียน ถือเป็นหวัใจหลกัที่จะท าใหโ้รงเรียนด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 การบริหารความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนทีส่่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครู 

บาควาอิ (Bakwai, 2013) ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในรฐัซามารา ผลการวิจยัพบว่าความสมัพนัธช์ุมชนโรงเรียนมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่า   โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนทัง้ดา้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ เสนอแนะการออบแบบหลกัสตูรโดยภาพรวมและดา้นการด าเนินงานอื่นๆของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
บริจาคที่ดินและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยความสมัพันธ์ดังกล่าวส่งผลใหผู้ป้กครองและคนใน
ชมุชนรูส้ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาใหบุ้ตรหลาน ในทางเดียวกนั ก็สามารถช่วยใหผ้ลิต
ผูเ้รียนที่มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการสูช่มุชนได ้

พาวไมรี (Palmieri, 2017) ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อเป็นโอกาสในการคิดทบทวนการสอน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่งเน้นความสัมพัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีผลประโยชน์ในสองด้านหลัก ได้แก่ : 1. การมุ่งเน้นอัตลักษ์ทาง
การศึกษาของโรงเรียน คือ การจดัการเรียนการสอนโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม สง่ผลใหเ้นือ้หา
และวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลกัษ์เฉพาะตัว และโดดเด่น เนื่องจากมีการบูรณาการ
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ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม และความตอ้งการของชมุชนในพืน้ที่นัน้ ๆ 2. การมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ 
ผูเ้รียนจะเรียนรูไ้ดดี้ที่สดุจะตอ้งเกิดจากการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบติั ไม่ใช่การฟังจากครู
เพียงอย่างเดียว การบูรณาการโรงเรียนและชุมชนเขา้ดว้ยกัน จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญในชุมชน และไดท้ดลองปฎิบติัในหวัขอ้และวิธีการที่แตกต่างตามบริบททาง
สงัคมในปัจจบุนั  

เบนิกนัส ซี. นวันโกว และ แสตลีย ์ยู. นอรอม (Benignus C. Nwankwo & Stanley 
U. Nnorom, 2020) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย
โดยวิเคราะห์จากแผน การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการจัดการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียนและเป็นแนวทางการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยผลการศึกษา
เสนอแนะว่า ทั้งผูป้กครองและครูไม่ควรปล่อยใหก้ารบริหารสถานศึกษาอยู่ในมือของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ  
การพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเอือ้ใหส้มาคมนักเรียนเก่า ผูป้กครอง 
หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะความคิดเห็น และระบุ
ความตอ้งการของชุมชน นอกจากนี ้โรงเรียนควรไดร้บัค าปรกึษา และการตรวจสอบวิธีการจดัการ
เรียนการสอนจากผูท้รงคณุวฒุิในชมุชน ที่สามารถชีแ้นะใหท้ัง้ครูและผูเ้รียนบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละ
แผนงานของโรงเรียนควบคู่ไปกบัจดุมุ่งหวงัของชมุชน 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เก่ียวขอ้งสรุปไดว้่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่มีการจัดการเรียน 
การสอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนทัง้ดา้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามารถช่วยให้ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการสู่ชุมชนได้ ทั้งนี ้ผู ้ปกครองและ 
ครูไม่ควรปล่อยให้การบริหารสถานศึกษาอยู่ในมือของผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว 
เนื่องจากการมีสว่นรว่มของชมุชนมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียน

กับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลูที่ใชใ้นการวิจยั 
6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 9 ปีการศกึษา 2563 จ านวน จ านวน 2,207 คน จากทัง้หมด 29 โรงเรียน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 2563 โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามตารางเทียบกลุม่ตวัอย่าง
ของเครจซี่ และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยจับฉลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่างที่ผูว้ิจัยก าหนด จ านวน 327 คน 
(ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9, 2563) 
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 ตาราง 6 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ประชากร  
(ครู) 

โรงเรียนขนาดเล็ก (1 – 499 คน) 11 235 
โรงเรียนขนาดกลาง (500 – 1499 คน) 7 386 
โรงเรียนขนาดใหญ่ (1500 – 2499 คน) 5 515 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2500 คนขึน้ไป) 6 1,100 
รวม 29 2,236 
กลุม่ตวัอย่าง  327 

 
ที่มา แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9, 2563) 
 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูงานวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดส้รา้ง
ขึน้โดยอาศยัแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจรายการ (Check list) ถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ ต าแหน่ง และประสบการณ ์ 
การท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
ที่  แบ่ ง เป็น  6 ด้าน  ๆ  ได้แก่  1 . งานสถานศึกษาให้ความช่ วย เหลื อหรือบริการชุมชน  
2. งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน  3. งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชุมชน
มาประชุม 4. งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น  5. งานการมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับ
ชมุชนและหน่วยงานอ่ืน  6. งานประชามสมัพนัธส์ถานศึกษา ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
นอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 3  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนและการจดัการเรียน
การสอนของครู 



  72 

3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
วิธีการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ 
การจดัการเรียนรูข้องครู 

2. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา เช่น แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มาสรา้งงแบบสอบถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียน 
การสอนของครู โดยใหค้รอบคลมุเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งในแต่ละดา้น 

3. น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครอบคลุมขอบเขต ก าหนดนิยามศัพท์ที่ศึกษา ตรวจส านวนภาษาที่ใช้ในการทแบบ
สอบถาม 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับตามค าแนะน าของที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ส่งให้
ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงดา้นเนือ้หา (Content Validity) แบบสอบถาม 
และหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และจุดมุ่งหมายของการสอบถาม (Index of 
Item objective congruence: IOC) 

ค่าดัชนี IOC ที่ไดเ้ป็นค่าเฉลี่ยที่ไดจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ โดยค่า
ดชันี IOC มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ คะแนน 1 หมายถึง สอดคลอ้ง คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ และคะแนน 
-1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง ถา้ดชันี IOC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นสอดคลอ้ง 
ค่าดชันี IOC มีค่าเท่ากบั -1 แสดงว่าผูท้รงคณุวฒุิมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคลอ้ง ค่าดชันี IOC 
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผูท้รงคุณวฒุิมีความเห็นไม่แน่ใจ โดยการก าหนดค่าของความสอดคล้อง
ตัง้แต่ 0.60 – 1.00 เป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้

5. น าแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์และมีความ
เหมาะสมไปทดลอง (Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่เป็นกลุ่มที่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชส้ตูรสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดค่้าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .95 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน เท่ากับ .95 ค่าความเชื่อมั่ นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ .99  และ 
ค่าความเชื่อมั่นของการจดัการเรียนรูข้องครู เท่ากบั .96  



  73 

4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวมรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงันี ้

1. ติดต่อขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน
การออกหนังสือถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่จะท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เพื่อขอความอนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. เตรียมการตอบแบบสอบถามและอ านวยความสะดวกใหก้ับครูในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ในการใหข้อ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากระบบแบบสอบถามที่สมบรูณม์าจดักระท าขอ้มลูและวิเคราะห์
ขอ้มลูสถิติ  

