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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 schoolcommunity 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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ยึด แนว
ทางการพัฒ นาโดยมุ่งเน้นให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒ นา มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตและสุข
ภาวะที่ดี ส าหรับ คนไทย พัฒ นาคนให้มี ค วามเป็ น คนที่ สมบูรณ์ มี วินัย ใฝ่ รู ้ มี ความรู ้ มี ทักษะ
ทัศนคติท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาคนทุกวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุท่ีมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงเสริมสร้างคนที่มีคณ
ุ ภาพและอยู่กบั สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษา
เป็ นอย่างมาก ระบุความตามมาตรา 4 ว่า การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู เ้ พื่ อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒ นธรรม การสร้า งสรรค์ มี ค วามก้า วหน้าทางวิ ช าการ การสร้า งองค์ค วามรู ้ ท่ี เกิ ด จาก
การจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรูแ้ ละปั จจัยที่เอือ้ ให้บคุ คลเรียนรูไ้ ด้ต่ออย่างเนื่องตลอดชีวิต โดยใน
มาตรา 12 ระบุว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว บุคคล ครอบครัว
องค์กรต่างๆ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจั ดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นี ้ มาตรา 39 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจด้านงบประมาณ วิชาการ
การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไปมายังสถานศึกษาโดยตรง มาตรา 57 ระบุว่าหน่วยงาน
ทางการศึ ก ษาระดมทรัพ ยากรบุ ค คลในชุ ม ชนให้ม ามี ส่ ว นร่ว มในการจัด การศึ ก ษา โดยน า
ประสบการณ์ ความรู ้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับการศึกษา
และยกย่องเชิดชูผทู้ ่ีสนับสนุนการศึกษา โดยมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันทางสังคมอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(มาตรา 58) มาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา การบริจาคทรัพย์สิน
และทรัพ ยากรอื่ น ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา ทั้ ง นี ้ ให้ เ ป็ นไปตามก าหนดในกฎกระทรวง ดั ง นั้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็ นส่วนสาคัญของการพัฒนาการศึกษาทัง้ ในด้านตัว
ผูเ้ รียนเอง และด้านการจัดการเรียนการสอน (พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,
2545)
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คณะกรรมการคุรุสภาได้ประกาศมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพครู ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 ได้ ก าหนดสมรรถนะ ข้ อ 1.2.3 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชน ดั ง นี ้
1. ครู ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองช่ ว ยกั น พั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้เรี ย นให้มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี และ
ที่พึงประสงค์ 2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผูป้ กครองและชุมชนเพื่อสนับสนุน ให้มี
การเสริม สร้างการเรียนรู ท้ ่ีมี คุณ ภาพของผู้เรียน 3. ศึกษาถึงบริบ ทของชุม ชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพืน้ ฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4. ส่งเสริม และอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพครู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, 2563)
โรงเรีย นเป็ น หน่ วยหนึ่ ง ทางสัง คม ที่ ท าหน้าที่ ในการให้การศึก ษา อบรมแก่ เด็ ก และ
เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านัน้ เป็ นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่สงั คม ประสบการณ์
ที่เด็กได้เรียนรู ไ้ ม่ ได้มี เพียงในโรงเรียนเท่านั้น แต่มีอยู่ในสังคมรอบตัว ของเด็กด้วย ดังนั้นการที่
โรงเรียนเป็ น อันหนึ่ง อันเดี ยวกับชุม ชน ด้วยการสร้างความสัม พันธ์ท่ี ดีกับ ชุม ชน ผู้บ ริหารต้อ ง
สื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีกับผูป้ กครอง นักเรียน และคนในชุมชน เพื่อเป็ นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมและสนับสนุนโรงเรียน ในการ
วางเป้าหมาย กาหนดนโยบาย ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาเยาวชนในด้านการจั ดการ
เรียนรู แ้ ละพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้เป็ นไปตามความต้องการของชุมชน อันเป็ นการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างโรงเรียนและชุม ชน ดังนั้น การบริหารโรงเรียน ผู้บริหารจึ งควรให้ความสัม พันธ์กับ
ชุม ชน โดยโรงเรียนควรมี กิจ กรรมต่างๆ ร่วมกับชุม ชนให้ม ากขึน้ ทั้งในด้านการบริการต่างๆ มี
นัก เรีย นเป็ น สื่ อ กลางในการติ ด ต่ อ ประชาสัม พั น ธ์ โรงเรี ย นและชุ ม ชนควรเป็ น ผู้ใ ห้แ ละผู้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งผูบ้ ริหารและครูยงั ไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง จึงไม่เห็นความสัมพันธ์
ของชุมชน ดังนัน้ โรงเรียนซึ่งเป็ นองค์กรสาคัญที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สดุ ต้องปรับเปลี่ยน
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา
จากรายงานผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552 – 2559 พบว่า ผลการพัฒนาด้าน
การศึกษายังไม่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีคะแนน
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ากว่าหลายประเทศในแถบทวีปเอเชีย จากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่าในทุกกลุ่มสาระ และผลคะแนนจาก
การทดสอบโครงการประเมิ นผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลาย
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียง ส่วนประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมี

3
การพั ฒ นา ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการก าลั ง คน เพื่ อ วางเป้ า หมายการ
จัดการศึกษา ทั้งเพื่อผลิ ต บุคลากรเข้าสู่ตลาดงานและเสริม สร้างพัฒ นาคน ให้เป็ นแรงงานที่มี
คุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพกาลังแรงงานให้สูงขึน้ อีกทัง้ ส่งเสริมคุณ ภาพของการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้าง
และระบบการจัดการที่ตอ้ งได้รบั การปรับปรุ งเป็ นลาดับแรก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลด
ภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รบั ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ แต่ใช้จ่ ายเพื่อการพัฒ นาผู้เรียน การพัฒ นาการเรียนการสอน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากเอกสารรายจ่ า ยด้า นการศึ กษาของภาครัฐ ส่วนกลาง (กรมบัญ ชี กลาง GFMIS)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่างบประมาณการพัฒนาครูค่อนข้างน้อย ส่งผลให้คณ
ุ ภาพการศึกษาและการ
เรียนรูข้ องคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า คนไทยได้รบั โอกาสทางการศึกษาสูงขึน้ ปั ญหาเหล่านี ้
เกิดจากข้อจากัดเรื่อง หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการสอนเนือ้ หาสาระและความจา
ไม่ม่งุ เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ทาให้ผเู้ รียนขาดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ปั จจัย
สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนและครูท่ีมีคณ
ุ ภาพยังกระจายไม่ท่ วั ถึง และทรัพยากรที่ใช้เพื่อ
การศึกษาจึงมาจากภาครัฐเป็ นหลัก โดยที่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ทาให้
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชนมีความ เหลื่อมลา้ กันมากขึน้ แม้ว่าผล
การดาเนินงานจะชีใ้ ห้เห็นว่าประชาชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มากขึน้ แต่ก็เป็ นโอกาสที่ได้บน
ฐานของคุณภาพที่แตกต่างกัน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
การที่ ส ถาบัน อุด มศึก ษาผลิ ตครู มุ่งผลิต ในเชิ ง พาณิ ช ย์ คุณ ภาพของบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ
การศึกษา บัณฑิตที่จบการศึกษาขาดความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพในการประกอบอาชีพครู ครูท่ีจบมาจึงไม่มีความเชี่ยวชาญ อีกทัง้ ปั ญหาการบริหารจัดการ
ด้านการบริหาร การจัดสรรบุคลากร ส่งผลให้เกิดปั ญหาจานวนครูไม่ครบชัน้ ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษา ครู มีรบั ภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอน เช่น
งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานกิจกรรม เป็ นต้น ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี ้ ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพและสมรรถนะของครูไทย ทาให้ครูขาดความเข้าใจในเนือ้ หาวิชาที่สอน ขาดทักษะ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และขาดการประเมินสมรรถนะเพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อคุณ ภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป็ นอย่างยิ่ง (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
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จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ของการดาเนินงานความสัม พันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ที่ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ าย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร คณะครู ผูป้ กครอง ผูน้ า
ชุม ชนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่อาศัยอยู่ในชุม ชน เพราะบุคคลเหล่านีเ้ ป็ นตัวแทนของ
ชุมชน ที่ทราบถึงสภาพของชุมชน ปัญหา ความต้องการต่างๆ ของชุมชนได้เป็ นอย่างดี การบริการ
ที่ เปิ ดโอกาสให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาโรงเรี ย นจะท าให้โรงเรี ย นกับ ชุ ม ชนมี
ความเกือ้ กูล เอือ้ เฟื ้ อซึ่งกันและกันมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทัง้ ระบบ
โดยพิจารณาระบบการศึกษาและการเรียนรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของประเทศ โดยการ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน โดยได้
กาหนดเป้าหมายสาคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริห ารการจัด การศึ ก ษา โดยเพิ่ ม บทบาทของบุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายนอกระบบการศึ ก ษาด้ว ย
เพื่อเป็ นการพัฒนาผูเ้ รียน และคนไทยให้ได้เรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยกาหนดประเด็น
สาคัญของระบบการศึกษาที่ตอ้ งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ คือ 1. การพัฒนาคนไทยยุคใหม่
2. การพัฒนาครูยุคใหม่ 3. การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้ และ 4. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนใน
การจั ด การศึ ก ษาและสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ให้ม ากขึ น้ (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
กล่ าวได้ว่า ความสัม พัน ธ์ระหว่ า งชุ ม ชนกับ โรงเรีย นมี ค วามส าคัญ มากในโรงเรีย น
มัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทัง้ ด้าน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ เสนอแนะการออกแบบหลักสูตรโดยภาพรวมและด้านการ
ดาเนินงานอื่นๆของโรงเรียน ได้แก่ บริจ าคที่ดินและสิ่งอานวยความสะดวก โดยความสัม พันธ์
ดังกล่าวส่งผลให้ผูป้ กครองและคนในชุมชนรูส้ ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาให้บุตรหลาน
ในขณะเดี ย วกัน ก็ ส ามารถช่ ว ยให้ผ ลิ ต ผู้เรีย นที่ มี คุณ ภาพตรงตามความต้ อ งการสู่ชุม ชนได้
(Bakwai, 2013) การบูรณาการโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้
เรียนรู จ้ ากผู้เชี่ ยวชาญในชุม ชน และได้ทดลองปฎิบัติในหัวข้อและวิธีการที่แตกต่างตามบริบท
ทางสังคมในปัจจุบนั (Palmieri, 2017)
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรี ย นกับ ชุม ชน เพื่ อ ประโยชน์ต่ อ การแก้ปั ญ หาและการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา ควรมี
การร่วมมือกันเพื่อหารู ปแบบ วิธีการบริหารจัดการศึกษา แนวทางการพัฒ นาการศึกษา รวมถึง
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การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการสร้างความร่วมมืออันนาไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีความต้ องการที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียน
รู ข้ องครู เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป
วัตถุของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ การบริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ ชุม ชนของครู ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พยากรณ์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุ ม ชนส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการจั ด การเรี ย นรู ้ข องครู ใ นสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของครูในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2. ทาให้ท ราบถึ งแนวทางการพัฒ นาการมี ส่วนร่วมของชุ ม ชนที่ ส่ งผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย นของนักเรียนและการจัด การเรียนรู ข้ องครู ในสังกัด ส านัก งานเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9
3. ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
4. เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานให้สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นาข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั ใช้เป็ นประโยชน์ในการวางแผน กาหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุม ชนที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นและ
การจัดการเรียนรูข้ องครูให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
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5. เป็ น ข้อ มูล พื ้น ฐานส าหรับ ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาการบริห ารความสัม พัน ธ์
ระหว่า งโรงเรีย นกับ ชุม ชนให้กับ ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษาอื่ น ๆ น าไปประยุ ก ต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรของการวิ จัย ในครั้ง นี ้ ได้แ ก่ ครู ในสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ปี การศึกษา 2563 จานวน 2207 คน จากทัง้ หมด 29 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ครู ในสัง กัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ปี การศึกษา 2563 กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่ และมอร์แ กน (Krejcie & Morgan) จากนั้น ใช้วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้น ตอน
(Multi-stage sampling) ได้แ ก่ สุ่ม แบบแบ่ ง ชั้น (Stratified random sampling) ตามขนาดของ
สถานศึ ก ษา จากนั้ น ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Sample random sampling) จ านวน 327 คน
(สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรพยากรณ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีองค์ประกอบ 6 ด้าน
คือ
1. งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน
2. งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน
3. งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม
4. งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน
5. งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
6. งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา
2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การจัดการเรียนรู้ของครู
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การสร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน
และชุ ม ชน ทั้ ง ด้า น บุ ค คล ทรัพ ยากร นโยบาย การปฏิ บั ติ ก าร โดยสามารถแบ่ ง ขอบข่ า ย
งานความสัมพันธ์กบั ชุมชนไว้ 6 ด้าน ดังนี ้
1.1 การดาเนิน งานด้านการให้บ ริการชุม ชน หมายถึง สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ สถานศึกษาจัดอบรม ให้ความรูท้ ่ีเป็ นประโยชน์กบั
ชุมชน (ทราบความต้องการความรู,้ จัดความรู )้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมความรูส้ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกับชุมชน มีการให้คาแนะนา หรือคาปรึกษาด้านวิชาการ สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีท่ีสถานศึกษามีในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสถานศึกษา
เข้ามามีรว่ มกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
1.2 การดาเนินงานด้านการรับความช่วยเหลือจากชุมชน หมายถึง การที่สถานศึกษา
แสวงหาการสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านงบประมาณ ด้านแรงงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านสถานที่ หรือ แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒ นาสถานศึกษา
ให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
1.3 การดาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น หมายถึง
สถานศึก ษามี ก ารวางแผน ก าหนดบุ ค ลากรในการประสานงาน และให้บุ ค ลากรในโรงเรีย น
มี ส่วนร่วมในการสร้างความสัม พันธ์อัน ดีกับ ชุม ชน หรือหน่ วยงานอื่น ๆ และมี ก ารประเมิ นผล
การดาเนินงานอย่างต่ อเนื่อง ในการดาเนินการพัฒ นาความสัมพันธ์อันดีกับชุม ชน โดยการจัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ ร่ว มกั บ ชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น การน านั ก เรี ย นไปศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ในชุ ม ชน
การนานักเรียนไปพัฒนาชุมชน การจัดการประชุมผูป้ กครอง การจัดงานประจาปี
1.4 การดาเนินงานด้านคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง ชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการคัดเลือกผูแ้ ทนมาเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือจากชุมชน
ในการจัด ตั้ง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ว มในการสรรหาตั ว แทนเข้า มาเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา(ที่เลือกเข้ามา)ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรม
เพื่อพัฒ นาความรู ต้ ามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษามีบทบาท
ในการแนะนา แก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1.5 การด าเนิ นงานด้านการสนับ สนุนการจัดตั้งองค์การ ชมรม สมาคมในชุม ชน
หมายถึง สถานศึกษามีการดาเนินการให้เกิดการจัดตัง้ องค์การ ชมรม สมาคม โดยบุคคลต่างๆ
ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง หรือองค์การในรูปแบบอื่นๆ
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1.6 การด าเนิ น งานด้า นการประชาสัม พัน ธ์ส ถานศึก ษา หมายถึ ง สถานศึ ก ษา
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารภายในโรงเรียนให้กบั ชุมชนรับทราบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรีย นกับ ชุ ม ชน โดยใช้รูป แบบการน าเสนอข่ า วสารต่ า งๆ เช่ น การจัด ท าวารสารโรงเรีย น
จัดทาจดหมายข่าว การจัดนิทรรศการ การทาเว็บไซต์โรงเรียน การทาเฟชบุคแฟนเพจ เป็ นต้น
โดยคณะกรรมการที่ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง ขึ ้น รับ ผิ ด ชอบงานประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย น
อย่างเป็ นทางการ
2. ผลสัม ฤทิ์ ทางการเรียน หมายถึ ง การที่ สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุม ชนมี ส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒ นาผู้เรี ยนด้านผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสูต รการศึกษาขั้นพื ้น ฐาน
มีการประชาสัมพันธ์วนั ประชุมผูป้ กครอง การพัฒนาผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข่าวสาร
ต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ป กครองและชุม ชนได้ทราบ ขอรับการสนับสนุน ปั จ จัยที่ จาเป็ น ใน
การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้เรีย น เช่ น ทุ น ทรัพ ย์ วัส ดุ อุป กรณ์ สถานที่ เป็ น ต้น
โดยสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ผูน้ าชุม ชน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่าและองค์กรอื่นๆ เข้ามามี ส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนและเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เ รี ย น อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
ให้ขอ้ เสนอแนะ ตรวจสอบ และให้คาปรึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
3. การจัดการเรียนรู ข้ องครู หมายถึง การที่สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการวางแผนพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น รู ้ข องครู ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐาน
ขอการสนับสนุนปั จจัยที่จาเป็ นต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผนู้ าชุมชน ผูป้ กครอง
ศิษย์เก่า และองค์การอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การเป็ นวิทยากร การสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ
ของครู การให้ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา และทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
ความคิดเห็น ตรวจสอบและเสนอแนะ และให้คาปรึกษาในการจัดการเรียนรู ้ การจัดกิจ กรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครู และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูให้ผปู้ กครองและชุมชนได้ทราบ เช่น การอบรม การได้รบั รางวัลต่างๆ
4. ครู ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม หมายถึ ง ครู ในสัง กั ด
ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9 สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดนครปฐม จานวน 29 โรงเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นของนักเรียนและการจัด การเรียนรู ข้ องครู ในสังกัดส านัก งานเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษานครปฐม เกิดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั โดยผูว้ ิจยั นามาประยุกต์ใช้ใน
การกาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังนี ้
1. ความสัม พัน ธ์ระหว่า งโรงเรีย นกับ ชุม ชน จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้องสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ 6 ด้าน คือ 1) งานให้บริการชุมชน
2) งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน 3) งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนมา
ประชุม 4) งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน 5) งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ีดีกบั ชุมชน
และหน่วยงานอื่น และ 6) งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนา กาญจนพันธ์
(2546) และวาสนา ชูแ สง (2557) โดย สรุ ป ว่ า ความสั ม พัน ธ์ระหว่ า งโรงเรีย นกับ ชุม ชน คื อ
การดาเนินการต่างๆ ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะ
ทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และเป็ นหนทางให้โรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับ จิรภา สุนทรสิต (2532), สมนึก พงษ์สกุล (2556) และ รุ่งทิพย์
เข็มทิศ (2559)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดหลักสาคัญที่ปรากฎในงานวิจัยของ
นักวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดนิยามตัวแปรการวิจยั ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งประเด็นในความคิดเห็นของครู ต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเชื่ อว่าการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การจัดการเรียนรูข้ องครู ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดหลักสาคัญที่ปรากฎในงานวิจัยของ
นักวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดนิยามตัวแปรการวิจยั ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู
มุ่งประเด็นในความคิดเห็นของครู ต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนรูข้ องครู
จากการที่ผูว้ ิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น จากงานวิจัยของ เมอร์วิน วิกทิ ง, ดี อัน นา นิ สเบท และ ลูซิ น ดา เอส. สเพาล์ดิ ง
(M. Wighting, Nisbet, & Spaulding, 2009) ที่ ไ ด้ท าการเปรีย บเที ย บผลการเรีย นของนัก เรีย น
มัธ ยมปลายและความรู ส้ ึก ของชุม ชน พบว่ า ความสัม พัน ธ์ระหว่ างความรู ส้ ึก ของชุม ชนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมแล้วมีความสัม พันธ์เชิงบวกเล็กน้อยระหว่างโครงสร้างทั้งสอง
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จากการสุ่มตัวอย่างพบว่า หนึ่งในโรงเรียนที่ทาการวิจยั มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
ระหว่างชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนีง้ านวิจัยของนิค เอ็น. วาสวา (Nick N. Waswa,
2017) พบว่า ทักษะการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน หากต้องการปรับปรุงผลการเรียนให้
ดีขึน้ ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ดีขึน้ โดยส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์
ของชุมชนมีความจริงใจและสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนัน้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา
ควรมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุและการบริหาร
จากงานวิจยั ของบาควาอิ (Bakwai, 2013) พบว่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมีบทบาท
สาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทัง้ ด้านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ส่งผลให้ผูป้ กครองและคนในชุมชนรูส้ ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาให้บุตร
หลาน ในทางเดียวกัน ก็สามารถช่วยให้ผลิตผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการสูช่ มุ ชนได้
ดัง นั้น จากการบูรณาการและประมวลแนวคิด จากนัก วิช าการดัง กล่าวมาใช้ในการ
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรพยากรณ์ คือ ความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ส่งผลต่อตัวแปรเกณฑ์ คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. การจัดการเรียนรูข้ องครู ดังภาพประกอบ
ตัวแปรพยากรณ์
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม
1. งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน
2. งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน
3. งานการเชิ ญ ผู้ป กครองและประชาชนในชุม ชนมา
ประชุม
4. งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน
5. งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
6. งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา

ตัวแปรเกณฑ์
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวแปรเกณฑ์
2. การจัดการเรียนรูข้ องครู
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สมมติฐานในการวิจัย
1. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
2. การบริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ ชุม ชนสามารถพยากรณ์ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจ ากเอกสาร ตารา
รวมทัง้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนาเสนอประเด็นได้ ดังนี ้
1. บริบทของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.2 ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.3 ความมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.4 หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.5 ขอบข่ายและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.4 ประโยชน์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครู
4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูข้ องครู
4.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรูข้ องครู
4.3 กระบวนการ / ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูข้ องครู
4.4 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู ข้ องครู / ความสาคัญของการจัดการเรียนรู ้
ของครู
4.5 คุณภาพการศึกษา
4.6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูข้ องครู
5. ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้ องครู
5.1 ความสัม พันธ์ระหว่างความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุม ชนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรูข้ องครู
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. บริบทของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
1.1 ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตงั้ ของ
ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ บริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานระดั บ
มัธ ยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยเขตพื ้น ที่ ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ท้อ งที่
จัง หวัด สุพ รรณบุ รี และจัง หวัด นครปฐม สถานที่ ตั้ง ณ ศาลากลางจัง หวัด สุพ รรณบุ รี ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต. สนามชัย อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี และมีศูนย์ประสานงานตัง้ อยู่ท่ีโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย อ. เมือง จ. นครปฐม
1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์
1.2.1 ที่ตงั้ และการติดต่อ
ส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 ตั้ง อยู่ท่ี ศาลากลางจังหวัด
สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ 035 – 535417
โทรสาร 035 – 535418, 035 – 536251
Website: www.mathayom9.go.th
1.2.2 สถานศึกษาในสังกัด
มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 61 โรงเรียน ตัง้ อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน
32 โรงเรียน และในจังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน
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ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้างของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
มีจานวน
61 โรงเรียน
มีจานวนนักเรียนชาย
31,745 คน
มีจานวนนักเรียนหญิง
37,835 คน
รวมทัง้ สิน้
69,580 คน
มีจานวนห้องเรียน
2,050 ห้อง
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ตาราง 1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โรงเรียน
จานวนโรงเรียน
จานวนนักเรียนชาย
จานวนนักเรียนหญิง
รวมทัง้ สิน้
จานวนห้องเรียน

จังหวัดสุพรรณบุรี
32 โรงเรียน
15,177 คน
18,646 คน
33,823 คน
986 ห้อง

จังหวัดนครปฐม
29 โรงเรียน
16,568 คน
19,189 คน
35,757 คน
1,064 ห้อง

ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
ผู้บริหารและครูในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
มีจานวน
61 โรงเรียน (รวม 2 จังหวัด)
มีผบู้ ริหาร
154 คน
ครูผสู้ อน
3,256 คน
พนักงานราชการ
83 คน
รวม
3,493 คน
ตาราง 2 ผูบ้ ริหารและครูในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ผูบ้ ริหารและครู
มีจานวนผูบ้ ริหาร
มีจานวนครูผสู้ อน
พนักงานราชการ
รวมทัง้ สิน้

จังหวัดสุพรรณบุรี
79 คน
1,576 คน
58 คน
1,713 คน

จังหวัดนครปฐม
75 คน
1,680 คน
25 คน
1,780 คน

ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
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ตาราง 3 การแบ่งขนาดของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึน้ ไป) จานวน 10 โรงเรียน
1. สงวนหญิง
2. อู่ทอง
3. กรรณสูตศึกษาลัย
4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

1. มัธยมฐานบินกาแพงแสน
2. วัดไร่ขิงวิทยา
3. สิรนิ ธรราชวิทยาลัย
4. พระปฐมวิทยาลัย
5. กาญจนาภิเษก ฯ นครปฐม
6.ราชินบี รู ณะ

โรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) จานวน 10 โรงเรียน
1. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2. สามชุกรัตนโภคาราม
3. ธรรมโชติศกึ ษาลัย
4. บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
5. กาญจนาภิเษก ฯ สุพรรณบุรี

1. วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
2. คงทองวิทยา
3. กาแพงแสนวิทยา
4. ศรีวิชยั วิทยา
5. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

โรงเรียนขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) จานวน 19 โรงเรียน
1. สระกระโจมโสภณพิทยา
2. ด่านช้างวิทยา
3. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
4.บางลี่วิทยา
5. บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
6. อู่ทองศึกษาลัย
7. ดอนคาวิทยา
8. ตลิ่งชันวิทยา
9. สวนแตงวิทยา
10. หนองหญ้าไซวิทยา
11. สระยายโสมวิทยา

1. ศาลาตึกวิทยา
2. พระปฐมวิทยาลัย 2 ฯ
3. บางเลนวิทยา
4. โพรงมะเดื่อวิทยาคม
5. ภัทรญาณวิทยา
6. สามพรานวิทยา
7. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ
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ตาราง 3 (ต่อ)
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนขนาดเล็ก (499 คนลงไป) จานวน 22 โรงเรียน
1. ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
3. หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
4. บางแม่หม้ายฯ
5. ทุ่งแฝกพิทยาคม
6. วังหว้าราษฎร์สามัคคี
7. หนองวัลย์เปรียงวิทยา
8. บ่อกรุวิทยา
9. บ่อสุพรรณวิทยา
10. สรวงสุธาวิทยา
11. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

จังหวัดนครปฐม

1. พลอยจาตุรจินดา
2. แหลมบัววิทยา
3. ปรีดารามวิทยา
4. สถาพรวิทยา
5. เพิ่มวิทยา
6. บัวปากท่าวิทยา
7. บางหลวงวิทยา
8. งิว้ รายบุญมีรงั สฤษดิ์
9. บ้านหลวงวิทยา
10.อุบลรัตราชกัญญาฯ
11. สระกะเทียมวิทยาคมฯ

ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ปี การศึกษา 2561
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ตาราง 4 เปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้น พื ้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปี
การศึกษา 2561
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับประเทศ
56.80
54.42
29.23
29.45
31.89
30.04
36.95
36.10

ผลต่าง
+ 2.38
- 0.22
+ 1.85
+ 0.85

ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
ผลเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ระดับประเทศกับระดับเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต 9 พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ร้อยละระดับ เขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษา สูง กว่ าระดับ ประเทศในรายวิช า
ภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศมากที่สุด (56.80) และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด (29.23)
ซึ่ ง ต่ า กว่ า ระดั บ ประเทศ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื ้ น ฐาน (O-NET)
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2561
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ตาราง 5 เปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้น พื ้นฐาน
(O-NET) ชั้นมัธ ยมศึกษาปี ท่ี 6 ระดับเขตพื ้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 กับระดับ ประเทศ
ปี การศึกษา 2561

รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับประเทศ
49.34
47.31
36.13
35.16
31.29
31.41
31.82
30.72
30.70
30.51