 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูลททีใ่ชใ้นการวิจัย  

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู มีรายละเอียดดงันี ้ 
1. การจดักระท าขอ้มลู  

ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้ 
ขัน้ตอนที่ 1 น าขอ้มลูจากระบบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณข์อง

การตอบแบบสอบถามแลว้น ามาลงรหสั (Coding) ทัง้ 4 ตอน ใหค้ะแนน โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดงันี ้ 

5  หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ  
4  หมายถึง ระดบัมาก  
3  หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง ระดบันอ้ย  
1  หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ  

ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึขอ้มลูในแฟ้มขอ้มลูคอมพิวเตอรเ์พื่อวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป  

2. การวิเคราะหข์อ้มลู  
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องวิจยั ดงันี ้ 

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่  1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  
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ตอนที่  2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผลการตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนและ
การจดัการเรียนรูข้องครู  

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ ข้อมลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านและรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปล
ความหมายดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาดและคณะ, 2553, น. 102)  

4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนและสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูมากที่สดุ  

3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนและสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูมาก  

2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนและสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูปานกลาง  

1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนและสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูนอ้ย  

1.00 – 1.49 หมายถึง  มีการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชนและสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูนอ้ยที่สดุ   

3. วิเคราะห์บริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้การวิเคราะห ์
ค่าสมั ประสิทธิสหสมัพนัธ ์แบบเพียรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

4. วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
ซึ่งเป็นตัวแปรเกณฑเ์พื่อพิจารณาความสามารถในการท านายตัวแปรพยากรณ์ คือ ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา และการจัดการเรียนรูข้องครูโดยใชส้ถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหคุณูแบบตวัแปรตามพหนุาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) 
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6. สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 

1.1 หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence) 
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Conbach. 1990: 204) 
2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
2.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2.3 ค่าเฉลี่ย (X̅) 
2.4 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
3.1 สถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) 
3.2 สถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม 

(Multivariate Multiple Regression : MMR) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเร่ือง การบริหารความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของครูในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2563 ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการท างาน 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 
ดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะหร์ะดบัการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวม รายดา้น และรายขอ้โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 วิเคราะหร์ะดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากทัศนะคติ ความคิดของครูใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยรวมรายดา้น และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 ผลการวิเคราะหร์ะดบัการจดัการเรียนรูจ้ากทศันะคติ ความคิดของครูใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยรวมรายดา้น และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.4 วิเคราะหร์ะดบัการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนที่สง่ผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม โดยรวมรายดา้น และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2.5 ผลการวิเคราะหก์ารบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาใน
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จังหวัดนครปฐม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (Simple Correlation Coefficient) ของเพียรส์ัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนามระหว่างการ
บริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและชุมชนท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการ
เรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยการวิเคราะห์หาค่า
สมัประสิทธิ์การถดถอยพหุคณูแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) และ
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression: MR)  

2.7 ผลการวิเคราะหก์ารบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่  
พยาการณผ์ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา้ (Multiple Regression 
Analysis - Enter Method) 

 
1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สญัลกัษณแ์ละอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันในการแปล 
ความหมาย ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

    แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

Λ   แทน  ค่าวิลคแ์ลมดา (Wilks’s Lambda) 
b   แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

β  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
a   แทน  ค่าคงที่ 
R   แทน  ค่าที่แสดงระดบัของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณก์บั 
   ตวัแปรเกณฑ ์
R2   แทน  ค่าที่แสดงอิทธิพลของตวัแปรพยากรณท์ี่มีต่อตวัแปรเกณฑ ์
SEb  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย 
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SEest  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ ์
t   แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที 
  แทน  คะแนนของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครู 

    ที่ไดจ้ากสมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
  แทน  คะแนนของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครู 

    ที่ไดจ้ากสมการพยากรณ ์
X   แทน  คะแนนของการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและชุมชน

    ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y1   แทน  คะแนนของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
Y2   แทน  คะแนนของการจดัการเรียนรูข้องครู 
Y   แทน  คะแนนของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครู  
   ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
F   แทน  ค่าทดสอบนยัส าคญัของตวัแปรทุกตวัในสมการ 
p   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2563 ไดแ้ก่ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ปรากฏผลดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ข้อมูลทั่วไปของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 
2563 

 

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
เพศ 
       1. ชาย                
       2. หญิง 

 
100 
227 

 
30.6 
69.4 

รวม 327 100.00 
ระดบัการศกึษา 
        1. ปรญิญาตรี 
        2. ปรญิญาโท 
       3. ปรญิญาเอก 

 
247 
78 
2 

 
75.5 
23.9 
0.6 

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
รวม 327 100.00 
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน รอ้ยละ 
ต าแหน่ง 
        1. ครูผูช้่วย 
        2. ครู (คศ.1) 
        3. ครูช านาญการ (คศ.2) 
        4. ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
        5. ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)  

 
68 
152 
69 
37 
1 

 
20.8 
46.5 
21.1 
11.3 
0.3 

รวม 327 100.00 
ประสบการณใ์นการท างาน 
        1. 1 – 5 ปี 
        2. 6 – 10 ปี 
        3. 11 – 15 ปี 
        4. 16 – 20 ปี 
        5. 21 ปีขึน้ไป   

 
156 
84 
28 
14 
45 

 
47.7 
25.6 
8.6 
4.3 
13.8 

รวม 327 100.00 
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จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 69.4 และเพศชาย จ านวน 100 คิดเป็นรอ้ยละ 30.6 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสงูสุดระดบัปริญญาตรี จ านวน 247คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 75.5 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 78 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.9 และระดับ 
ปรญิญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.6 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นครูไม่มีวิทยฐานะ (คศ.1) จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 46.5 รองลงมาเป็นครูช านาญการ (คศ.2) จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.1 ครูผูช้่วย จ านวน 
68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.8 ครูช านาญพิเศษ (คศ.3) จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 และ 
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.3 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 
156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 47.7 รองลงมามีประสบการณใ์นการท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 84 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 25.7 มีประสบการณใ์นการท างานมากกว่า 21 ปีขึน้ไป จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
13.8 มีประสบการณ์ ในการท างาน  11 – 15 ปี  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ
ประสบการณใ์นการท างาน 16 – 20 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.3 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงันี ้
2.1 ผลการวิเคราะหร์ะดับการบริหารความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน

สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยรวม รายดา้น และรายขอ้โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผล ดงัตาราง 8 

 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน ในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ในรายดา้นและโดยรวม 
 

ด้านที ่
การบริหารความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน   SD ระดับ 

1 งานสถานศกึษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการชมุชน 3.98 .81 มาก 
2 งานสถานศกึษาขอความรว่มมือจากชมุชน 3.72 .84 มาก 

3 งานการเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมา
ประชมุ 

4.04 .81 มาก 

4 งานการออกเยี่ยมผูป้กครอง และผูเ้รียนตามบา้น 4.10 .91 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้านที ่
การบริหารความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน   SD ระดับ 

5 งานการมีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชนและหน่วยงานอื่น 3.92 .88 มาก 
6 งานประชามสมัพนัธส์ถานศกึษา 4.05 .85 มาก 

 รวม 3.96 .74 มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .74 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า งานออกเยี่ยม
ผู้ปกครองและนักเรียนตามบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่ สุดเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  .91  รองลงมา คือ งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.05  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .85 งานการเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม 
 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .84 โดยทัง้ 6 ดา้น มีระดบัการบริหาร
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก 

 
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านงานสถานศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือหรือบรกิารชมุชน โดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน   SD ระดับ 

1 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มาใชอ้าคารสถานที่ใน
การจดักิจกรรมต่างๆ 

4.1 .96 มาก 

2 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนในด้านวัสด ุ
อปุกรณ ์หรือเทคโนโลยีที่มี ในการจดักิจกรรมต่างๆ 

3.95 .96 มาก 

3 สถานศึกษาจดัอบรม จดักิจกรรม นิทรรศการใหค้วามรูท้ี่เป็น
ประโยชนก์บัชมุชน 

3.67 1.07 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ข้อ งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน   SD ระดับ 

4 สถานศกึษามีบคุลากรที่สามารถใหค้ าแนะน า หรือค าปรกึษา
ด้านวิชาการ และแนวทางทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

4.00 .95 มาก 

5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับ
ชมุชน 

4.12 .97 มาก 

6 สถานศกึษาจดักิจกรรมต่างๆ รว่มกบัชมุชน 4.12 .95 มาก 
7 สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาและ

สง่เสรมิวิชาชีพใหก้บัคนในชมุชน 

3.91 .97 มาก 

 รวม 3.98 .81 มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

ในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาในจังหวดันครปฐม ดา้นงานสถานศึกษาใหค้วามช่วยเหลือหรือ
บริการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.81 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 
3 อนัดบัแรก คือ สถานศกึษาจดักิจกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจริยธรรมร่วมกบัชุมชน และ สถานศกึษา
จดักิจกรรมต่างๆ รว่มกบัชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.97 
และ .95 ตามล าดับ   และสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้อาคารสถานที่ ใน 
การจดักิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.1 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .96 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการรบัความ
ช่วยเหลือจากชมุชน โดยรวมและรายขอ้ 
 
ข้อ การด าเนินงานด้านการรับความช่วยเหลือจากชุมชน   SD ระดับ 

1 สถานศึกษาขอรบัการสนับสนุนจากชุมชนในด้านงบประมาณ เพื่อการ
พฒันาสถานศกึษา 

3.61 .99 มาก 

2 สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมมชนในดา้นแรงงาน เช่น การร่วมจัด
กิจกรรมต่าง  ๆ

3.58 1.01 มาก 

3 สถานศึกษาขอความสนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ จาก
ชมุชนและหน่วยงานต่าง  ๆ

3.49 1.08 ปานกลาง 

4 สถานศึกษาขอความสนับสนุนจากชุมชนในด้านการใชอ้าคาร สถานท่ี
ต่าง  ๆเช่น สนามกีฬา อาคารอเนกประสงคข์องชมุชน 

3.39 1.22 ปานกลาง 

5 สถานศึกษาเชิญผูน้ าชุมชน และบุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง  ๆของสถานศกึษา 

3.97 .95 มาก 

6 สถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมต่าง  ๆของสถานศกึษา 

3.79 .98 มาก 

7 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนจัดหาสวัสดิการ ทุนการศึกษาให้กับ
ผูเ้รียน 

3.90 1.03 มาก 

8 สถานศกึษาเชิญปราชญช์าวบา้นมาเป็นวิทยากรใหก้บัครูและนกัเรียน 3.69 .98 มาก 
9 สถานศึกษาเชิญผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่นมาเป็นท่ีปรึกษาด้านการ

ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
3.99 .98 มาก 

10 สถานศกึษาใชแ้หล่งเรียนรูท่ี้ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูป้กครองและชมุชน 3.76 1.04 มาก 
 รวม 3.72 .84 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการด าเนินงานด้านการรับ  
ความช่วยเหลือจากชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .84 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ สถานศึกษาเชิญผูน้  าทางศาสนาในทอ้งถิ่นมาเป็นที่ปรกึษา
ดา้นการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .98 
สถานศึกษาเชิญผูน้  าชุมชน และบุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา มีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .95 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนจัดหา
สวัสดิการ ทุนการศึกษาให้กับผูเ้รียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.03 อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ สถานศึกษาขอความสนบัสนุนในดา้นวสัด ุอปุกรณ ์สิ่งของต่างๆ 
จากชมุชมและหน่วยงานต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.08 และ 
สถานศึกษาขอความสนับสนุนจากชุมชนในด้านการใช้อาคาร สถานที่ ต่างๆ เช่น สนามกีฬา  
อาคารอเนกประสงคข์องชมุชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22 

 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัชมุชนและหน่วยงานอื่น โดยรวมและรายขอ้ 
 
ข้อ การด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธก์ับชุมชนและ

หน่วยงานอ่ืน 
  SD ระดับ 

1 สถานศึกษาสง่เสรมิและใหค้วามรว่มมือกบัชุมชน ในการส่งเสริม
ดา้นสขุอนามยั 

4.01 .96 มาก 

2 สถานศึกษาส่งเสริมและใหค้วามร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริม
ดา้นวิชาการ 

4.03 .94 มาก 

3 สถานศึกษาสง่เสริมความรว่มมือในการจดักิจกรรมและการแสดง
ต่างๆ ของสถานศกึษากบัชมุชน 

4.12 .88 มาก 

4 สถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อความสามคัคี
กบัชมุชน 

3.81 1.05 มาก 

5 สถานศกึษาสง่เสรมิใหม้ีการส ารวจความตอ้งการเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมของบคุลากรฝ่ายต่างๆ ในชมุชน 

3.75 1.08 มาก 

6 สถานศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดักิจกรรมนกัเรียน 

3.80 1.6 มาก 

7 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้
ประโยชน ์

3.94 .99 มาก 

8 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ ในทอ้งถิ่น 

4.21 .93 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 
ข้อ การด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธก์ับชุมชน

และหน่วยงานอื่น 
  

SD ระดับ 

9 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค ์และต่อตา้นยา
เสพติด เพื่อเป็นการเผยแพรค่วามรูใ้หก้บัคนในชมุชน 

4.25 .85 มาก 

10 สถานศึกษาขอความอนุ เคราะห์จากภาคเอกชน เพื่ อ
ช่วยเหลือนกัเรียนและคนในชมุชน 

3.95 1.01 มาก 

11 สถานศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ชมุชน 

3.96 .98 มาก 

12 สถานศึกษาสนบัสนุนและสง่เสรมิในการสรา้งจิตส านึกใหค้น
ในชมุชนไดต้ระหนกัและเขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชน 

3.98 .97 มาก 

13 สถานศกึษาสง่เสรมิการจดักิจกรรมรณรงค ์และต่อตา้นยา
เสพติด เพื่อเป็นการเผยแพรค่วามรูใ้หก้บัคนในชมุชน 

3.98 .99 มาก 

14 สถานศึกษาก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
เยี่ยมบา้นนกัเรียนในวาระต่างๆ 