ผลต่าง
+2.03
+0.97
-0.12
+1.10
+0.19

ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
จากตารางที่ 5 และแผนภูมิท่ี 2 พบว่า ปี การศึกษา 2561 ผลเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ระดับประเทศกับระดับเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า คะแนนเกือบทุกรายวิชา
สูงกว่าระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด (49.34) และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
น้อยที่สดุ (31.29) ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน มี ค วามส าคัญ ในการใช้เป็ น กรอบทิ ศ ทาง
เป้าหมายในการดาเนินงานขับเคลื่อน และพัฒ นาการศึกษา มุ่ง หวังเป็ นองค์กรจัดและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาให้มี คุณ ภาพ และมี ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และ
สูงกว่าระดับประเทศ
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จากผลการด าเนิ น งาน ความจ าเป็ น ต้อ งการ ความสอดคล้อ งเชื่ อ มโยงกับ
นโยบายรัฐ บาลกระทรวงศึก ษาธิ การ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน จังหวัด
สุพ รรณบุรี/กลุ่ม จังหวัด นามาวิเคราะห์ศักยภาพส าหรับ ส านักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษา SWOT
Analysis กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
การวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิ เคราะห์ศั ก ยภาพเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในปั จ จุ บัน และ
เสริมสร้างโอกาสพัฒนาในอนาคตของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี ้ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ คือ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่
S (Strength)
จุดแข็ง
W (Weak)
จุดอ่อน
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
- ด้านการบริหาร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินยั ทัศนคติ พฤติกรรม
- งบประมาณ
- ระบบข้อมูล
- การประสานงาน/การอานวยการ/ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ
- ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่
O (Opportunity)
โอกาส
T (Threat)
อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
- ด้า นการบริห าร ได้แ ก่ การประสานงานภายนอกต่ อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุม่ ผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพืน้ ที่ (เช่น ผลผลิต รายได้
รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ท่ดี ิน แรงงาน การเกษตรกรรม การพานิชกรรม การคลัง)
- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
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- เทคโนโลยี
จุดแข็ง/โอกาสของการพัฒนาในปัจจุบนั
1. มีนโยบายและคู่มือ
2. มีบริการข่าวสารหลายช่องทาง
3. นักเรียน/ครู ได้รบั บริหารอย่างทั่วถึง
4. มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์สาหรับสานักงานอย่างเพียงพอ
5. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
6. บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและศักยภาพสูง
7. บุคลากรเน้นการทางานเป็ นทีม
8. ใช้ระบบ My office ช่วยลดกระดาษ และภาวะโลกร้อน
9. สร้างเครือข่ายกระจายอานาจ
10. ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
จุดอ่อน/อุปสรรคของการพัฒนา
1. โครงสร้างขาดความชัดเจนด้านอัตรากาลัง
2. สถานที่ตงั้ เขตไม่เอือ้ อานวยต่อการบริหารจัดการ
3. การติดต่อประสานงานไม่ชดั เจน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร
4. ได้รบั งบประมาณที่จากัด ไม่เป็ นไปตามแผนงบประมาณ
5. บุคลากรไม่เพียงพอ ปรับเปลี่ยนตาแหน่งบ่อย
6. บุคลากรบางคนทางานไม่ตรงสายงาน
7. ระบบงานสารบรรณล่าช้า ตกหล่น
8. การติดตามงานล่าช้าขาดความต่อเนื่อง
9. ไม่นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
10. ไม่มีค่านิยมองค์กร
จะเห็ น ได้ว่ า คุณ ภาพและศั ก ยภาพของการท างาน ส านั ก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถพัฒนาและแก้ไขปั ญหาทางการศึกษาต่อไปได้เนื่องจากมี
จุดแข็งและเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนามากและสามารถแก้ไขจุดอ่อนต่อไปได้
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ให้
ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนี ้
จิรภา สุนทรสิต (2532, น. 54-55) ได้ให้ความหมายว่า ความสัม พันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ว่า โรงเรียน คือ ที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดถือการดาเนินชีวิตในชุมชนเป็ น
ศู น ย์ก ลาง และโรงเรี ย นจะต้อ งจั ด โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ชุ ม ชนให้ส อดคล้อ งกั บ ปั ญ หาและ
ความต้องการของชุมชน อีกทัง้ ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ การอานวยความ
สะดวกต่างๆ และชักจูงให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการดาเนินกิจ กรรมของโรงเรียนให้ได้
มากที่สดุ
ภู ว นาถ คงแก้ว (2539, น. 18) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า ความสัม พั น ธ์ระหว่ า ง
โรงเรียนกับชุม ชน คือ การดาเนินการต่างๆ ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาและเป็ นหนทางให้
โรงเรียนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
รัตนา กาญจนพันธ์ (2546, น. 64) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน คือ การที่ผบู้ ริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและคนในชุมชน กล่าวคือ โรงเรียนจะได้รบั ความร่วมมือ
และการสนับสนุนต่างๆ จากชุม ชน เช่น เงิน แรงงาน และชุม ชนก็จะได้รบั ความช่วยเหลือจาก
โรงเรีย นเช่ น กัน เป็ น ความร่วมมื อ การประสานงานกันโดยมุ่ง ก็ ให้เกิ ดประโยชน์ในด้านต่ างๆ
แก่โรงเรียนและชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ การให้บริการชุมชน การร่วมกิจกรรม
สมนึ ก พงษ์ ส กุล (2556, น. 13) ได้ให้ค วามหมายว่ า ความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
โรงเรียนกับชุมชน หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการการดาเนินการใดๆ ที่เกิดจากความร่วมมือจาก
ชุมชนสู่โรงเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชน ร่ว มกันวางแผน ควบคุม ประสานงาน จัดบุคลากร และ
เผยแพร่ค วามรู เ้ พื่ อ ให้เกิ ด ความเข้าใจ ความรู ส้ ึก และความสัม พัน ธ์ที ดี ต่ อ กัน ร่วมมื อ กัน ใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียและชุมชนไปพร้อมกัน
วาสนา ชูแสง (2557, น. 15) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน และเปิ ดโอกาสให้ชุม ชนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาโรงเรียน ร่วมกาหนดความมุ่งหมาย
และนโยบาย รวมถึงให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึกษา การสนับสนุนด้าน
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ทรัพ ยาการ ก าลัง คนและทุ น ทรัพ ย์ เพื่ อ ให้บ รรลุเป้ า หมายของโรงเรีย น ในขณะเดี ย วกัน ก็ มี
ความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ทงั้ โรงเรียนและชุมชน
รุ่ง ทิ พ ย์ เข็ ม ทิ ศ (2559, น. 26) ได้ให้ค วามหมายว่ า ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า ง
โรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การวางแผนดาเนินการบริหารงาน ติดต่อประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน ผูป้ กครองนักเรียน บุคคลในชุมชน การสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชน ผูบ้ ริหาร คณะครู
อาจารย์ และสร้างความรู ส้ ึกว่ าโรงเรียนเป็ นของชุม ชนอย่างแท้จ ริง ส่งเสริม และเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชนจัดตัง้ ขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาทัง้ โรงเรียนและชุมชน
วิภา คนหาญ (2556, น. 29) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน คือ กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการสร้างความร่วมมื อใน
การประชาสัม พัน ธ์ท างการศึก ษา เพื่ อ ให้เกิ ด ความสัม พัน ธ์อัน ดี ส่งผลให้มี ก ารประสานงาน
ด้า นการสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ทั้ง ด้า นทรัพ ยากรต่ า งๆ ร่ว มกั น เข้า ใจสภาพปั จ จุ บัน ปั ญ หา
ความต้องการของชุม ชนได้ และยัง ส่ง เสริม การอยู่ร่วมกัน อย่ างอบอุ่น อัน จะเป็ น การส่ง เสริม
การอยู่รว่ มกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนกับชุมชนอีกทางหนึ่ง
จากความหมายของความสัม พั น ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุม ชนข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า
ความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ ชุม ชน คื อ การด าเนิ น การสร้างความสัม พัน ธ์อัน ดี ระหว่า ง
โรงเรียนกับชุมชน โดยโรงเรียนเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ เช่น การกาหนดนโยบาย การสนับสนุนการศึกษา การเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน โดยโรงเรียนจะต้องเข้าใจบริบทของชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
2.2 ความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรี ย นเป็ นหน่ ว ยงานทางสั ง คม ที่ ไ ด้ รับ หน้ า ที่ โ ดยกฎหมายให้ ท าหน้ า ที่
จั ด การศึ ก ษาให้ กั บ คนในสั ง คม เช่ น เดี ย วกั น สั ง คมคื อ ผลผลิ ต ของการจั ด การศึ ก ษ า
ซึ่ ง ประกอบด้ว ย บุ ค คล ครอบครัว องค์ก รต่ า งๆ ที่ ร วมกัน เป็ น หน่ ว ยทางการศึ ก ษา โดยนั ก
การศึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ ยวกับความส าคัญ ของการสร้างความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนไว้ดงั นี ้
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (2545) ได้บัญ ญั ติ ถึ ง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ดังนี ้
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หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก ดังนี ้
ข้อ 2 ให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 9 การจั ด ระบบ โครงสร้า ง และแนวทางการจั ด การศึ ก ษา
โดยยึดหลัก ดังนี ้
ข้อ 6 การมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคม องค์กรและหน่วยงานต่า งๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 9 ให้สถานศึการ่วมกับบุคคลในสังคม องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุ ม ชน โดยการจั ด รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ภ ายในชุ ม ชน เพื่ อให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนมี
การจัด การศึก ษา เสริม สร้างการจัดการเรีย นรู ้ การแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ต่ างๆ และลือ กสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของ
คนในชุมชน รวมทัง้ หาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ้ การพัฒนา
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ รวมถึงบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนาประสบการณ์ ความรู ้
ความชานาญ และภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และเชิดชูผูท้ ่ีส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
หมวดที่ 8 หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มาตรา 58 ให้มีการระดมวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ และทั้งการ
ลงทุนในด้านทุนทรัพย์ และทรัพย์สินจากทัง้ รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลในสังคม องค์กร
และหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
จากในประเทศและต่างประเทศมาจัดการศึกษา ดังนี ้
ข้อที่ 2 ให้บุคคลในสังคม องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่ น ระดมทุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็ นผูจ้ ดั
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทุนทรัพย์ และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา เพื่อเป็ น
การลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (2563, น. 77) ที่มีแนวคิดในการ
จัดการศึกษา ข้อ 4 คื อ หลักการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) คื อ
การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรร มี คุณ ภาพและมี ประสิทธิภ าพให้กับ ทุกคน เป็ นพันธกิจ ที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐต้องใช้ ทุน และทรัพยากรจานวนมากใน
การจั ด การศึ ก ษาที่ ต้อ งครอบคลุ ม ทุ ก ช่ ว งชี วิ ต ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาและทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นของแต่ละบุคคล
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความจาเป็ นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยให้ความสาคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคลในสังคม องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ
จะได้รบั การส่งเสริม ให้เข้าร่วมจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของสังคม
ชัยนิวรรต แย้ม ไสย (2552, น. 36) ได้สรุ ปความสาคัญ ของความสัม พันธ์ระหว่าง
โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ไว้ว่ า เป็ นงานที่ มี ค วามส าคั ญ เพราะบทบาทหน้ า ที่ ข องโรงเรี ย น คื อ
การคัดเลือกคนในชุมชน ให้การศึกษาอบรม ถ่ายทอดวัฒ นธรรม เป็ นศูนย์กลางของการพัฒ นา
เป็ น ศูน ย์รวมวิ ช าการต่ า งๆ หากโรงเรีย นมี ค วามสัม พัน ธ์ท่ี ดี กับ ชุม ชนแล้ว จะท าให้โรงเรีย น
สามารถระดมสรรพกาลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายในชุมชนมาช่วยในการบริหารจัดการ
งานในโรงเรียนได้ นอกจากนีก้ ารสร้างความสัม พันธ์ท่ีดีกับชุม ชนยังทาให้โรงเรียนเข้าใจสภาพ
ปั จ จุบัน ปั ญ หา ความต้อ งการของชุม ชนและด าเนิ น การจัด กิ จ กรรมพั ฒ นา เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนได้ อีกทัง้ ยังส่งเสริมการอยู่รว่ มกันอย่างเป็ นสุขอันจะเป็ นการพัฒนาสังคม
ได้อย่างหนึ่ง
อรัญ สุขสวัสดิ์ (2553, น.14) ได้ให้ความหมายว่า ความสาคัญ ของความสัม พันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชนนั้นมี ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผูกพันธ์กัน ประสานความร่วมมื อซึ่งกัน
เป็ น ทั้ง ผู้ใ ห้แ ละผู้รับ โรงเรี ย นเป็ น แหล่ ง ความรู ้วิ ท ยาการแก่ ชุ ม ชน เป็ นศู น ย์ร วมสนั บ สนุ น
การดาเนินการต่างๆ เปิ ดโอกาสให้ชุม ชนเข้ามามี ส่วนร่วมและช่ วยเหลือกิจ กรรมของโรงเรียน
เข้าใจการดาเนินงานและความต้องการของโรงเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนก็เข้าใจการดาเนินการ
ของชุมชน และเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน
วาสนา ชูแสง (2557, น. 18) ได้ให้ความหมายว่า โรงเรียนและชุมชนมีวตั ถุประสงค์
เดียวกัน คือ การพัฒนาคนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ ดังนัน้ ถ้าเราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับ ชุ ม ชนให้เข้า ใจตรงกั น และท าให้ชุ ม ชนรู ้สึ ก ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโรงเรี ย น และเต็ ม ใจให้
ความร่วมมือกับโรงเรียน จะทาให้การดาเนินการต่างๆ ของโรงเรียนในทุกด้านมีความคล่องตัว
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ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และนาไปสู่การพัฒนาเยาวชน ชุมชน และประเทศชาติ
ตามลาดับ
วิภา คนหาญ (2556, น.18) ได้ให้ความหมายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุม ชนมี ความส าคัญ เป็ นอย่ างยิ่ง ที่ผู้บ ริห ารโรงเรียนไม่ ควรละเลย การอาศัยทรัพ ยากรในการ
จัดการศึกษาจากภาครัฐเพี ยงอย่างเดียวไม่ เพี ยงพอ จาเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมื อจากชุม ชน
เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียน ซึ่งเป็ นระบบย่อยในชุมชน ชุมชนจึงควรมีส่วนในการดาเนินงานของ
โรงเรียน ร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ พอสมควร ชุมชนจะเข้ามา
มี ส่ว นร่วมและเกี่ ย วข้อ งกับ โรงเรีย นมากยิ่ ง ขึ น้ การด าเนิ น การต่ างๆ ตลอดจนความสัม พัน ธ์
ความร่ว มมื อ ระหว่ า งโรงเรีย นกับ ชุม ชนจะเป็ น ไปในทางที่ ดี มี ก ารพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ง กัน และกัน
โรงเรียนก็จะเอือ้ อานวยประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็ นอย่างดี
จากความส าคัญ ของความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ ชุม ชนข้างต้น สรุ ป ได้ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาคนเป็ นสิ่งสาคัญ
ดังนั้น ถ้าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะสามารถประสานความร่วมมือกันได้
ทัง้ ในเรื่องของความสัมพันธ์ การพัฒนา การดาเนินการ การระดมทรัพยากร การดาเนินการต่างๆ
ของโรงเรียนจะมีความคล่องตัว ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
และนำไปสู่การพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคม ตามลำดับ
2.3 ความมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษา และผลที่ได้รบั จากการศึกษานั้นเป็ นประโยชน์ต่อชุม ชนด้วย ได้มี ผูก้ ล่าวถึง
ความมุ่งหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ ดังนี ้
สมพร สุทัศนีย์ (2525, น. 131) ได้ให้ความหมายว่า ความมุ่งหมายในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มี 5 ประการ คือ
1) เพื่อให้ทราบข้อมูลของนักเรียนจากผูป้ กครอง จะทาให้สามารถปรับปรุ ง
คุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการพืน้ ฐานและความต้องการของนักเรียน
2) เพื่อสร้างความสัม พันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน
เพื่อให้ชมุ ชนเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนในด้านทรัพยากรต่างๆ
3) เพื่อใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนให้เกิดประโยชน์
4) เพื่อให้โรงเรียนบริหารชุมชนในด้านอาคารสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์
5) เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในการจัดการศึกษา กล่าวคือ เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
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กาญจนา สิ ง ห์ม ณี (2553, น. 14) ได้ให้ค วามหมายว่ า ความมุ่ง หมายของ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความมุ่งหมาย ดังนี ้
1) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีทัศนคติ
มีแนวทางที่ตรงกันในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน
2) เพื่อให้ชมุ ชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยการกาหนดเป้าหมาย
กาหนดนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อฝึ กให้บคุ คลเป็ นไปตามความต้องการของชุมชน
3) เพื่ อ ใช้ท รัพ ยากรในโรงเรี ย นที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ทั้ ง 2 ฝ่ าย คื อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และเสริมสร้างความเข้าใจในด้านวิชาชีพ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแก่ชมุ ชน
4) เพื่อเป็ นหนทางในการประเมินผลการดาเนินการของโรงเรียนจากชุมชน
วาสนา ชูแสง (2557, น. 20) สรุ ปว่า ความมุ่งหมายของการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การเสริมสร้างให้ชมุ ชนมีความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ซึ่งเป็ นการป้ องกัน และร่วมแก้ไขปั ญ หาอุปสรรคในการดาเนิน งานของโรงเรียนที่อาจเกิด จาก
ผลกระทบกับชุมชน และการดาเนินงานของโรงเรียนจะได้รบั ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
จากชุม ชน ทั้งด้านการเงิน แรงงาน วัสดุอุป กรณ์ และการเปิ ดโอกาสให้ชุม ชนได้มี ส่วนร่วมใน
การกาหนดเป้าหมาย นโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อจะได้เป็ นไปตามความต้องการของชุมชน
ซึ่งจะทาให้เกิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานของโรงเรียน
ได้ส รุ ปว่า ความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มี จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริม
ความสัม พัน ธ์ ความเข้าใจอัน ดีระหว่างชุม ชนและโรงเรีย นจะต้องแสดงออกในการช่ วยเหลื อ
สนับ สนุนงานต่ างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมื อร่วมใจในการพัฒ นาเพื่ อประโยชน์ทาง
การศึกษาร่วมกัน
สมนึก พงษ์ส กุล (2556, น. 16) ได้สรุ ป ความมุ่งหมายความสัม พัน ธ์ระหว่าง
โรงเรีย นกับ ชุม ชนว่า เพื่ อ ให้ชุม ชนมี ค วามเข้า ใจ เห็ น ความส าคัญ ของการศึก ษา และเข้ามา
มี บ ทบาทในการวางนโยบายการศึกษา แนวทางการพัฒ นาการเรียนการสอน ส่ง เสริม ให้เกิ ด
ความสัม พันธ์และความร่วมมื อระหว่างโรงเรียนกับชุม ชนและสถาบัน อื่น ๆ เป็ นสิ่งจาเป็ นและ
มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะโรงเรียนและชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนให้เป็ นคนที่
สมบูรณ์ และความร่วมมืออันดีท่จี ะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดาเนินงานต่างๆ
จากความมุ่งหมายในการสร้างความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สรุ ปได้ว่า
จุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
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ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีทัศนคติ แนวทางที่ตรงกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และให้
ชุม ชนเห็ น ความส าคัญ ของการศึก ษา เข้ามามี ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
นโยบาย ให้ความร่วมมือ ด้านการเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
และตรงกับความต้องการของชุมชน
2.4 หลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยดี โรงเรียน
จะต้อ งมี ห ลัก การสร้า งความสัม พั น ธ์ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้เป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บัติ ง าน ท าให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ โรงเรีย นกับ ชุม ชนทั้ง 2 ฝ่ าย ได้มี ผู้ก ล่า วถึ ง หลัก การสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ไว้ดงั นี ้
รัต นา กาญจนพั น ธ์ (2546, น. 134) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่ า หลั ก การสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน มีแนวทางดังนี ้
1) ดาเนินการอย่างบริสทุ ธิ์ใจและตรงไปตรงมา
2) ติดต่อกับชุมชน เพื่อให้เกิดเจตคติท่ดี ี
3) ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา ทัง้ ในและนอกโรงเรียน
4) สร้างความเข้าใจอันดีให้กบั ทุกคน
5) รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
6) ดาเนินการง่ายๆ และเป็ นกันเอง
7) ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพชุมชน
8) ให้เกียรติและยกย่องชุมชนอย่างเท่าเทียม
9) ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
10) ให้มนุษย์สมั พันธ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
สนั่น นุชพงษ์ (2548, น. 19) ได้ให้ความหมายว่า หลักการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีดงั นี ้
1) ครู ต้ อ งมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน และสามารถด าเนิ น การโดย
ปรับ สถานภาพของบุ ค คลและโรงเรี ย นให้เข้า กั บ สภาพแวดล้อ มของชุ ม ชนนั้ น ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เพื่อให้ชมุ ชนได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของโรงเรียนเสมอ
2) การดาเนินงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนต้องเป็ นไปด้วยความมีไมตรีทงั้
2 ฝ่ ายคื อ โรงเรีย นและชุม ชนต้อ งมี ค วามเข้า ใจซึ่ง กัน และกัน และร่ว มกัน ด าเนิ น งานโดยใช้
กระบวนการกลุม่
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3) การด าเนิ น งานต้ อ งท าด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ ตรงไปตรงมา เป็ นไป
อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง
4) การด าเนิ น งานควรใช้ห ลายวิธี ก ารที่ ห ลากหลาย ที่ ง่ า ยและคล่ อ งตัว
มีการยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ เวลา และโอกาส
สมาน เรืองฤทธิ์ (2548, น. 31-45) ได้ให้ความหมายว่า การดาเนินงานสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จะต้องดาเนินการตามหลักการดังนี ้
1) ต้องดาเนินงานด้วยความบริสทุ ธิ์ใจและตรงไปตรงมา
2) การติดต่อให้เป็ นไปในทางบวก
3) ดาเนินงานอย่างอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
4) สร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้
5) พร้อมที่จะรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตลอดเวลา
6) ใช้วิธีการง่ายๆ และเป็ นกันเองกับประชาชน
7) ต้องดาเนินการด้วยความยืดหยุ่น ให้เหมาะสมกับวิธีการ เวลา และโอกาส
กาญ จนา สิ ง ห์ ม ณี (2553, น. 17) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า หลั ก การสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ว่า บุคลากรในโรงเรียนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน
ที่โรงเรียนตัง้ อยู่อย่างละเอียดลึกซึง้ เพื่อที่จะสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุม ชน การดาเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา เป็ นไปในทางสร้างสรรค์ มีความ
ต่อเนื่อง ใชวิธีการที่หลากหลาย คล่องตัว และยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และโอกาส
คนึงนิจ กฤษนาม (2553, น. 18) ได้ให้ความหมายว่า วิธีการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะต้องมีการศึกษาโครงสร้างทางวัฒนธรรม ประเพณี เจตคติ และความ
เชื่อของชุมชนอย่างละเอียด มีการจัดกิจกรรมที่เป็ นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน อีกทัง้
ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง โรงเรียนและชุมชนต้องมีการติดต่อประสานความร่วมมือซึ่ง
กันและกัน ชุมชนให้การสนับสนุนทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับท้องถิ่นต่อไป
ชัยนิวรรต แย้มไสย (2552, น. 39) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนเป็ นสถาบันใหญ่ ท่ี
มีโรงเรียนเป็ นระบบย่อยอยู่ภายใน ซึ่งทาหน้าที่ในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองปั ญ หาและ
ความต้องการแก่ชุมชน ชุมชนจึงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียน รับผิดชอบ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ ตามสมควร ความสัมพันธ์ในลักษณะนีส้ ่งผลให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากขึน้ เมื่อพิจารณาบทบาทของโรงเรียนที่มีต่อ
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ชุม ชนและบทบาทที่ชุมชนมี ต่อโรงเรียน จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือเป็ นไปใน
ลัก ษณะพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น โรงเรี ย นอาจมี บ ทบาทที่ อ านวยประโยชน์ต่ อ ชุ ม ชนได้
หลายประการ ขณะเดี ย วกั น ชุ ม ชนก็ ส ามารถให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการสนั บ สนุ น โรงเรี ย น
ในด้านต่างๆ เช่นกัน
สาเร็จ สุพร (2549, น. 16) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการนากิจกรรมภายในโรงเรี ยนออกสู่สายตาของสาธารณะ หรือ
การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ช่วยเหลือโรงเรียนทัง้ ด้านแรงงานและทุนทรัพย์
แล้ว จะต้อ งกระท าด้ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ มี ค วามปรารถนาดี ต่ อ กั น เรี ย บง่ า ย ตรงไปตรงมา
มีความพึงพอใจกันทัง้ 2 ฝ่ ายเพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างถาวรและยั่งยืน
กนกวรรณ สาระโป (2556, น. 40) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า วิ ธี ก ารสร้า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน จะต้องมีการประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างทั่วถึง การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน การบริการชุมชน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
สิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ สุด คื อ มี ก ารศึ ก ษาโครงสร้างวัฒ นธรรม ประเพณี เจตคติ ความเชื่ อ ของชุ ม ชน
อย่างละเอียด
วิภ า คนหาญ (2556, น.36) ได้ให้ค วามหมายว่า การสร้างความสัม พัน ธ์กับ
ชุมชนนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการนากิจกรรมภายในโรงเรียนออกสู่สายตาสาธารณะหรือการนาชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการช่วยเหลือโรงเรียนทัง้ ด้านแรงงาน ทุนทรัพย์ จะต้องทาด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ มีความปรารถนาดีต่อกัน เรียบง่าย ตรงไปตรงมา มีความพึงพอใจทั้งสองฝ่ าย
เพื่อความกลมเกลียวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อประโยชน์รว่ มกันอย่างถาวรและยั่งยืน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้ น ฐาน (2547, น. 255) กล่ า วว่ า
การสร้างงานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ไว้ดงั นี ้
1) ดาเนินงานด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ และตรงไปตรงมา
2) การติดต่อกับชุมชนต้องมุ่งให้เกิดเจตคติท่ีดี
3) มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาทั้ง ภายในและ ภายนอก
โรงเรียน
4) สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดทั่วไป ไม่เฉพาะกลุม่
5) รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในชุมชน
6) ใช้วิธีการดาเนินงานง่ายๆ และเป็ นกันเองกับประชาชน
7) ใช้วิธีการดาเนินการหลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน
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8) ให้เกียรติและยกย่องชุมชนที่ให้ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน
9) ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
10) ใช้ห ลัก การมี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ โดยการให้ป ระชาชนได้มี บ ทบาทและ
มีสว่ นร่วม
เส น่ ห์ เห ลื อ ขั น ธ์ (2551 , น . 17) ได้ ใ ห้ ค วาม ห ม าย ว่ า โรงเรี ย น เป็ น
สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ค วามใกล้ชิ ด กั บ ชุ ม ชนมากที่ สุ ด โรงเรี ย นเป็ นแหล่ ง ให้ ค วามรู ้แ ละ
ประสบการณ์ท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชน ในการศึกษาหาความรูน้ นั้ นอกจากโรงเรียนได้มีการเรียน
การสอนแล้ว ผูเ้ รียนยังศึกษาหาความรูไ้ ด้จากแหล่งอื่นๆ อีกมากมาย เช่น วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชุม ชน ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ความเชื่ อ ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ซึ่ง สิ่ ง ดัง กล่าวเหล่านี ้มี ค วาม
หลากหลายในชุมชน โรงเรียนจาเป็ นต้องสร้างความสัม พันธ์กับชุม ชนเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมพัฒ นาโรงเรียนโดยการจัดตั้งใน
รู ป แบบของสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการ สถานศึกษามูลนิธิและ
ชมรมต่าง ๆ เป็ นต้น
จีรนันท์ หนูผาสุก (2558, น.18) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนนั้น ต้องยึดหลักการสาคัญ คือ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
และการให้บริการต่างๆ แก่ชุมชนด้วยความบริสุทธิ์ใจและตัง้ ใจ เป็ นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมงานทุกด้าน ต้องศึกษาและเรียนรู ว้ ิถีชีวิตตลอดจนความเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาวะแวดล้อมในชุมชน ยึดหลัก มนุษยสัมพันธ์ตลอดจนดาเนินการทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
จากหลัก การสร้า งความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนั้น ครู และบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมีความรู เ้ กี่ยวกับชุมชน
อย่างลึกซึง้ มีความจริงใจ สร้างสรรค์ มีไมตรีท่ีดีต่อ ชุมชน โดยการดาเนินการนัน้ จะต้องตอบสนอง
ปั ญ หาและความต้องการของชุม ชน เป็ น การดาเนิน การจะต้องทาอย่างต่อเนื่ อง ไม่ ว่าจะเป็ น
การประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างทั่วถึง การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การบริการชุมชน มีการนา
ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นทั้ ง ด้า นแรงงาน ทุ น ทรัพ ย์
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชน์รว่ มกันอย่างถาวรและยั่งยืน
2.5 ขอบข่ายและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มี นักวิชาการหลายท่านได้เสนอ
ขอบข่ายและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนี ้
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รัตนา กาญจนพันธ์ (2546, น.134-136) ได้ให้ความหมายว่า แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ 6 ด้าน ดังนี ้ คือ
1) งานให้บริการชุมชน
2) งานรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
3) งานสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
4) งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา
5) งานจัดตัง้ กลุม่ ชมรม สมาคม มูลนิธิฯ
6) งานประชาสัมพันธ์
งานให้บริการชุม ชน หมายถึง งานบริการที่โรงเรียนสามารถดาเนินการให้กับ
ชุม ชนได้ เช่ น งานด้า นวิ ช าการ การให้ค าแนะน า งานให้ค าปรึก ษา การส่ ง เสริม ด้า นอาชี พ
การบริการด้านสถานที่ วัสดุและครุภณ
ั ฑ์
งานรับ ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากชุ ม ชน ห มายถึ ง การที่ โ รงเรี ย นรับ
ความช่ วยเหลื อจากชุม ชน ทั้งด้านวิท ยากร แรงงาน วัสดุ อุป กรณ์ งบประมาณ สถานที่ หรือ
ค าแนะน า โดยเมื่ อ โรงเรี ย นได้รับ การช่ ว ยเหลื อ สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี ้แ ล้ว ก็ จ ะยกย่ อ ง ให้เกี ย รติ
ออกเกียรติบตั ร หรือรายงานหน่วยงานให้ทราบเพื่อตอบแทนระเบียบทางราชการต่อไป
งานเสริ ม สร้า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนและหน่ วยงานอื่ น ๆ หม ายถึ ง
การด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ สร้า งความสัม พั น ธ์อั น ดี เช่ น งานประจ าปี งานวั น ปี ใหม่
ฟ วันสงกรานต์ ลอยกระทง การทัศนศึกษาชุมชน การพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
งานคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง งานที่ โรงเรียนต้องด าเนิ นงานตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้มาจากการสรรหา
เสนอแต่งตัง้ ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการจัดประชุม ดูแลให้ปฏิบตั ิตามระเบียบดังกล่าว
งานจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ชมรม สมาคมหรื อ มู ล นิ ธิ ฯ เพื่ อ เป็ นการหาแนวทางและ
ความร่วมมือจากชุมชน โดยสนับสนุนให้องค์จดั ตัง้ กลุ่ม องกรค์ สมาคมฯ รวมทัง้ ให้กลุ่มเหล่านีไ้ ด้
มีโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน หรือหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม
ในด้านต่างๆ มากขึน้
งานประชาสัมพันธ์ คือ งานที่ผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญเพราะเป็ นการเผยแพร่
ข้อ มู ล ข่ า วสารของโรงเรี ย นให้ ชุ ม ชนได้ ท ราบ และมี ค วามภู มิ ใ จในผลงานร่ ว มกั น ซึ่ ง จะ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจะทาให้โรงเรียนทากิจกรรมด้วยความสะดวก
ยิ่งขึน้ โดยจัดให้มีการประชุมผูป้ กครอง จัดทาวารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ ฯ