4.26 .87 มาก 

15 สถานศึกษารายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
ใหผู้ป้กครองทราบ 

4.28 .88 มาก 

16 สถานศึกษาน าขอ้มลูการเยี่ยมบา้นผูป้กครองและนกัเรียนมา
ใชใ้นการปรบัปรุงพฤติกรรมนกัเรียน 

4.26 .89 มาก 

 รวม 4.04 .81 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .81 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษารายงานผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
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.88 สถานศึกษาก าหนดใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในวาระต่างๆ และ
สถานศกึษาน าขอ้มลูการเยี่ยมบา้นผูป้กครองและนกัเรียนมาใชใ้นการปรบัปรุงพฤติกรรมนกัเรียน ทัง้ 2 
ขอ้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87 และ .89 สถานศึกษาส่งเสริม
การจดักิจกรรมรณรงค ์และต่อตา้นยาเสพติด เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรูใ้หก้บัคนในชุมชน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 4.25 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .85 ตามล าดบั 

 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบั
ชมุชน ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นคณะกรรมการ
สถานศกึษาโดยรวมและรายขอ้ 
 
ข้อ การด าเนินงานด้านคณะกรรมการสถานศึกษา   SD ระดับ 
1 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนร่วมมือในการคัดเลือกผูแ้ทนมาเป็น

คณะกรรมการสถานศกึษา 
4.07 .98 มาก 

2 สถานศึกษาไดร้บัความร่วมมือจากชุมชนในการจัดตัง้คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

4.10 .97 มาก 

3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหาตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศกึษา 

4.05 1.05 มาก 

4 กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูต้ามบทบาทหนา้ที่ของกรรมการสถานศกึษา 

4.04 1.00 มาก 

5 สถานศึกษาส่งเสรมิงานคณะกรรมการสถานศึกษาใหม้ีความรู ้ความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

4.02 1.02 มาก 

6 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแก่
คณะกรรมการสถานศกึษา 

4.11 .97 มาก 

7 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการแนะน า แกไ้ขปัญหา และ
การพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 

4.02 1.02 มาก 

8 สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ปรกึษาหารือระหว่างครูและบคุลากรในโรงเรียนกบัชมุชน 

4.13 .99 มาก 

9 สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากชุมชน เพื่ อน าไปใช้ในการวางแผนสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

4.02 1.00 มาก 

10 สถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการวางแผนการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

3.99 1.00 มาก 

11 สถานศึกษาส่ งเสริมการก าหนดแนวทางการวางแผนสร้าง
ความสมัพนัธก์บัชมุชน 

4.01 1.02 มาก 

 รวม 4.05 .91 มาก 



  87 

จากตาราง 12 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.91 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยุ่ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
ล าดบัแรก คือ สถานศกึษาจดัการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาในการปรกึษาหารือระหว่างครูและ
บุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .99 
สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแก่คณะกรรมการสถานศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 4.11สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .97 สถานศึกษาไดร้บัความรว่มมือจากชมุชนในการ
จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .97 
ตามล าดบั 

 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบั
ชมุชน ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการสนบัสนุน
การจดัตัง้องคก์าร ชมรม สมาคมในชมุชน โดยรวมและรายขอ้ 
 
ข้อ การด าเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดต้ังองคก์าร 

ชมรม สมาคมในชุมชน 
  SD ระดับ 

1 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดตั้งชมรม มูลนิธิ โดยบุคคล สมาคม
ศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง หรือองคก์ารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเขา้
มามีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา 

3.91 .97 มาก 

2 สถานศึกษาศึกษาดูงานเก่ียวกับชมรม สมาคม มูลนิธิ สมาคม
ศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง หรือองคก์ารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเขา้
มามีสว่นรว่มในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

3.78 1.04 มาก 

3 สถานศึกษาส่งเสริมบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การต่างๆมีส่วนร่วมสนับสนุน
สถานศกึษาดา้นทนุการศกึษาใหก้บันกัเรียน 

3.97 .98 มาก 

4 สถานศึกษาส่งเสริมบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การต่างๆ มีส่วนร่วมสนับสนุน
สถานศกึษาดา้นการเงิน และวสัดอุปุกรณ ์

3.99 .96 มาก 

5 สถานศึกษาส่งเสริมบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การต่างๆ มี ส่วนร่วมพัฒนา
สถานศกึษา 

3.96 .95 มาก 

 รวม 3.92 .88 มาก 
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จากตาราง 13 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการสนบัสนุน
การจัดตั้งองคก์าร ชมรม สมาคมในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐานเท่ากับ .88 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษาส่งเสริมบุคคลต่างๆ ในชุมชน  
สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง หรือองคก์ารต่างๆ มีสว่นรว่มสนบัสนนุสถานศกึษาดา้นการเงิน และ
วสัดุอุปกรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .96 สถานศึกษาส่งเสริม
บุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การต่างๆ มีส่วนร่วมสนับสนุน
สถานศึกษาดา้นทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .98 และสถานศึกษาส่งเสริมบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครอง หรือ
องคก์ารต่างๆ มีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .95 ตามล าดบั 

 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการด าเนินงานด้านการ
ประชาสมัพนัธส์ถานศกึษา โดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา   SD ระดับ 
1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมงานด้าน

ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลของสถานศึกษา 
4.01 .99 มาก 

2 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

4.00 .96 มาก 

3 สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน
ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ 

4.13 .94 มาก 

4 สถานศึกษาส่งเสริมให้โดยบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การในรูปแบบอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนสถานศึกษาในด้านการเงิน และวัสดุอุปกรณ์ 

4.13 .94 มาก 

5 สถานศึกษาจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา 

4.13 .93 มาก 

6 สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์บริการข่าวสาร ข้อมูลให้กับชุมชน หรือ
บุคคลทั่วไป 

3.97 .95 มาก 

7 สถานศึกษารายงานผลงานของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลให้ชุมชนได้รับทราบ 

4.11 .94 มาก 



  89 

ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา   SD ระดับ 
8 สถานศึกษาออกรายการเสียงตามสายเพื่อการรายงานข่าวสาร 

ความรู้ต่างๆ ให้กับคนในโรงเรียนและชุมชนได้ทราบ 
3.85 1.10 มาก 

9 สถานศึกษาจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม 

4.01 .94 มาก 

10 สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนเห็น
ความสำคัญของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและผูกพันธ์กับ
โรงเรียน 

4.10 .95 มาก 

 รวม 4.05 .85 มาก 
 

จากตาราง 14 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการด าเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .85 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ สถานศึกษาส่งเสริมใหโ้ดยบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์
เก่า สมาคมผูป้กครอง หรือองคก์ารในรูปแบบอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนสถานศึกษาในดา้น
การเงิน และวัสดุอุปกรณ์  สถานศึกษาส่งเสริมให้โดยบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมผู้ปกครอง หรือองคก์ารในรูปแบบอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานศึกษาในด้าน
การเงิน และวัสดุอุปกรณ์ และ สถานศึกษาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา ทั้ง 3 ขอ้นีม้ีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .94, .94 และ 
.93 ตามล าดบั สถานศึกษารายงานผลงานของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาที่ไดร้บัรางวัลให้
ชมุชนไดร้บัทราบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .94 และ  สถานศกึษา
สรา้งความตระหนกัใหผู้ป้กครองและคนในชุมชนเห็นความส าคัญของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน
รักและผูกพันธ์กับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .95 
ตามล าดบั 