34
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2547, น. 51-66) สรุปแนวทางใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สามารถดาเนินการได้ทงั้ หมด 5 วิธี คือ
1) การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2) การให้บริการชุมชน
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
4) การได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
5) การสร้างเสริมความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
กิติยากร มังคะรัตน์ (2550, น. 29) กล่าวว่า โรงเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์
กับผูป้ กครองและชุมชน ได้ดงั นี ้
1) สนับสนุนและหาแนวทางให้ผูป้ กครองมาเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของสมาคม
ครูและผูป้ กครอง
2) พยายามประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึน้ เสมอ
3) รับฟั งทัศนคติ ความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียน
4) มีความเข้าใจในความต้องการของชุมชน
5) พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ
6) มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
7) พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียน
และชุมชน
8) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
จีรนันท์ หนูผาสุก (2558, น.18-23) ได้ให้ความหมายถึง ขอบข่ายงานสัมพันธ์
ชุมชน ว่าเป็ น การปฏิบัติงานตามขอบข่ายงานสัมพั นธ์ชุมชนของโรงเรียนครอบคลุมงาน 4 ด้าน
ดังนี ้
1) งานกรรมการสถานศึกษา
2) งานสานสัมพันธ์
3) งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
4) งานทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาการศึกษา
งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ งานที่จะต้องดาเนินการ
ตัง้ แต่การสรรหา การเสนอแต่งตัง้ การเสริมความรู ด้ า้ นบทบาทหน้าที่ การจัดประชุมและดูแลให้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการพั ฒ นาตามที่ รัฐ ต้อ งการซึ่ ง เกี่ ย วกั บ

35
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้ 1) วางแผนเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่ ง ตั้ ง เป็ นกรรมการสถานศึ ก ษาด าเนิ น การ 2) ติ ด ต่ อ บุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ง ให้เป็ นกรรมการ
สถานศึกษา 3) ชีแ้ จงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาแก่บุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้
4) เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกเพื่อการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
คือ ส านัก งานเขตพื ้นที่ การศึกษา 5) จัดให้มี การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ อให้มี
บทบาทในการพัฒ นาโรงเรียน และจัดให้มีสมุดบันทึกการประชุม และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กรรมการสถานศึกษา
งานสานสัมพันธ์ หมายถึง การดาเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ที่
เอือ้ อานวยให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดงานวันสาคัญต่างๆ เช่น
การจัดกิจกรรมกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ ทางศาสนา วัฒ นธรรมประเพณี ของท้องถิ่น
การให้บ ริ ก ารด้า นวิ ช าการ การเป็ นวิ ท ยากรฝึ ก อบรม และการประสานคว ามร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานอื่น
งานเยี่ย มบ้านนักเรียน หมายถึง วิธี ก ารศึก ษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่ วยให้ครู ได้
ทราบถึงชีวิตความเป็ นอยู่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับ
ผูป้ กครองนักเรียน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น เจตคติซ่ึงกันและกัน ตลอดจนเป็ น
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทาให้ครูได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึน้
งานทุนทรัพ ย์เพื่อการพัฒ นาการศึกษา คือ การรับความช่วยเหลือจากชุม ชน
ทุกอย่างทั้งทางด้านวิทยาการ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ สถานที่ หรือคาแนะนาซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวโรงเรียนได้วางแผนหรือโครงการขอรับความช่ วยเหลือล่วงหน้าและเมื่ อได้
รับการสนับสนุนจะจัดกิจ กรรมยกย่องให้เกียรติ ออกใบอนุโมทนา หรื อรายงานผู้บังคับบัญ ชา
ชัน้ สูงเพื่อออกเกียรติบตั รตอบแทนตามระเบียบทางราชการต่อไป
วาสนา ชู แ สง (2557, น. 24-39) ได้ให้ค วามหมายว่ า การปฏิ บัติ ง านตาม
ขอบข่ายงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนครอบคลุม 6 งาน คือ
1) งานให้บริการชุมชน
2) งานรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน
3) งานเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ
4) งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5) งานจัดตัง้ กลุม่ ชมรม สมาคม มูลนิธิ
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6) งานประชาสัมพันธ์
งานให้บริการแก่ชมุ ชน หมายถึง การให้บริการในด้านต่างๆ กับชุมชน ซึ่งอาจเป็ น
ด้านอาคารสถานที่ การให้ความรูท้ างวิชาการ การส่งเสริมคุณธรรม วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยี
โดยอยู่บนพืน้ ฐานความสามารถและขีดจากัดของโรงเรียน เพื่อทาให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า
ทั้ ง การศึ ก ษาและวิ ถี ชี วิ ต โรงเรี ย นต้อ งเลื อ กใช้เทคนิ ค และวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้อ ง เหมาะสมกั บ
ความต้องการของชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ท่แี ตกต่างกัน
งานรับ ความช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน คื อ การให้ชุ ม ชนเข้า มามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือจากชุมชน อาจเป็ นทุนทรัพย์ แรงงาน อุปกรณ์
หรือแนวคิด โดยผ่านการการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนควรรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
จากชุมชน เพื่อนาไปปรับปรุ ง ดาเนิ นการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชน
งานเสริม สร้า งความสัม พัน ธ์กับ ชุม ชน และหน่ วยงานอื่ น ๆ คื อ การวางแผน
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดเป็ น ระยะ ผู้ท่ี เป็ น สื่ อ กลาง คื อ บุค ลากรใน
โรงเรียน โรงเรียนควรมีการกาหนดบุคลากรในการประสานงาน โดยให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการสาหรับนักเรียน การแข่งขันกีฬาประจาปี การจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คือ งานที่ทางโรงเรียนต้อง
ดาเนินงานตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยต้องดาเนินการ
ตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติงาน เพื่ อสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน พิ จ ารณาคัดเลือก จัดอบรม
ส่งเสริมความรูต้ ามบทบาทและหน้าที่ ให้คาแนะนากรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่ปรึกษา
แก่ ค ณะกรรมการ จัด การประชุ ม คณะกรรมการ สนั บ สนุ น วัส ดุ อุป กรณ์ อาคารสถานที่ ใ น
การปฏิ บัติ งาน ให้ความช่ วยเหลื อ ส่งเสริม ให้ค ณะกรรมการปฏิ บัติ งานตรงตามระเบี ย บและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโรงเรียน เป็ นต้น
งานจัดตัง้ กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ คือ การดาเนินงานในการแสวงหาแนวทาง
และความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียนเปิ ดโอกาสในการ
จัดตัง้ กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ ภายใต้ระเบียบกฎหมายต่างๆ โดยให้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผูร้ บั ผิดชอบ ประชุมหาแนวทาง กาหนดชื่อ นโยบาย และวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ซึ่งบุคลากรใน
โรงเรียนควรเข้าร่วมเป็ นสมาชิก เพื่อประสานงานและอานวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
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งานประชาสัมพันธ์ คือการเผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานของโรงเรียนให้ชุ มชน
ทราบ เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และให้ชุมชนเข้าใจในความสาคัญ
ของการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่น โดยโรงเรียนควรมีการวางแผนใน
การปฏิบัติงาน และดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประชุม
ผูป้ กครองก่อนเปิ ดภาคเรียน จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทาป้ายประกาศ พบปะ
เยี่ยมเยียน รับฟั งความคิดเห็นจากชุมชน เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชน ประกาศเสียงตามสายให้
ชุม ชนทราบ และมี การมอบหมายครู เพื่ อรับ ผิดชอบงานประชาสัม พันธ์ของโรงเรียนอย่างเป็ น
ทางการ
วิภ า คนหาญ (2556, น.39) ได้ส รุ ป ขอบข่ า ยงานความสัม พั น ธ์กับ ชุม ชนไว้
6 ด้าน ดังนี ้
1) งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน
2) งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน
3) งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม
4) งานการออกเยี่ยมผูป้ กครองและผูเ้ รียนตามบ้าน
5) งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
6) งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา
โดยมีการบริหารและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ชุมชน ดังนี ้
งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน เป็ นการให้บริการด้าน
ต่างๆ แก่ชุมชนตามความสามารถที่โรงเรียนดาเนินการได้ เช่น การให้ความรูท้ างวิชาการ การให้
คาแนะนา หรือปรึกษากิจกรรมชุมชน การบริการด้านสถานที่ห รือวัสดุอุปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณี ท้อ งถิ่ น กิ จ กรรมทางศาสนา การเข้า ร่ว มพัฒ นาท้อ งถิ่ น กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์
โรงเรียนในฐานะเป็ นสถาบันผูน้ าชุมชน เป็ นศูนย์รวมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ย่อมเป็ นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกบั ชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน
งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน คือการรับความช่วนเหลือจาก
ชุมชน เป็ นการเปิ ดโอกาสเชิญชวน หรือหาทางให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
การได้รบั ความช่วยเหลื อสนับสนุนจากชุม ชน การเข้ามามี ส่วนร่วมช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งด้าน
ทุนทรัพย์ แรงงาน วัสดุอปุ กรณ์ และแนวคิด รวมทัง้ การดาเนินกิจการต่างๆ การแสดงความคิดเห็น
ด้า นการบริห ารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วิ ธี ก าร การปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานของโรงเรีย น จะส่ ง ผลต่ อ
การพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึน้ และเกิดประโยชน์สงู สุดกับโรงเรียน
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งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เป็ นการเปิ ดโอกาส
เชิญชวน หรือหาทางให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อนาบุคลากร
และทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียน
งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน คือการออกเยี่ยมผูป้ กครอง
และนั ก เรี ย นตามบ้า น เป็ น การออกพบปะเยี่ ย มเยี ย นผู้ป กครองหรือ นัก เรี ย นที่ ป่ วยไข้ หรื อ
ประสานงานด้านพฤติกรรมด้านการศึกษาและสังคม เป็ นการสร้างความสัม พันธ์อันดีระหว่าง
ผูป้ กครอง นักเรียน กับโรงเรียน รวมถึงการเยี่ยมเพื่องานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพฤติกรรมทางสังคม เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าผูป้ กครอง
นักเรียน กับโรงเรียน และส่งผลดีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกด้วย
งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ีดีกบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น คือการที่โรงเรียนจะต้อง
มีการประชุม วางแผน การดาเนินการ โดยการให้ครูมีส่วนร่วมในการติดต่อ กาหนดบุคลากรใน
การประสานงาน ดาเนินการกิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชนทัง้ ด้านศาสนา ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
และหน่วยงานอื่น ตามโอกาสที่สมควร และจะต้องมีการประเมินความสัมพันธ์กบั ชุมชนเป็ นระยะ
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการเพื่อเป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชน
งานประชามสัม พัน ธ์ส ถานศึกษา เป็ นการสร้างความสัม พัน ธ์โดยการให้
ข้อมูลทางการศึกษาแก่ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและ
ชุม ชน เพื่ อ ให้ป ระชาชนมี ค วามรู ค้ วามเข้าใจและสนับ สนุ น ร่วมมื อ ซึ่ง กัน และกัน ก่ อ ให้เกิ ด
ความร่วมมือในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาของชุมชน
จากลักษณะขอบข่ายและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
สรุปได้ว่า ขอบข่ายและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แบ่งงานออกเป็ น
6 ด้าน คือ
1) งานให้บริการชุมชน
2) งานรับความช่วยเหลือจากชุมชน
3) งานสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
4) งานคณะกรรมการสถานศึกษา
5) งานสนับการจัดตัง้ องค์กร ชมรม สมาคมฯ ในชุมชน
6) งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
โดยมีขอบข่ายงานดังนี ้
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1) งานให้บริการชุมชน เป็ นการให้บริการด้านต่างๆแก่ชมุ ชนตามความสามารถที่
โรงเรียนดาเนินการได้ เช่น การให้บริการด้านอาคารสถานที่ การให้ความรูท้ างวิชาการ การส่งเสริม
คุณธรรม วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยี โดยอยู่บนพืน้ ฐานความสามารถและขีดจากัดของโรงเรียน
เพื่อทาให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าทัง้ การศึกษาและวิถีชีวิต โรงเรียนต้องเลือกใช้เทคนิคและ
วิธีการที่ถกู ต้อง
2) งานรับความช่วยเหลือจากชุมชน คือ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิ จ กรรมต่ างๆ ซึ่ง การช่ วยเหลื อ จากชุม ชน อาจเป็ น ทุน ทรัพ ย์ แรงงาน อุป กรณ์ หรือ แนวคิ ด
โดยผ่านการการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนควรรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุม ชน
เพื่อนาไปปรับปรุง ดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
3) งานสร้างความสัมพันธ์กับชุม ชนและหน่วยงานอื่น คือ การดาเนินการหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัม พันธ์อันดี เช่น งานประจาปี งานวันปี ใหม่ วันสงกรานต์ ลอยกระทง
การทั ศ นศึ ก ษาชุ ม ชน การพั ฒ นาชุ ม ชน การประชุ ม ผู้ป กครอง เป็ น ต้น โดยมี ก ารวางแผน
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดเป็ น ระยะ ผู้ท่ี เป็ น สื่ อ กลาง คื อ บุค ลากรใน
โรงเรียน โรงเรียนควรมี การกาหนดบุค ลากรในการประสานงาน โดยให้บุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม
4) งานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็ นการสร้างความสัมพันธ์โดยการให้ขอ้ มูล
ทางการศึกษาแก่ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและสนับสนุน ร่วมมือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาแก้ไขปั ญหาการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาของชุมชน โดยที่ทางโรงเรียนต้อง
ดาเนินงานตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยต้องดาเนินการ
ตัง้ แต่ วางแผนปฏิบตั ิงาน เพื่อสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน พิจารณาคัดเลือก จัดอบรม ส่งเสริม
ความรู ต้ ามบทบาทและหน้าที่ ให้คาแนะนากรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็ นที่ปรึกษาด้าน
ระเบียบแก่คณะกรรมการ
5) งานสนับสนุนการจัดตัง้ องค์กร ชมรม สมาคมฯ ในชุมชน คือ การดาเนินงาน
ในการแสวงหาแนวทางและความร่วมมื อจากชุม ชนในการจัดการศึกษา และพัฒ นาโรงเรีย น
โดยโรงเรียนเปิ ดโอกาสในการจัดตัง้ กลุม่ ชมรม สมาคม มูลนิธิ ภายใต้ระเบียบกฎหมายต่างๆ
6) งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา งานประชาสัมพันธ์ คือการเผยแพร่ข่าวสาร
การดาเนินงานของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และให้ชุมชนเข้าใจในความสาคัญของการศึก ษา ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่น
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เช่น การจัดประชุมผูป้ กครองก่อนเปิ ดภาคเรียน จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ทาป้าย
ประกาศ เยี่ยมเยียน รับฟั งความคิดเห็นจากผูป้ กครอง แลชุมชน เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชน
ประกาศเสียงตามสายให้ชุมชนทราบ และมี การมอบหมายครูเพื่อรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนอย่างเป็ นทางการ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งได้มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2556, น.7) ได้สรุ ปความหมายว่ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ว่ า ความรู ้ ความเข้า ใจ ความสามารถ หรื อ ผลส าเร็จ ของผู้เรี ย นที่ ไ ด้จ ากการเรี ย นการสอน
โดยวัด ผลความส าเร็จ หรือ ระดับ ความรู ้ได้จ าก โดยการประเมิ น จากคะแนนสอบของผู้เรีย น
แต่ละครัง้ ว่ามีความรูม้ ากน้อยเพียงใดจากผลคะแนนในแต่ละวิชา และประเมินออกมาในรูปแบบ
เกรดเฉลี่ยสะสมของผูเ้ รียน
ผัส สพรรณ ถนอมพงษ์ช าติ (2562, น.10) ได้ให้ความหมายว่า นักการศึกษา
ชาวไทยได้ให้ความหมายของผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนเชิ งความรู ข้ องผู้เรียนหลังผ่านการเรียน
เนือ้ หา โดยประเมินความรูด้ า้ นเนือ้ หาวิชาการเป็ นหลัก ขณะที่นกั การศึกษาชาวต่างประเทศนิยาม
ในเชิ งความรู ้ ทักษะของผู้เรียนที่ได้เรียนรู ้ โดยมี ขอบเขตเนือ้ หาและวัตถุป ระสงค์อย่างชัดเจน
ตลอดจนนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้เรียนรูม้ าประยุกต์ใช้ในวิธีท่ซี บั ซ้อนยิ่งขึน้
พระมหาอภิ นันท์ นนฺ ท ภาณี (ค าหารพล) (2561, น.16) ได้ให้ความหมายว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึน้ จากการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ โดยผ่านกระบวนการทดสอบ
หรือวิธีท่ีทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ตรงตามความมุ่งหวังที่กาหนดไว้ และทาให้ผู้ เรียนเกิดความ
ชานาญคล่องแคล่วในการนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการเรียนจนก่อให้เกิดความสาเร็จในชีวิต
พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว) (2557, น. 42-43) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรูก้ ารเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาชีวิตที่ครอบคลุม
การด าเนิ น ชี วิ ต ทุ ก ด้า น คื อ กาย ศี ล จิ ต และปั ญ ญา โดยสามารถวัด ได้จ ากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึ ก
สุพิชญ์กฤตา พักโพธิ์เย็น (2560, น.8) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น หมายถึ ง ความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู ้ข องผู้เ รี ย นในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นความรู ้ ทั ก ษะ
กระบวนการที่ เกิ ด ขึ น้ หลัง จากผ่ า นการจั ด การเรี ย นการสอน การฝึ ก อบรมแล้ว โดยวัด ผล
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ความสาเร็จตามความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียนจากผลของคะแนนสอบของผูเ้ รียนในแต่ละวิชา
และประเมินออกมาในรูปแบบเกรดเฉลี่ยสะสม
สันติวัฒน์ จันทร์ใด (2560, น.29) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมาภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
ซึ่งความสามารถเหล่านัน้ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสยั ด้านทักษะพิสยั และด้านจิตพิสยั
ฮาลาไดนา (Haladyna, 2002) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเชาว์ปัญญาทุกประเภทที่เกิดจากการเรียนรู ใ้ นโรงเรียน
ประกอบไปด้วยพฤติกรรมด้านความรู ้ เช่น ความจา ความเข้าใจ ฯลฯ และพฤติกรรมด้านทั กษะ
เช่น การอ่าน เป็ นต้น ตลอดจนหมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะที่ได้จาก
การเรียนรูไ้ ปใช้ในวิธีการที่ซบั ซ้อนขึน้ เช่น การแสดงความสามารถในการแก้ปัญหา การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็ นต้น
เฮนนิง (Henning, 1987) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็ นความรู ้ ความสามารถจากการเรียนที่มีการกาหนดเนือ้ หาไว้ มีมีจดุ ประสงค์ระบุไว้
ชัดเจน
สไตน์ (Stein, 1980) ได้ ใ ห้ ค วาม ห ม ายว่ า ผลสั ม ฤท ธิ์ คื อ ความ รู ้ ห รื อ
ความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคนที่เขาได้เรียนรู ้
กู๊ ด (Good, 1973) ได้ ใ ห้ ค วาม ห ม าย ว่ า ค วาม ห ม าย ข อ งผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
(Achievement) หมายถึง ความส าเร็จ ความสามารถ ความชานาญในการใช้ทักษะหรือ การใช้
ความรู ้ ความสามารถในการแก้ปัญ หาได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement)
หมายถึง ความรู ้ ความสามารถ หรือทักษะที่เกิดจากการเรียนรู ใ้ นเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว
โดยสามารถวัดได้จากการทดสอบของครูหรือผูร้ บั ผิดชอบในการสอน หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน
จากความหมายผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ผลสัม ฤทธิ์ หมายถึ ง
ผลสาเร็จของผูเ้ รียนที่เกิดขึน้ หลังจากกระบวนการเรียนการสอน การฝึ กอบรม ทั้งในด้านความรู ้
เช่ น ความจ า ความเข้าใจ ฯลฯ ด้านทักษะ เช่ น การอ่าน เป็ นต้น ตลอดจน ความสามารถใ น
การประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะที่ได้จากการเรียนรูไ้ ปใช้ในวิธีการที่ซบั ซ้อนขึน้ เช่น ความสามารถใน
การแก้ปัญ หา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถวัดผลออกมาได้
อย่างชัดเจนโดยผ่านกระบวนการทดสอบ
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3.2 องค์ประกอบทีม่ ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องได้มี นักวิช าการหลายท่านอธิบ าย
องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
สันติวฒ
ั น์ จันทร์ใด (2560, น.31) สรุปว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นรู ม้ ี 2 ด้านใหญ่ คื อ ด้านพัน ธุ ก รรม ซึ่ง เป็ น ลัก ษณะทางชี ววิท ยาที่ ถ่ ายทอดจาก
บรรพบุ รุ ษ สู่ ลูก หลาน และด้า นสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่ การขัด เกลาทางสัง คม การคบเพื่ อ น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการปรับตัว เป็ นต้น
พระมหาอภิ นันท์ นนฺ ท ภาณี (ค าหารพล) (2561, น.21) ได้ให้ความหมายว่า
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนนั้นไม่ ได้ขึน้ อยู่กับสติ ปัญ ญา ความรู เ้ พี ยงแต่ อย่ างเดี ยว แต่ ตอ้ งอาศัย
องค์ป ระกอบจากภายนอกจากการแสดงความรัก ความสัม พัน ธ์อัน ดี งามจากบุค คลรอบข้าง
อีกด้วย
กัก เนอ (Gagne, 1970) อธิ บ ายถึ ง องค์ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรูว้ ่ามี 2 ประการ คือ องค์ประกอบด้านพันธุกรรม และองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1) องค์ป ระกอบด้านพันธุ กรรม เป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สติปัญ ญา
และความถนัดเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ า สติปัญญาของมนุษย์ได้รบั การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ ส่วนความถนัดที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรูไ้ ด้แก่
ความถนัดทางภาษา ความถนัดเชิงมิติ ความถนัดทางตัวเลข เป็ นต้น
2) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คมของนั ก เรี ย น ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพของครู และ
ด้านอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมนีบ้ ุคคลได้มาจากการเรียนรูท้ าง
สังคม
บลูม (Bloom, 1976) ได้ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
มีตวั แปร 3 ประการที่เกี่ยวข้อง คือ
1) พ ฤติ ก รรมด้ า นความรู ้แ ละความคิ ด (Cognitive Entry Behaviors)
หมายถึง ความรู ้ ความคิด ทักษะ ความสามารถ ความถนัด และการดารงชีวิตพืน้ ฐานชีวิตของ
ผูเ้ รียนที่มีมาก่อน
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2) คุ ณ ลั ก ษณ ะทางจิ ต ใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึ ง
แรงจูงใจทาให้ผเู้ รียนเกิดคการอยากเรียนรู ้ ค้นพบสิ่งใหม่ ได้แก่ มีความสนใจในการเรียน เจตคติ
ต่อเนือ้ หาที่เรียนและสถาบัน การยอมรับความสามารถของตนเอง เป็ นต้น
3) คุณ ภาพทางการเรีย นการสอน (Quality of Instruction) หมายถึ ง การ
เรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ผเู้ รียนจะได้รบั ส่งผลให้ประสบความสาเร็จในการเรียน ได้แก่ การ
ได้รบั คาแนะนา การปฏิบตั ิและเสริมแรงของผูส้ อนที่มีต่อผูเ้ รียน เป็ นต้น
ซิมมอน และ อเล็กซานเดอร์ (Simmons & Alexander, 1975) ได้ให้ความหมาย
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ว่า เป็ น ส่วนหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วกับ โรงเรีย น เกี่ ย วกับ กลุ่ม ปั จ จัย ของอิ ท ธิ พ ล
ภายนอกอื่นๆ เช่น สภาพชุม ชน ปั จ จัยทางด้านปั ญ ญา คุณ ลักษณะของนักเรียน ภูมิ หลังทาง
เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และตัวแปรอื่นๆ
เฮตัน (Heaton, 1990) อธิ บายองค์ประกอบที่ มี อิทธิ พ ลต่ อผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
เรียนรูม้ ี 6 ประการ ดังนี ้
1) องค์ป ระกอบทางร่างกาย (Physical Factor) คื อ การเจริญ เติ บ โตของ
ร่างกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพ
2) องค์ประกอบด้านความรัก (Love Factor) คือ รู ปแบบความสัม พันธ์ใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่าบิดามารดากับบุตร และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