2.3 ผลการวิเคราะหร์ะดับการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ในจังหวดันครปฐม โดยรวมและรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ใน
สถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายขอ้ 
 
ข้อ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา   SD ระดับ 
1 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนรว่มในการวางแผนพฒันา

ผู้เรียนดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

3.76 1.07 มาก 

2 สถานศึกษาประชาสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครองเก่ียวกับการ
พัฒนาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีมากขึน้ (เช่น การ
จดัหาสื่อส  าหรบัการเรียน สง่เสรมิการเรียนรูน้อกเวลา) 

4.02 .94 มาก 

3 สถานศึกษาขอรับการสนับสนุนปัจจัยที่จ  าเป็นในการพัฒนา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน เช่น ทุนทรพัย ์วสัด ุอุปกรณ ์
สถานที่ เป็นตน้ 

3.89 1.00 มาก 

4 สถานศกึษามีการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเ้รียนใหผู้ป้กครอง และชุมชนไดท้ราบ เช่น ผลการสอบเขา้
มหาวิทยาลยั, ผลการทดสอบระดบัชาติ  
(O-NET) 

4.04 .99 มาก 

5 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้น  าชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและ
องคก์รอื่นๆ เขา้มามีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเ้รียน 

3.95 .95 มาก 

6 สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเสนอแนะการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3.91 .96 มาก 

7 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และใหค้ าปรกึษาในการ
พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน 

4.03 .96 มาก 

 รวม 3.94 .85 มาก 

 
จากตาราง 15 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .85 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ  สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้ทราบ เช่น ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลั ย,  
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .99 
สถานศึกษาส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ 
และใหค้ าปรกึษาในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .96 และ สถานศึกษาประชาสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครองเก่ียวกับ 
การพฒันาผูเ้รียนใหม้ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีมากขึน้ (เช่น การจัดหาสื่อส าหรบัการเรียน ส่งเสริม
การเรียนรูน้อกเวลา) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .94 ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายขอ้ 
 
ข้อ การจัดการเรียนรู้ของครู   SD ระดับ 
1 สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาการจดัการเรียนรูข้องครูตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.75 1.00 มาก 

2 สถานศึกษามีการขอการสนับสนุนปัจจัยที่ จ  าเป็นต่อการ
พฒันาการจดัการเรียนรูข้องครู เช่น สถานที่ วิทยากร เป็นตน้ 

3.88 .92 มาก 

3 สถานศึกษามีการประชาสมัพันธ์เก่ียวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูข้องครูใหผู้ป้กครองและชุมชนไดท้ราบ เช่น การอบรม การ
ไดร้บัรางวลัต่างๆ 

4.00 .90 มาก 

4 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้น  าชุมชน ผู้ปกครอง ศิษยเ์ก่า และ
องคก์ารอื่นๆ เขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการเรียนรูข้องครู เช่น การ
เป็นวิทยากร การสนบัสนนุจดักิจกรรมต่างๆ ของครู เป็นตน้ 

3.87 1.03 มาก 

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเสนอแนะการจดักิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู ้
ของครู 

3.85 1.02 มาก 

6 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และใหค้ าปรกึษาในการ
จดัการเรียนรูข้องครู 

3.97 1.01 มาก 

 รวม 3.89 .87 มาก 

 



  92 

จากตาราง 16 พบว่า ระดับการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .87 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ สถานศึกษามีการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการพฒันาการ
จัดการเรียนรูข้องครูให้ผู ้ปกครองและชุมชนได้ทราบ เช่น การอบรม การได้รบัรางวัลต่างๆ มี
คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ  4.00 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .90 สถานศึกษาส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และใหค้ าปรกึษา
ในการจัดการเรียนรูข้องครู มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 และ
สถานศึกษามีการขอการสนับสนุนปัจจัยที่จ  าเป็นต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้องครู เช่น 
สถานที่  วิทยากร เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .92 
ตามล าดบั 

2.4 ผลการวิเคราะหร์ะดบัการบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ใน
สถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม โดยผูว้ิจยัไดน้ าคะแนนการบริหารความสมัพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1), การจัดการเรียนรูข้องครู (Y2)  
มาวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผล 
ดงัตาราง 17 

 
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และระดับการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม 
 

ตัวแปร   SD ระดับ 
การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน (X) 

3.96 .74 มาก 

ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา(Y1) 3.94 .85 มาก 
การจดัการเรียนรูข้องครู(Y2) 3.89 .87 มาก 
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จากตาราง 17 พบว่า ครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
มีการรบัรูใ้นการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ 
การจดัการเรียนรูข้องครู อยู่ในระดบัมากทกุตวัแปร 

2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน (X) กบัผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1) และการจดัการเรียนรูข้องครู (Y2) ของครู
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
(Simple Correlation Coefficient) ข อ ง เพี ย ร์สั น  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ปรากฏผลดงัตาราง 18 
 

ตาราง 18 ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายระหว่างการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม 
 

ตวัแปร X  Y1 Y2 
X 1 .82* .80* 
Y1  1 .79* 
Y2   1 

 
หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 18 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) กับผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1) 
และการจัดการเรียนรูข้องครู (Y2) ของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
มีค่าอยู่ระหว่าง .79 ถึง .82 และเมื่อพิจารณาการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนที่
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครู แต่ละดา้น ผลปรากฏดงันี ้

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) มีความสัมพันธ์กับ
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .82 
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การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการเรียนรู้ของครู (Y2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1) มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรูข้องครู 

(Y2) ของครูในสถานศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากับ .79 แสดงว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression Analysis : 
MMR) 

2.6 วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามพหุนาม (MMR) ระหว่างตวัแปร
พยากรณ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
โดยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามพหนุาม (Multivariate Multiple Regression: 
MMR) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าวิลค์แลมดา (Wilks’s Lambda) พิลไลส์ (Pillais) และโฮเทลลิง 
(Hotellings) และวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression) ของตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับ  
ตัวแปรเกณฑ์แต่ละตัว คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการจัดการเรียนรูข้องครู ปรากฏผล 
ดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 ค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple 
Regression: MMR) และค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate 
Multiple Regression)  
 

การทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธพ์หุคูณทีว่ิเคราะหแ์บบตัวแปรพหุนาม 
Multivariate Tests of Significance 

ตวัสถิติ Value Approx. F Hypoth. DF Error. DF p-value 
Pillais .74 458.09* 2.00 324.00 <.001 

Hotellings 2.83 458.09* 2.00 324.00 <.001 
Wilks’s Lambda (Λ) 2.83 458.09* 2.00 324.00 <.001 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

การทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธพ์หุคูณทีว่ิเคราะหแ์บบตัวแปรเอกนาม 
ตวัแปรตาม R R2 R2

adj MS Error MS F p-value 
ก า ร พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Y1) 

.82 .68 .67 160.42 .487 675.92* <.001 

การจัดการเรียนรู้
ของครู(Y2) 

.80 .65 .65 160.22 .520 592.07* <.001 

 
หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 19 พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
สง่ผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การวิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนาม พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง  
ตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครู ทัง้ 2 ตวัแปร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการบริหาร
ความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนพยากรณ์ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ของครู ไดร้อ้ยละ 68.00 และ 65.00 ตามล าดบั 

2.7 ผลการวิเคราะห์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
พยากรณผ์ลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม  โดยการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบวิ ธีการคัดเลือกเข้า (Multiple 
Regression Analysis- Enter Method) ปรากฏผลดงัตาราง 20 และ 21 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทาการศึกษา ในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม  
 

ตัวแปร a b 𝛃 SEb t p-value 
 การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) 

.21 .94 .82 .04 25.99* <.01 

 
หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 20 พบว่า ของการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
ท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทาการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 ผูว้ิจยัน ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
 สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
     Y1 = .82(ZX) 
 สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
    Y1= .21+.94(X) 

 
 
 



  97 

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนที่พยากรณก์ารจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม 
 

ตัวแปร a b 𝛃 SEb t p-value 
การจัดการเรียนรู้ของครู (X) .15 .94 .80 .04 24.33* <.01 

 
หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 21 พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 ผูว้ิจยัน ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
 สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
        Y2 = .80 (ZX) 
 สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
          Y2 = .15+.94(X) 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของครู  
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวดันครปฐม เพื่อศึกษาการบริหารความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครูใน
สถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในจังหวดันครปฐม เพื่อสรา้งสมการพยากรณพ์ยากรณ์การบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ 
การจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอย่างการวิจยั
ครัง้นี ้คือ ครูในสังส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ปีการศึกษา 2563 ก าหนด 
กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดตามตารางของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 ,  
p. 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา และ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 327 คน ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .95 โดยค่าความเชื่อมั่นของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
เท่ากับ .95 ค่าความเชื่อมั่นของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ .99 และค่าความเชื่อมั่นของการ
จัดการเรียนรูข้องครูเท่ากับ .96 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple 
Regression: MMR) ค่าสหสมัพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis 
- Enter Method) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
สรุปผลโดยรวมและรายดา้น ไดด้งันี ้

1. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า  
งานออกเยี่ ยมผู้ปกครองและนัก เรียนตามบ้าน  มีคะแนนเฉลี่ ยสูงที่ สุด  รองลงมา คือ  
งานประชาสมัพนัธส์ถานศกึษา งานการเชิญผูป้กครองและประชาชนในชมุชนมา งานสถานศึกษา
ให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน งานการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และ  
งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน ตามล าดับ  ซึ่งทั้ง 6 ด้าน มีระดับการบริหาร
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชมุชนอยู่ในระดบัมาก 

2. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นงานสถานศึกษาใหค้วามช่วยเหลือหรือบริการชมุชน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก 
มากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน 
สถานศกึษาจดักิจกรรมต่างๆ รว่มกบัชมุชน และสถานศกึษาเปิดโอกาสใหช้มุชนเขา้มาใชอ้าคารสถานที่
ในการจดักิจกรรมต่างๆ  

3. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการรบัความช่วยเหลือจากชุมชนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ สถานศึกษาเชิญผูน้  าทางศาสนาในทอ้งถิ่นมาเป็นที่ปรกึษา
ดา้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาเชิญผูน้  าชุมชน และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา สถานศึกษาเปิดโอกาสใหชุ้มชนจัดหาสวัสดิการ ทุนการศึกษาใหก้ับ
ผูเ้รียน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ขอ้ คือ สถานศึกษาขอความสนับสนุนในดา้นวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ
ต่างๆ จากชุมชมและหน่วยงานต่างๆ และ สถานศึกษาขอความสนับสนุนจากชุมชนในด้านการใช้
อาคาร สถานที่ต่างๆ เช่น สนามกีฬา อาคารอเนกประสงค ์

4. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการด าเนินงานด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
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โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษารายงานผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนใหผู้ป้กครองทราบ สถานศึกษาก าหนดใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาออก
เยี่ยมบา้นนกัเรียนในวาระต่างๆ และสถานศกึษาน าขอ้มลูการเยี่ยมบา้นผูป้กครองและนกัเรียนมาใชใ้น
การปรบัปรุงพฤติกรรมนักเรียน ทัง้ 2 ขอ้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รณรงค ์และต่อตา้นยาเสพติด เพื่อเป็นการเผยแพรค่วามรูใ้หก้บัคนในชมุชน 

5. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  

6. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการด าเนินงานดา้นการสนับสนุนการจัดตั้งองคก์าร ชมรม 
สมาคมในชมุชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้  

7. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาในจังหวดันครปฐม ดา้นการด าเนินงานดา้นการประชาสมัพันธส์ถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุขอ้  

8. ระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุขอ้   

9. ระดบัการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุขอ้  

10. ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและระดับการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  มีการรบัรูใ้นการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการเรียนรูข้องครู  
อยู่ในระดบัมาก 

11. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความสมัพันธ์กับส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ 
(r) เท่ากับ .82 และมีความสมัพันธ์กับการจัดการเรียนรูข้องครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .80 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีความสมัพนัธก์บัการ
จัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .79 แสดงว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
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การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression 
Analysis : MMR) 

12. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศกึษาและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนพยากรณ์
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครู ไดร้อ้ยละ 68.00 และ 65.00 ตามล าดบั 

13. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทาการเรียนและการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นต่างๆ ที่ส  าคญัมาอภิปรายดงันี ้ 

1. ผลการศึกษาระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทาการเรียนและระดบัการจดัการเรียนรูข้องครู สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี ้