3) องค์ประกอบทางวัฒ นธรรมและการถ่ายทอดทางสังคม (Cultural and
Socialization Factor) คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็ นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อม
การอบรมเลีย้ งดู ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
จากองค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่
มีผ ลต่ อผลสัม ฤทธิ์การเรียน มี 2 ประการคือ 1) ตัวผูเ้ รียน ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เชาว์ ปั ญ ญ า ความ ถนั ด ความสนใจ แรงจู ง ใจ เจตคติ ความสั ม พั น ธ์ ในครอบ ครั ว
2) สภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่ สภาพสัง คม เศรษฐกิ จ อิ ท ธิ พ ลทางการศึ ก ษา บุ ค ลิ ก ภาพของครู
การจัดการศึกษา ฐานะทางสังคม เป็ นต้น
3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวถึงการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
บราวน์ (Brown, 1987) ได้ให้ความหมายว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ว่า เป็ นการวัดผล
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รียน มีความรู ้ ทักษะในเนือ้ หาวิชาที่สอนไปแล้วมาน้อยเพียงใด
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เนือ้ หาในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) จะต้องจากัดเฉพาะเนือ้ หาที่เรียนไปแล้ว
เท่ า นั้ น ซึ่ ง แตกต่ า งจากแบบท ดสอบสมรรถภาพทางภาษา (Proficiency test) ที่ เ นื ้ อ หา
ในแบบทดสอบไม่จากัดตามหลักสูตร
บลูม (Bloom, 1976) ได้แบ่งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แบ่งเป็ น 6 ระดับ
ดังนี ้
1) ความจา คือ สามารถจาเรื่องต่างๆ ได้ เช่น คาจากัดความ สูตรต่างๆ
2) ความเข้าใจ คือ สามารถแปลความ สรุปความ ขยายความได้
3) การนาไปใช้ คือ สามารถนาความรู ้ หลักการ ทฤษฎี ไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ
4) การวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลและปั ญ หาต่างๆ
ออกเป็ นส่วนย่อย
5) การสังเคราะห์ คือ สามารถนาองค์ประกอบ หรือส่วนต่างๆ มารวมเป็ น
หมวดหมู่เดียวกัน
6) การประเมิ น ค่ า คื อ สามารถพิ จ ารณา ตัด สิ น จากข้อ มู ล คุ ณ ค่ า ของ
หลักการโดยใช้มาตรการที่ผอู้ ่นื กาหนดหรือตนเองกาหนดขึน้
พระมหาอภินนั ท์ นนฺทภาณี (คาหารพล) (2561, น.22) ได้ให้ความหมายว่า การ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็ นการวัดความรู ้ ว่าผูเ้ รียนได้รบั ความรูใ้ นการเรียนมากน้อยเพียงใด
และเป็ นการวัดความสามารถในการรับรูท้ งั้ ในอดีตและปั จจุบนั ของผูเ้ รียนหลังจากได้รบั การเรียน
การสอน
จากการอธิ บ ายถึ ง การวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น สรุ ป ได้ว่ า การวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน คือ คือการตรวจสอบว่าผูเ้ รียนบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียนหรือไม่ มีความรู ้ ทักษะ
ความสามารถมากน้อยเพียงใด สามารถเปรียบเทียบความสามารถโดยการนาผลการทดสอบ
ก่อนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน
3.4 ประโยชน์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง
ประโยชน์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
สัน ติ วัฒ น์ จัน ทร์ใด (2560, น.34) ได้ให้ค วามหมายว่ า การประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนมี ประโยชน์หลายฝ่ าย ได้แก่ ครู ซึ่ง สามารถนาผลการวัดผลสัม ฤทธิ์ ไปใช้ในการ
ปรับ ปรุ ง การเรียนการสอน การจัด กิ จ กรรมซ่ อ มเสริม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้แก่ ผู้เรีย น ผู้เรียนได้
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ทราบถึงการพัฒ นาการเรียนการสอนของตนเอง และเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริหารในการวางแผน
พัฒนาผูเ้ รียนต่อไป
สุจริต เพียรชอบ and สายใจ อินทรัมพรรย์ (2538) ได้สรุ ปประโยชน์ของการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ไว้ดงั นี ้
1) ช่วยให้ครูได้ทราบถึงสภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2) เป็ นเครื่องกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ เพราะนักเรียนจะ
ตื่นตัว และรับรูถ้ ึงความก้าวหน้าของตนเอง
3) ช่วยให้ครู สามารถแบ่งกลุ่มของผูเ้ รียนได้ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกใน
การจัดการเรียนรู ้ และสามารถจัดการเรียนรูแ้ บบซ่อมเสริมให้กบั ผูเ้ รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่า เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเรียนได้ทนั เพื่อนกลุม่ อื่น
4) เป็ น การประเมิ น ผลของครู ผู้ส อนว่ า มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย น
การสอนได้ดีมากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงด้านใดบ้าง
5) ช่ วยในการวินิ จ ฉัย และท านายผลการเรียนรู ้ อี ก ทั้งเป็ น ข้อมูล เบื อ้ งต้น ใน
การตัดสินใจในการดาเนินการจัดการเรียนรูต้ ามจุดมุ่งหมายที่ตงั้ ไว้หรือไม่
6) เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ของการจัด การเรีย นรู ้ คื อ การทดสอบผู้เรีย นว่ า มี ค วามรู ้
ความสามารถในการเรียนรู ้
7) ช่วยให้ครูสามารถให้คะแนนผูเ้ รียนได้ถกู ต้อง
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544) ได้สรุ ป ประโยชน์ข องการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรียนได้ ดังนี ้
1) นาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูข้ องครูต่อไป
2) นาผลการประเมินเสนอผูป้ กครอง เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของผูเ้ รียน
เพื่อหาวิธีการสอนเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึน้
3) นาผลการประเมินไปปรับปรุงสื่อการเรียนรูเ้ พื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รียน
4) ผู้บริหารสามารถใช้ผลการประเมิ นเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของผูเ้ รียน
5) นาผลการประเมินไปใช้ในการทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู ้
ศิ ริเดช สุชี ว ะ (2546) ได้ส รุ ป ประโยชน์ข องผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นว่ า สามารถ
นาไปใช้ในด้านต่างๆ ดังนี ้
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1) ทาให้ผเู้ รียนและผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
2) ผูเ้ รียนและผูเ้ กี่ยวข้องได้ขอ้ มูลสาหรับปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนของผูเ้ รียนให้ประสบความสาเร็จสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3) ผู้เรีย นและผู้เกี่ ย วข้อ งได้ข้อ มูล ในการวางแผนการเรีย น ก าหนดแนวทาง
การศึกษาและเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัด
4) ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสาร หลักฐานการศึกษา
และรับรองผลการศึกษา
จากประโยชน์ของการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้างต้น สรุ ปได้ว่า ประโยชน์
ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ าย ดังนี ้
1. มีประโยชน์ต่อครู ดังนี ้
1) ครูได้ทราบถึงสภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2) ช่วยให้ครูสามารถแบ่งกลุม่ ของผูเ้ รียนได้ตามความเหมาะสม
3) เป็ น ข้อ มู ล เบื ้อ งต้น ในการตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู ้ต าม
จุดมุ่งหมายที่ตงั้ ไว้
4) ครูสามารถนาผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู และนาไปใช้
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ เพื่อให้เหมาะสม และตรงกับความสามารถของผูเ้ รียน
5) เป็ นแนวทางในการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. มีประโยชน์ต่อผูเ้ รียน ดังนี ้
1) ทาให้ผเู้ รียนรับรูแ้ ละเข้าใจสภาพการเรียนรูข้ องตนเอง
2) เป็ นเครื่องกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้
3) เป็ นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของผูเ้ รียนให้
ประสบความสาเร็จ
3. ประโยชน์ต่อผูป้ กครอง คือ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของผูเ้ รียน เพื่อหาวิธีการ
สอนเสริมให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึน้
4. ประโยชน์ต่ อ ผู้บ ริห าร คื อ สามารถใช้ผ ลการประเมิ น เป็ น แนวทางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผูเ้ รียน
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครู
4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งได้มี นัก วิ ช าการหลายท่ า น ได้ให้
ความหมายของการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ทิศนา แขมมณี (2547) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู ้ คือ
1) การเรียนรูเ้ ป็ นเรื่องส่วนบุคคล ทาแทนกันไม่ได้ ครูท่ีตอ้ งการให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรูจ้ ะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2) การเรียนรู เ้ ป็ นกระบวนการทางสติปั ญ ญา ต้องใช้ค วามคิด การสร้าง
ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ครูจึงควรกระตุน้ ให้ผเู้ รียน ใช้กระบวนการคิดเพื่อสร้างความเข้าใจ
3) การเรีย นรู เ้ ป็ น กระบวนการทางสัง คม เพราะเรื่อ งเดี ย วกัน อาจคิ ด ได้
หลายแง่มุม ทาให้เกิดการเพิ่มเติมความรู ้ การขยายความ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ดังนัน้ ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
4) การเรียนรู เ้ ป็ นกิจกรรมที่นุกสนาน เพราะเป็ นการหลุดพ้นจากความไม่รู ้
ไปสูค่ วามใฝ่ รู ้ จึงเป็ นเรื่องน่าสนุก ครูจึงควรมีความคิดสร้างสรรค์ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความอยาก
รู ้ หรือคับข้องใจบ้าง เพื่อให้ผูเ้ รียนค้นหาคาตอบ หลุดพ้นจากความคับข้องใจ และเกิดความสุข
จากการได้เรียนรู ้ และหาคาตอบด้วยตนเอง
5) การเรียนรูเ้ ป็ นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรูเ้ ป็ นสิ่งไม่สิน้ สุด ครูจึงควร
สร้างกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างไม่รูจ้ บ
6) การเรียนรู เ้ ป็ นการเปลี่ยนแปลง เพราะได้ความรู ม้ ากขึน้ มีการนาความรู ้
ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นาไปสูก่ ารพัฒนาที่ดีขนึ ้ ครูควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนพัฒนาตนเอง
จากความหมายดังกล่าวครู จึงต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี ้ เพื่ อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังนี ้
(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) เน้นความต้องการของผูเ้ รียนเป็ นหลัก
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเ้ รียน
(4) การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู ้
(5) ความเมตตากรุณาต่อผูเ้ รียน
(6) ความท้าทายที่สง่ ผลต่อผูเ้ รียน
(7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผเู้ รียนจะเกิดการเรียนรู ้
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(8) การสร้า งบรรยากาศ หรื อ สถานการณ์ ใ ห้ผู้เรี ย นได้เรี ย นรู ้โ ดยการ
ปฏิบตั ิจริง
(9) สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู ้
(10) จุดมุ่งหมายของการสอน
(11) เข้าใจผูเ้ รียน
(12) ภูมิหลังผูเ้ รียน
(13) ไม่ยดึ ติดกับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านัน้
(14) เป็ นการสอนที่เป็ นพลวัตร (Dynamic) คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทัง้ กิจกรรม บรรยากาศ รูปแบบเนือ้ หา เทคนิคและวิธีการ
(15) เป็ นการสอนที่ไม่ไกลตัวผูเ้ รียนมากเกินไป
(16) วางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบ
อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม (2554) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนการสอน
คือ กระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน เพื่อถ่ายทอดความรู ้ ความคิด แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ มีประสบการณ์ เจตคติ และพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการอาศัยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
รังสีจันทร์ สุวรรณสทิศกร (2555, น.7) ได้ให้ความหมายว่ า การจัดการเรียนรู ้
หมายถึ ง กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ผผู้ส อนกั บ ผู้เรี ย น เพื่ อ ให้ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ เจตคติและพฤติกรรม ตามที่เป้าหมายกาหนดไว้ โดยอาศัยกระบวนการการจัดการ
เรียนรูแ้ บบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
บุ ญ เลี ้ย ง ทุ ม ทอง (2556) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอน
หมายถึง แบบแผนเชิงปฏิบตั ิการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จดั ทาขึน้ อย่างมีระบบและมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะโดยผ่านขัน้ ตอนการดาเนินงาน การออกแบบและการพัฒ นาอย่างเป็ นระบบ
โดยใช้ห ลั ก ปรัช ญา หลั ก การ แนวทาง ทฤษฎี หรื อ ความเชื่ อ พื ้น ฐาน ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน และแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย
ประทวน คล้ายศรี (2560, น.20) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนการสอน
หมายถึง ลักษณะการจัดการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญ ซึ่งจัดไว้อย่างเป็ นแบบแผน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเชื่อถือได้ โดยจัดเป็ นลาดับตามขัน้ ตอนกระบวนการสอน สามารถใช้ใน
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การสอนได้จริง ทาให้การเรียนการสอนเป็ นไปอย่า งมีประสิทธิภาพ และสามรถบรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั การพิสจู น์ และทดสอบตามกระบวนการที่เป็ นที่ยอมรับ
ไซมอน และ อเล็ ก ซานเดอร์ (Simmons & Alexander, 1975) ให้ความหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนว่าเป็ นแบบแผน (Pattern) ที่วางไว้อย่างเป็ นกระบวนการ โดยมีการ
ก าหนดองค์ป ระกอบที่ ใ ช้ใ นการอธิ บ าย การด าเนิ น การสอนในรู ป แบบการปฏิ บั ติ และมี
ความสัม พันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจัดไว้ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือความเชื่ อ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลแก่ผเู้ รียนตามจุดมุ่งหมายของการสอนนัน้ องค์ประกอบของการสอนจะต้องมี
รายละเอียดของสถานการณ์ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู ้ อธิบายว่าผูส้ อนและผูเ้ รียนจะต้องมี
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะช่วยในการวางแผนหลักสูตร
หน่วยการเรียน บทเรียน และการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
จอยซ์, เวล และ คาลฮอน (Joyce, Weil & Calhoun, 2004) ให้ความหมายของ
รู ป แบบการสอนว่า เป็ น แผน (Plan) หรือ แบบ (Pattern) ที่ส ามารถใช้ในการเรีย นการสอนใน
ห้องเรียน เพื่อการสอนเป็ นกลุ่มย่อย หรือใช้สาหรับจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน หรือหลักสูตร
รายวิชา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบการสอนที่ช่วยให้
ผูเ้ รียนบรรลุวัตถุป ระสงค์ของการเรียนรู ไ้ ด้ รู ป แบบการสอนที่ดีจ ะสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รบั
ความรู ้ แนวคิ ด ทั ก ษะต่า งๆ ค่ านิ ย ม วิธี ก ารคิด และวิธี ก ารแสดงออกซึ่ง ความคิ ด ของตนเอง
ในความเป็ นจริงแล้วผลลัพธ์ระยะยาวที่สาคัญที่สดุ ของการสอน คือ ความสามารถในการเรียนของ
ผูเ้ รียนเพิ่มขึน้ ทาให้เรียนรูไ้ ด้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพราะว่าความรูแ้ ละทักษะที่ได้จากการเรียนรู ้
ที่ผเู้ รียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้
จากความหมายของการจัด การเรีย นรู ้ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า การจัด การเรีย นรู ้ คื อ
การมี ปฏิสัม พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการที่มี แบบแผน หลักการ แนวคิด
โดยจัดทาขึน้ อย่างเป็ นระบบ มีจุดมุ่งหมาย สามารถใช้ได้จริง ซึ่งทาให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ท้ ่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยการสอนนั้นทาให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้ มีสติปัญญา ความคิด ทัก ษะ ค่านิยม
แนวคิด วิธีการแสดงออกตามความคิดของตนเอง
4.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ไ้ ด้มี
นักวิชาการหลายท่านได้อธิบาย ดังนี ้
วิทยา พัฒ นเมธาดา (2560) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ว้ ่ามี
2 ประการ คือ ผูส้ อน และผูเ้ รียน โดยให้ความหมายไว้ดงั นี ้
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1. ผู้ส อนจะต้องศึก ษาจากข้อมูล ที่ห ลากหลาย เพื่ อ นามาช่ วยเสริม สร้าง
การจัดการเรียนรูข้ องตน และการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบ 3 อย่างดังต่อไปนี ้
1.1) ผูเ้ รียน
1.2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
1.3) บรรยากาศทางจิตวิทยาในชัน้ เรียน
2. ผูเ้ รียน สิ่งที่ครู ผสู้ อนจะต้องคานึงถึงเป็ นอันดับแรกคืตัวตนของผูเ้ รียนกับ
ความสามารถในการคิ ด ความถนั ด ความสนใจ พั ฒ นาการทางกาย อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ
ความต้องการพืน้ ฐาน โดยทัง้ หมดเรียกรวมกันว่า ศักยภาพผูเ้ รียน
ส านัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบี ย น (2557) ได้ให้ค วามหมายว่า ผู้ส อน
จาเป็ นจะต้องศึกษาจากข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาช่วยเสริมสร้างการจัดการเรียนรูข้ องตนและ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การจัดการเรียนรูข้ นึ ้ อยู่กบั องค์ประกอบ 3 อย่างคือ
1) ผูเ้ รียน
2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้ อานวยต่อการเรียนรู ้
3) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียน
องค์ป ระกอบทั้ง 3 ประการของการจั ด การเรี ย นรู ้จ ะช่ ว ยให้ผู้เรี ย นประสบ
ผลสาเร็จ ดังนี ้
1) ผู้เ รี ย น คื อ ศั ก ยภาพของผู้ เรี ย นเป็ นสิ่ ง ที่ ผู้ส อนจะต้อ งค านึ ง ถึ ง คื อ
ความสามารถทางความคิด ความถนัด ความสนใจ พัฒ นาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
ความต้องการพืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผสู้ อนจะต้องให้ความสาคัญและละเลยไม่ได้
2) บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอือ้ อานวยต่อการเรียนรู ้ ผูส้ อนเป็ นส่วนที่สาคัญ
ที่ จ ะก าหนดบรรยากาศในชั้น เรี ย นให้เป็ นไปตามรู ป แบบที่ ต้อ งการ บรรยากาศความเป็ น
ประชาธิปไตย ความสงบ ความร่วมมือ ความสนุกสนาน สิ่งเหล่านี ้ จะเกิดขึน้ ได้โดยผูส้ อนเป็ น
ผูก้ าหนด แต่บรรยากาศในชัน้ เรียนยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากตัวผูส้ อน
3) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน จะเป็ นเครื่องมือที่ชีว้ ่าสถานการณ์ว่า
ผูเ้ รียนจะประสบความสาร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนรู ้ ผูส้ อนควรจะคิดถึงผูเ้ รียนในฐานะ
บุคคลหนึ่ง ผูเ้ รียนมีสิทธิท่ีจะได้รบั ความต้องการพืน้ ฐาน และผูส้ อนจะต้องหาวิธีท่จี ะตอบสนองต่อ
ความต้องการพืน้ ฐานของผูเ้ รียนให้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อประสบความสาเร็จในการเรียนรู ้
อัชรา เอิบสุขสิริ (2556, น.106) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรูไ้ ว้
ว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องคานึงองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่
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1) ลักษณะของผูเ้ รียน ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ สติปัญญา
จริยธรรมค่านิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมต่อกลุ่ม ความต้องการพิเศษ เพศ และ
วัฒนธรรม
2) ลักษณะของผูส้ อน ประกอบด้วย เจตคติต่อการเรียนรู ้ เจตคติต่อผูเ้ รียน
เจตคติต่อตนเอง และความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง
3) รู ป แบบการสอน คื อ การน าทฤษฎี ก ารเรีย นรู ้ม าปฏิ บัติ วิ ธี ส อนและ
ต้นแบบ วิธีสอนเฉพาะรายบุคคล แผนการสอน เทคนิคการสอน วินยั ของผูเ้ รียน
4) เนื ้อหาวิช า ประกอบด้วยโครงสร้าง แนวคิ ด พื ้น ฐาน ล าดับ ของเนือ้ หา
การเลือกเนือ้ หาในการสอน ระดับความสาคัญของเนือ้ หา ฯลฯ
สงัด อุท รานัน ท์ (2525) ได้ให้ค วามหมายว่า องค์ป ระกอบของการสอนมี 4
ประการ คือ
1) ครู คื อ ผู้ท่ี มี ค วามส าคัญ อัน จะท าให้ก ารเรีย นการสอนเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ บุคลิกและความสามารถของครูจะส่งผลถึงตัวผูเ้ รียน ครูจะต้องปรับปรุงเทคนิคและ
วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนือ้ หา วัตถุประสงค์ในการสอน และตัวผูเ้ รียน เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ รียน
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู ้
2) ผู้เรีย น ความส าเร็จ ในการศึก ษาของผู้เรีย นเป็ น เป้า หมายส าคัญ ของ
การจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องทาหน้าที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรูพ้ ร้อมทัง้
แนะแนวให้แก่ผเู้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่จดั ขึน้
3) หลักสูตร คือ สื่อกลางในการนาผูเ้ รียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่คาดหวัง และ
เป็ นองค์ประกอบสาคัญ ที่โรงเรียนจัดให้ผูเ้ รียนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ ผูส้ อนจะต้อง
จัดเนือ้ หาให้มีความสัมพันธ์กนั น่าสนใจ เหมาะสมวัย และระดับของผูเ้ รียน
4) สิ่ ง แวดล้อ มทางการเรีย น เป็ น องค์ป ระกอบที่ ช่ ว ยให้ก ารจัด การเรีย น
การสอนน่าสนใจขึน้ โดยผ่านการจัดเวลาเรียน ห้องเรียน วิทยากร แหล่งเรียนรู ้ อุปกรณ์ต่างๆ
องค์ประกอบทัง้ 4 มีความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ จะต้องดาเนิน
ควบคู่กนั ไปตลอดเวลา
สุม น อมรวิ วัฒ น์ (2543) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า ผู้ส อนจะต้อ งศึ ก ษาข้อ มู ล ที่
หลากหลายเพื่ อ น ามาช่ ว ยในการจัด การเรี ย นการสอน การจัด การเรี ย นการสอนขึ น้ อยู่ กั บ
องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี ้
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1) ผู้เ รี ย น สิ่ ง ที่ ต้อ งค านึ ง คื อ ธรรมชาติ ข องผู้เรี ย น ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ
ความสามารถทางสมอง ความถนั ด ความสนใจ การพั ฒ นาทางร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นสิ่งที่ผสู้ อนต้องคานึงถึงและจะละเลยไม่ได้
2) บรรยากาศทางจิตวิทยา ผูส้ อนเป็ นผูก้ าหนดบรรยากาศในชัน้ เรียนให้เป็ นไป
ในรู ป แบบที่ ต้ อ งการ อย่ า งไรก็ ต ามบรรยากาศในชั้ น เรี ย นยั ง มี อ งค์ ป ระกอบอื่ น ๆ อี ก
นอกเหนื อ ไปจากตัว ผู้ส อน คื อ ผู้เรี ย น สิ่ ง ที่ จ ะบ่ ง ชี ้ไ ด้ว่ า บรรยากาศทางจิ ต วิ ท ยาชั้น เรีย นที่
เอือ้ อานวยต่อการเรียนรูจ้ ะปรากฏออกมาในรูปแบบใด
3) ปฏิ สัม พันธ์ระหว่างผู้เรียน ความสัม พัน ธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะเป็ น
เครื่อ งบ่ ง ชี ้ถึ ง เงื่ อ นไขหรือ สถานการณ์ ว่าผู้เรีย นจะประสบความส าเร็จ หรือ ความล้ม เหลวต่ อ
การเรียนรู ้ จะต้องคานึงถึง ผูเ้ รียนในฐานะเป็ นบุคคลหนึ่ง ผูเ้ รียนมี สิทธิท่ีจะได้รบั ความต้องการ
พืน้ ฐาน และผูส้ อนจะต้องตอบสนองต่อความต้องการพืน้ ฐานของผูเ้ รียนให้มากที่สดุ เท่าที่จะมาก
ได้ เพื่อความสาเร็จแห่งการเรียนรู ้
ลาพอง บุญช่วย (2540, น.33) กล่าวถึงองค์ประกอบของการสอนไว้ 7 ประการ
และแสดงแผนภูมิไว้ ดังนี ้
1) ครูผสู้ อน
2) ผูเ้ รียน
3) หลักสูตร
4) วิธีการสอน
5) วัตถุประสงค์ของการสอน
6) สื่อการสอน
7) การประเมินผล
องค์ประกอบทัง้ หมดจะสัมพันธ์กนั ดังนี ้
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วิธีการสอน