1.1 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ เป็นเช่นนี ้เนื่องจาก ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนนัน้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนั เป็นการประสานความร่วมมือซึ่งกนัและ
กนัซึ่งเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั การสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกบัชุมชนท าใหโ้รงเรียนเขา้ใจสภาพปัจจุบนั 
ปัญหา ความตอ้งการของชุมชนและด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา การไดร้บัความร่วมมือจาก
ชุมชน จะท าให้การบริหารงานโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในชุมชนมีการพัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานของโรงเรียน  
การรบัผิดชอบในการสนบัสนนุช่วยเหลือโรงเรียนในดา้นต่างๆ จึงท าใหช้มุชนเขา้มามีส่วนรว่มและ
เก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมากย่ิงขึน้ การด าเนินการต่างๆ ตลอดจนความสมัพนัธ ์ความรว่มมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนจะเป็นไปในทางที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โรงเรียนก็จะเอือ้อ านวย
ประโยชนต่์อชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคญัในการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ หนูผาสุก (2558 , 67) ที่ ได้ศึกษาสภาพ 
การด าเนินงานสมัพนัธช์มุชนของโรงเรียน จากผลการวิจยัพบว่า สถานศกึษา ไดใ้หค้วามส าคญัต่อ
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การบริหารงานสมัพันธช์ุมชน อาทิเช่น ดา้นงานกรรมการสถานศึกษา ที่มีการจดัการประชุมหารือ
กับกรรมการสถานศึกษา การขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้  เข้ามาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา การให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ  
การเยี่ยมบา้นนักเรียนมีการส่งเสริมใหทุ้กฝ่ายเขา้ใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเยี่ยมบา้น
นกัเรียน การขอความร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ทุนทรพัย ์หรือวสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกบั วาสนา ชูแสง (2557, 113) ที่ไดท้ าการศึกษาการ
ด าเนินงานการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
ราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนตอ้งมีการสง่เสรมิใหม้ีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นของ
สงัคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม บทบาทของผูท้ี่ อยู่ภายนอกระบบการศึกษาดว้ย 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาและ พฒันาเยาวชนอย่างเต็มที่ รวมถึงความกา้วหนา้
ทัง้ดา้นอาคารสถานที่อุปกรณ์การศึกษา ชื่อเสียในดา้นต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรบัโรงเรียนที่
ตอ้งมีการด าเนินงานการสรา้ง ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ซึ่งในปัจจุบนัระบบการจดั
การศึกษา และระบบบรหิารงานภายในโรงเรียนจะประสบความส าเรจ็และไปสูเ่ปา้หมายที่ตัง้ไวไ้ด้
จะตอ้งอาศัยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวแทนของชุมชน จะตอ้งเขา้มามีบทบาทที่ส  าคัญในดา้นการใหข้อ้เสนอแนะ ใหค้ าปรกึษาคอย
สนับสนุนและส่งเสริม ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียนซึ่งถือว่าเป็น
ผลผลิตที่ส  าคญัที่สดุและบรรลวุตัถุประสงคต์ามแผนการศึกษาของชาติ นั่นคือผูเ้รียนเป็นคนดีคน
เก่งและอยู่ในสงัคม อย่างมีความสขุ (ศภุรตัน ์ปุง้ขอ้, 2558, 69)  

1.2 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจดัการเรียน
การสอนโดยที่เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกับทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน เพราะสามารถลดก าแพงระหว่างผูส้อนและผูป้กครองลงได ้โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนที่มีและไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า นักเรียนใน
โรงเรียนท่ีปลูกฝังความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมดีกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี ้การศึกษาดังกล่าวยังเสนอแนะว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนควรบูรณา
การบริบทสังคม (Community Context ) ใหเ้ขา้กับหลกัสูตรพืน้ฐาน เพื่อเตรียมความพรอ้มของ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนั้น ๆ สืบไป (Dunlap & Alva, 1999) สอดคลอ้งกับอับราฮัม 
Abraham (2012) ที่ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและชุมชนระดบัมธัยมศึกษา ผ่านการ
ส ารวจมมุมองของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมในเขต อะบาใต ้ประเทศไนจีเรีย จ านวน 248 คน 
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ผลการศกึษาพบว่า การมีสว่นร่วมชมุชนในการด าเนินการของโรงเรียน ถือเป็นหวัใจหลกัที่จะท าให้
โรงเรียนด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ผลการวิจัยเชิงลึกระบุว่า โรงเรียนที่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชนมาก ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนสูงไปดว้ย ดังนั้น ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนแปรผันตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
นอกจากนี ้ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรสนบัสนุนการพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่าง
โรงเรียนและชมุชนอย่างเต็มก าลงั (N. N. Waswa, 2017) 

1.3 ระดับการจัดการเรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้นื่องจาก ความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งในการสง่เสรมิการจดัการเรียนการสอน โดยผลการศกึษาชีใ้หเ้ห็นว่า  โรงเรียนมีการจดัการ
เรียนการสอนโดยรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทั้งด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ไดแ้ก่ เสนอะแนะการออบแบบหลกัสูตรโดยภาพรวมและดา้นการด าเนินงานอ่ืนๆ ของ
โรงเรียน ได้แก่ บริจาคที่ ดินและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้
ผูป้กครองและคนในชุมชนรูส้ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาใหบุ้ตรหลาน ในทางเดียวกนั ก็
สามารถช่วยให้ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการสู่ชุมชนได้  (Bakwai, 2013) 
สอดคล้องกับ บี.ซี. นวันโกว และเอส.ยู. นอรอม  (B. C. Nwankwo & S. U.  Nnorom (2020)  
ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ความสมัพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนในประเทศไนจีเรียโดยวิเคราะหจ์ากแผน 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเสนอว่า ทั้งผู้ปกครองและครูไม่ควรปล่อยให้การบริหาร
สถานศึกษาอยู่ในมือของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเอือ้ใหส้มาคม
นกัเรียนเก่า ผูป้กครอง หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น และระบุความตอ้งการของชุมชน นอกจากนี ้โรงเรียนควรไดร้บัค าปรึกษา และการ
ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ที่สามารถชีแ้นะใหท้ั้งครูและ
ผูเ้รียนบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานของโรงเรียนควบคู่ไปกับจุดมุ่งหวังของชุมชน ทั้งนี ้การ
จัดการเรียนการสอนโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม ส่งผลใหเ้นือ้หาและวิธีการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีเอกลกัษเ์ฉพาะตวั และโดดเด่น เนื่องจากมีการบูรณาการใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม และความ
ตอ้งการของชุมชนในพืน้ที่นัน้ การมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดเรียนรูไ้ดดี้ที่สดุโดย
เกิดจากการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบติั ไม่ใช่การฟังจากครูเพียงอย่างเดียว การบูรณาการ
โรงเรียนและชุมชนเข้าดว้ยกัน จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญในชุมชน 
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และได้ทดลองปฎิบัติในหัวขอ้และวิธีการที่แตกต่างตามบริบททางสังคมในปัจจุบัน (Palmieri, 
2017) 

2. ผลการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน กบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาใน
จงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี ้ 

การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี ้อาจเพราะ การด าเนินการสรา้งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือการโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนในดา้นต่างๆ เช่น การก าหนดนโยบาย การสนับสนุนการศึกษา การเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะต้องเข้าใจบริบทของชุมชน และตอบสนอง 
ความตอ้งการของชุมชน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ดังนัน้การใหบุ้คคล ครอบครวั 
ชุมชน องค์กรต่างๆ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อ
การศกึษา โดยเป็นผูจ้ดัหาและมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา บริจาคทรพัยส์ินและสิ่งจ าเป็นต่างๆ 
ให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ  
ความจ าเป็น (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2545) สอดคลอ้งกบั วาสนา ชูแสง 
(2557) ที่กล่าวว่า การพัฒนาคนใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าเราสรา้งความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชมุชนใหเ้ขา้ใจตรงกนัและใหช้มุชนรูส้กึว่าเป็นสว่นหนึ่งของโรงเรียน และมีความเต็มใจ
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ก็จะท าให้การด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนในทุกๆด้านมีความ
คล่องตวั ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และน าไปสู่การพฒันาเยาวชน ชุมชน ดงันัน้การ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเขา้ใจ และเห็นความส าคญัของ
การศึกษาเขา้มามีบทบาทในการวางนโยบายการศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและสถาบันอ่ืนๆ เป็น
สิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะโรงเรียนและชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คนใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ ์และความร่วมมืออนัดีที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกนัในการด าเนินงานต่างๆ 
(สมนึก พงษ์สกลุ, 2556) จากการวิจยัเรื่อง สภาพการด าเนินงานสมัพนัธช์มุชนของโรงเรียน สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ของ จีรนันท์ หนูผาสุก (2558) 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงล าดับค่าตาม
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ค่าเฉลี่ย คือ ดา้นทุนทรพัยเ์พื่อการพัฒนาการศึกษา ดา้นงานเยี่ยมบา้นนกัเรียน ดา้นงานสมัพนัธ ์
และดา้นงานกรรมการสถานศึกษา สอดคลอ้งกับ วาสนา ชูแสง (2557) ไดท้ าการวิจัยเรื่องการ
ด าเนินงานการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน  
เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานการสรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร ในดา้น
งานใหบ้ริการชมุชน ดา้นความช่วยเหลือและสนบัสนุนจากชมุชน ดา้นเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บั
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ดา้นเก่ียวกับกรรมการสถานศึกษา ดา้นจดัตัง้กลุ่ม ชมรม สมาคมมูลนิธิ 
และด้านงานประชาสัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
คณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัดีมาก 

3. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
อภิปรายผลไดด้งันี ้

3.1 การบริหารความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทาง  
การเรียน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็น
เช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก โรงเรียนไดไ้ดร้บัความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาจากชุมชน ทั้งดา้น
การเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อจะไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน ซึ่งจะท าใหเ้กิดความ
สะดวกและประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดการศึกษา  ดันลับ และ อัลวา (Dunlap & Alva, 
1999) พบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิดโอกาสให้
ชมุชนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกบัทิศทางในการจดัการเรียนการสอน เพราะสามารถ
ลดก าแพงระหว่างผูส้อนและผูป้กครองลงได้ สอดคลอ้งกับอับราฮัม (Abraham, 2012) ที่พบว่า 
การมีส่วนรว่มชมุชนในการด าเนินการของโรงเรียน ถือเป็นหวัใจหลกัที่จะท าใหโ้รงเรียนด ารงอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ผลการวิจัยเชิงลึกระบุว่า โรงเรียนที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ
ชุมชนมาก ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียนสูงไปดว้ย ดงันัน้ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนใน
โรงเรียนแปรผันตรงกับความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน เอ็น.เอ็น. วาสวา (N. N. Waswa, 
2017) 

3.2 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรูข้องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสถิติที่ระดับ .05  
ที่เป็นเช่นนี ้อาจเกิดจากการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมาก  
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การสรา้งความสมัพันธอ์ันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน การมีทัศนคติ แนวทางที่ตรงกันเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนและชุมชน   และใหชุ้มชนเห็นความส าคัญของการศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดนโยบาย ใหค้วามรว่มมือ ดา้นการเงิน แรงงาน วสัดอุปุกรณ ์เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา และตรงกับความต้องการของชุมชน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
บาควาอิ (Bakwai, 2013) ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยรบัฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของชุมชนทัง้ดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน ไดแ้ก่ เสนอแนะการออบ
แบบหลักสูตรโดยภาพรวมและดา้นการด าเนินงานอ่ืนๆของโรงเรียน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
สง่ผลใหผู้ป้กครองและคนในชุมชนรูส้ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาใหบุ้ตรหลาน อีกทัง้ยงั
สามารถช่วยใหผ้ลิตผูเ้รียนที่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการสู่ชุมชนได ้ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนมีผลประโยชนใ์นสองดา้นหลกั การจดัการเรียนการสอนโดยใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วม ส่งผลใหเ้นือ้หาและวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลักษ์เฉพาะตัว และโดดเด่น 
เนื่องจากมีการบูรณาการใหเ้ขา้กับวัฒนธรรม อีกทั้งการมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ คือ ผูเ้รียนจะ
เรียนรูไ้ดดี้ที่สุดจะตอ้งเกิดจากการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติ ไม่ใช่การฟังจากครูเพียง
อย่างเดียว การบูรณาการโรงเรียนและชุมชนเขา้ดว้ยกนั จึงเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
จากผูเ้ชี่ยวชาญในชุมชน พาลมีรี (Palmieri, 2017) ดังนัน้การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการพฒันาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเอือ้ใหส้มาคมนกัเรียนเก่า 
ผูป้กครอง หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะความคิดเห็น 
และระบคุวามตอ้งการของชุมชน นอกจากนี ้โรงเรียนควรไดร้บัค าปรกึษาชีแ้นะใหท้ัง้ครูและผูเ้รียน
บรรลุวัตถุประสงคแ์ละแผนงานของโรงเรียนควบคู่ไปกับจุดมุ่งหวังของชุมชน บี.ซี. นวนัโกว และ
เอส.ย.ู นอรอม (B. C. Nwankwo & S. U.  Nnorom, 2020)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
1.1 สถานศึกษาควรเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัชุมชน ดว้ยการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบั

ชุมชน ผู้บริหารต้องสื่อสารและสรา้งความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครอง นักเรียน และคนในชุมชน 
เพื่อใหโ้รงเรียนและชุมชนร่วมกนัใหท้รพัยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละเป็นการส่งเสริมใหค้นใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาผูเ้รียนและผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้รียน 
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1.2 สถานศึกษาควรเห็นถึงความส าคัญและส่งเสริมการสรา้งความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมี  
การร่วมมือกันเพื่อหารูปแบบ วิธีการบริหารจัดการศึกษา แนวทางการพัฒนาการศึกษา รวมถึง 
การสรา้งเสริมประสิทธิภาพในการสรา้งความร่วมมืออนัน าไปสู่การเสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยต่อยอดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผล

ต่อผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาและการจดัการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษา จากกลุ่มตวัอย่างในระดบั
อ่ืนๆ และเขตพืน้ที่การศกึษาอ่ืนๆ เพื่อเป็นประโยชนต่์อคณุภาพสถานศกึษาต่อไป 

2.2 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความต้องการของโรงเรียนหรือชุมชน  
ในการจัดการเรียนรู ้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงกับความตอ้งการของสถานศึกษา และ
ชมุชน  

2.3 ควรท าการวิจัยเชิงทดลองเรื่องปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัการเรียนรู ้พฒันาคณุภาพ
ผูเ้รียนใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานศึกษา และชมุชน 

2.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอความสนับการสนับสนุนจากชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของวสัด ุอปุกรณ ์อาคาร สถานที่  
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 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัไรข่ิงวิทยา 
5. ดร.วินยั ปานแดง 
 ขา้ราชการบ านาญ 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นพธี หอมชื่นชม 
วัน เดือน ปี เกิด 12 มีนาคม 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554 : ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

จาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม  
พ.ศ. 2559 : ปรญิญาตรี การศกึษาบณัฑิต สาขาสงัคมศึกษา (กศ.บ.)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 8/1 หมู่ 1 ต าบลหว้ยพล ูอ าเภอนครชยัศรี จงัวดันครปฐม 73120   
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