ครู
ผูเ้ รียน
การ
ประเมินผล

วัตถุประสงค์

หลักสูตร
สื่อการสอน

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเรียนการสอน
ที่มา : ลาพอง บุญช่วย (2540, น.20)
จากองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู ข้ า้ งต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการ
จัดการเรียนการสอนมี 4 ประการ คือ
1) ผูส้ อน คือ ผูท้ ่ีมีความรู ใ้ นเรื่องที่จะสอนเป็ นอย่างดี สามารถจัดการเรียน
การสอนให้เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยใช้เทคนิค และวิธี การต่ างๆ ที่ เหมาะสมกับ ผู้เรีย น
เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุจดุ มุ่งหมายการเรียนรู ้
2) ผูเ้ รียน คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน ความสาเร็จ
ในการเรียนของผูเ้ รียนคือสิ่งสาคัญที่ผสู้ อนจะต้องคานึงถึง ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องทราบถึงลักษณะที่
สาคัญของผูเ้ รียน (ทางกายภาพ จิตใจ สติปัญญา จริยธรรมค่านิยม แรงจูงใจ พฤติกรรมส่วนตัว
พฤติกรรมต่อกลุ่ม ความต้องการพิเศษ เพศ และวัฒนธรรม) เพื่อให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) หลักสูตร คือ เนือ้ หา จุดมุ่งหมายที่ผูส้ อนต้องการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้
โดยผูส้ อนจะต้องจัดสรรเนือ้ หาให้สอดคล้องกับผู้เรียนอย่างเหมาะสม คานึงถึง วัย การเรียนรู ้
ความน่าสนใจ
4) สิ่ ง แวดล้อ ม คื อ การจั ด บรรยากาศให้เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู ้ เช่ น
ห้อ งเรีย น วิ ท ยากร สื่ อ การเรีย นการสอน เป็ น ต้น รวมถึ ง การปฏิ สัม พั น ธ์ท่ี เอื ้อ ต่ อ การเรีย นรู ้
ซึ่งผูส้ อนเป็ นส่วนที่สาคัญที่จะกาหนดบรรยากาศในชัน้ เรียนให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ เช่น
ความสนุกสนาน ประชาธิ ป ไตย ความกระตือรือ ร้น ความต้อ งการของผู้เรียนที่ผู้ส อนจะต้อ ง
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ตอบสนองให้กับ ผู้เรีย น สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่านี ้เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ชี ้ว่ า สถานการณ์ ว่าผู้เรีย นจะประสบ
ความสาร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนรู ้
4.3 กระบวนการ / ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิบายถึง
กระบวนการ / ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท้ ่ดี ี ดังนี ้
กรมวิชาการ (2539) อธิบายถึงการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้ประสบ
ความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี ้
1) การจัดการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ สภาพท้องถิ่น โดย
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นตามความเหมาะสม
2) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเ้ รียน เปิ ดโอกาสให้พั ฒ นาตนเองตามความสามารถ
อย่างเท่าเทียม
3) จัดการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง หรือบูรณาการทัง้ ภายใน
และภายนอกสาระการเรียนรูใ้ ห้ได้มากที่สดุ
4) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู ้ กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และเป็ นกระบวนการกลุม่
5) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิจริงมากที่สดุ เน้นให้เกิดความคิด
รวบยอดในสาระการเรียนรูต้ ่างๆ
6) จัดให้มีการติดตามและและแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
7) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอ
8) เสริมสร้างค่านิยมที่ระบุไว้ในจุดหมาย ปลูกฝั งค่านิยมพืน้ ฐาน เช่น ขยัน
ซื่อสัตย์ อดทน มีวินยั รับผิดชอบ
9) จัดสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ และปฏิบตั ิจริงของ
ผูเ้ รียน
พัทยา การะเจดีย์ (2545, น.7) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรูท้ ่ีดีครูควร
ศึกษาลักษณะต่างๆ เพื่อนามาวางแผนการจัดการเรียนการสอน การสอนที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี ้
1) ส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนรูด้ ว้ ยการกระทา
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2) ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู ด้ ว้ ยการทางานกลุ่ม เปิ ดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝึ กให้ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
3) ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนเสริม สร้างความสนุก กระตุน้ ความ
สนใจ ความกระตือรือล้นในการเรียนรู ้
4) จัดการเรียนรูใ้ ห้เนือ้ หาสอดคล้องกับวิชาเรียนอื่นๆ
5) มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจ
บทเรียนง่ายขึน้
6) มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เร้า ความสนใจ และ
สนุกสนาน
7) ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม หรือแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ เพื่ อ ให้เกิ ด การคิ ด วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ และพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ
8) ส่ง เสริม ความคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ส่ง เสริม ให้คิ ด และท ากิจ กรรมใหม่ ๆ
เสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียน เช่น วาดภาพ แสดงละคร
9) ใช้การจูงใจระหว่างการเรียนการสอน ใช้วิธีการล่อต่างๆ เช่น การให้รางวัล
การทาโทษ การชมเชย ฯลฯ เพื่อกระตุน้ ความสนใจ ตัง้ ใจในการทากิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้
10) ส่งเสริมประชาธิปไตย เปิ ดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น รับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ยกย่องความคิดเห็นที่รวมถึงให้นกั เรียนร่วมกันวางแผนกับครู
11) มี ก ารเร้า ความสนใจก่ อ นการสอนอยู่ เสมอ เพื่ อ ให้ก ารสอนประสบ
ความสาเร็จ
12) มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การซักถาม การทา
แบบทดสอบ
ดังนัน้ จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพื่อให้นกั เรียนเกิ ดพฤติกรรมการเรียนรู ้
ทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู ้ ความคิด ความรู ส้ ึก และการปฏิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนเกิดทักษะและ
พัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุจดุ มุ่งหมาย
สุม น อมรวิ วัฒ น์ (2543) ได้ให้ค วามหมายว่ า การจัด การเรีย นรู ท้ ่ี ท าให้เกิ ด
การเรียนรูท้ ่ดี ีจดั เป็ นการสอนที่ดี ลักษณะของการจัดการเรียนรูท้ ่ดี ีมีลกั ษณะ ดังนี ้
1) การจัด การเรีย นการสอนที่ท าให้ผู้เรีย นเกิ ดการพัฒ นา ทั้ง ด้านความรู ้
ความคิด เจตคติและทักษะ
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2) มี ก ารเตรี ย มการจัด การเรีย นรู ท้ ่ี ค รบองค์ป ระกอบ ได้แ ก่ จุด ประสงค์
การเรียนรู ้ เนือ้ หาสาระ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดประเมินผล
3) ผู้ส อนควรจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนให้ส อดคล้อ งกับ จุด ประสงค์
เนือ้ หาและผูเ้ รียน โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม
4) ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง หรือมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
5) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรของโรงเรียน
6) คานึงถึงผลประโยชน์ท่ผี เู้ รียนจะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น สอนโดยให้
ผูเ้ รียนได้คิด ใช้วิจารณญาณ ได้ทดลอง ค้นคว้า
7) เป็ นการสอนที่กระตุน้ ผูเ้ รียน สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนได้จน
จบกระบวนการเรียนการสอน
8) มีการวัดประเมินผลทัง้ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น
การทาแบบทดสอบ การซักถาม ซึ่งจะช่วยในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน และวัดผลสาเร็จของ
ผูส้ อน
9) ครูผสู้ อนต้องมีความกระตือรือร้น สอนด้วยความตัง้ ใจและจิตวิญาณของ
ความเป็ นครู มีความมุ่งมั่น และตัง้ ใจในการเรียนการสอน
10) มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ ทัง้ ด้านวัตถุ และจิตใจ
หมายถึง สภาพห้องเรียน อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน ให้ความ
เป็ นกันเอง มีเมตตา ความมีชีวิตชีวา
11) ผูส้ อนต้องใช้วิจารณญาณและจิตวิทยาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู ้
เช่น การให้คาชมเชย การให้รางวัล การใช้บทลงโทษที่พอดี เพื่อเป็ นการกระตุน้ ผูเ้ รียน โดยผูส้ อน
จะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
12) ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย เช่น เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนแสดง
ความคิดเห็ น ฝึ กการท างานเป็ น กลุ่ม ฝึ กการเป็ นผู้ น าและผู้ตาม ฝึ กความมี วินัย เพื่ อการเป็ น
พลเมืองดีของสังคม
13) เป็ นการจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี มี ก ระบวนการ มี ล าดั บ ขั้น ตอน ไม่ สั บ สน
เรียงลาดับการสอนให้เหมาะสมกับเนือ้ หา มีขนั้ นา ขัน้ สอน และขัน้ สรุปผล
จากการอธิ บ ายถึ ง กระบวนการ / ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ สรุ ป ว่ า ขั้น ตอน /
การจัดการเรียนรูท้ ่ีดี คือ เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่ียึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เนือ้ หาการเรียนรูเ้ หมาะสม
กับ ผู้เรีย น และสอดคล้อ งกับ หลัก สูต รแกนกลาง ท าให้ผู้เรีย นเกิ ด การพัฒ นา ทั้ง ด้านความรู ้
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ความคิด เจตคติ และทักษะ จัดการเรียนรูท้ ่ีครบองค์ประกอบ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนือ้ หา
สาระ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งกระบวนการ
จัด การเรียนรู จ้ ะต้องเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมในการท ากิจ กรรม เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคาถาม การแสดง ฯ ผูส้ อนจะต้องแทรกคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการดาเนิน
ชีวิต เสริมสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรูท้ งั้ ด้านวัตถุและจิตใจ
4.4 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ของครู / ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้
ของครู
การจัดการเรียนรู ม้ ีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมาย เพื่อพัฒ นาคน พัฒ นางาน พัฒ นา
องค์กร การจัดการเรียนรู ้ จะต้องมีแรงจูงใจการการดาเนินการจัดการเรียนรู ้ กล่าวคือ มีเป้าหมาย
เป็ นเงื่อนไขสาคัญ อันจะนาไปสูค่ วามสาเร็จ
วรรณี ลิมอักษร (2551, น.49) ได้อธิบายถึง การเรียนรูม้ ีจุดมุ่งหมายและสาคัญ
ต่อบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี ้
1) มีความสาคัญต่อการมีชีวิตรอด กล่าวคือ เป็ นการเรียนรู ใ้ นการแสวงหา
อาหาร การรักษา หรือหลีกหนีอนั ตราย การเอาตัวรอด การสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การอยู่รว่ มกัน
สังคม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาที่ลาบาก
2) มี ค วามส าคัญ ต่ อการปรับตัว กล่าวคือ ช่ วยให้ม นุษ ย์ส ามารถเลือกใช้
วิธีการปรับตัวอย่างเหมาะสม เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
3) ช่วยให้บคุ คลไม่ตกเป็ นเครื่องมือของคนอื่น กล่าวคือ ไม่ถกู หลอกลวง
4) มีความสาคัญต่อการประกอบวิชาชีพ เพราะ แต่ละอาชีพมีวิธีการ ทักษะที่
ใช้แตกต่างกัน การเรียนรูจ้ ะช่วยให้บคุ คลประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพมากขึน้
5) มี ความส าคัญ ต่อบุคลิกภาพ กล่าวคือ เป็ นการส่งเสริม ปรับปรุ ง แก้ไข
บุคลิกภาพ เช่ น ความรู ใ้ นการเลือกสรรเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม การเลือกใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
6) มีความสาคัญต่อประเทศชาติ กล่าวคือ การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
พัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือการศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ ท่ีดี
ขึน้
ศุภลักษณ์ ทองจีน (2558, น.8) ได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน
การสอน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1) การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
2) เกิดการพัฒนากระบวนการที่ทนั ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
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3) เกิดการพัฒนาความคิด พัฒนาคนให้มีความคล่องตัว มีความสามารถใน
การทางาน และการดารงชีวิต
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2557, น.8) อธิบายความสาคัญ ของ
การจัดการเรียนการสอน คือการทาให้ผเู้ รียนประสบผลสาเร็จในจุดมุ่งหมายที่ตงั้ ไว้ โดยมีผลดีต่อ
ผูเ้ รียนดังนี ้
1) มีความรูแ้ ละเข้าใจในเนือ้ หาวิชา หรือกิจกรรมการเรียนรู ้
2) เกิดทักษะ ความชานาญในเนือ้ หาวิชาที่เรียนรู ้
3) มีทศั นคติท่ดี ี
4) สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5) สามารถนาความรูท้ ่ไี ด้ไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติม
จากการอธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู ้/ความสาคัญของการจัดการเรียนรู ้
ข้างต้น สรุปได้ว่า ความสาคัญของการจัดการเรียนรู ้ คือการทาให้ผูเ้ รียนประสบความสาเร็จตาม
ที่ตงั้ ไว้ โดยมีผลดี ดังนี ้
1) สามารถทาให้ผู้เรียนดาเนินชี วิตได้เป็ นอย่างดี เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม
การปรับตัว ทัศนคติในการดาเนินชีวิต การแสวงหาความเจริญก้าวหน้า การใช้ชีวิตประจาวัน
2) ก่อให้เกิดทักษะ ความชานาญ ในเนือ้ หาที่เรียน อันนาไปสู่ความส าเร็จ ใน
การประกอบอาชีพ
3) พัฒ นาประเทศชาติ ผ่ านการน าความรู ้ ทักษะที่ มี ม าใช้เพื่ อพัฒ นาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม หรือการศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ดี ีขนึ ้
4.5 คุณภาพการศึกษา
การศึกษาเป็ นสิ่งที่จะพัฒนาคน คนที่ได้รบั การศึกษาที่เหมาะสมจะทาให้สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็ นเสมือนสิ่งที่คนทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนตลอดเวลาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม หน้าที่การงาน และประเทศชาติ ดังนัน้ ปัจจัยที่สง่ ผลให้การศึกษามี
คุณภาพ ดังนี ้
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542, น.149-150) ได้นิยามถึง ปั จจัยที่ทาให้การศึกษามี
คุณภาพ มีทงั้ หมด 4 ประการ คือ
1) หลักสูตร หลักสูตรที่ดีจะต้องให้ความสาคัญกับผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ้
ด้วยตนเองและกระตุ้น ให้เกิด การเรียนรู ต้ ลอดชี วิต ในสังคมปั จ จุบันที่ เป็ น ยุค โลกาภิ วัฒ น์ รัฐ
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จะต้องพัฒ นาการศึกษาให้มีความเป็ นสากล หลักสูตรการศึกษาจะต้องปลูกฝั งเรื่องทักษะชีวิต
และทักษะขัน้ พืน้ ฐาน
2) การจัด การเรีย นรู ้ จะต้องเน้น ผู้เรีย นเป็ น ศูน ย์ก ลาง ผู้เรีย นเป็ น ผู้ส ร้า ง
องค์ความรู ้ และสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็ นอย่างดี
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
ผู้บ ริห ารการศึ ก ษา จะต้อ งมี ภ าวะผู้น า มี ค วามรู ้ ความสามารถใน
การบริหารอย่างมีคุณ ภาพ มีการควบคุมคุณภาพ มีการทางานที่เป็ นมาตรฐาน ทางานเป็ นทีม
ให้ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ผูส้ อน จะต้องจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ รียนได้
เรียนอย่างมีความสุข มีประสบการณ์ตรง มีการจัดบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้ผูเ้ รียน
มีการจัดการเรียนรู แ้ บบมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู อ้ ย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุ งตนเอง
พัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบตั ิจริง
4) กระบวนการบริหารการจัดการ มุ่งเน้นการบริหารให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ มุ่งให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน มีการกระจายอานาจไปสู่ทอ้ งถิ่น
และสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคคล ครอบครัว ชุม ชน องค์กรพัฒ นา เอกชน หน่วยงานรัฐและ
ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ฐานความรู ้ มสธ (2553) ได้ให้ค วามหมายว่า คุณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามปนิธานและภารกิจของการจัดการศึกษา
โสภณ เพ็ ช รพวง (2561)กล่ า วว่ า คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การบ่ ง ชี ้
คุณลักษณะที่มีความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารและวิชาการ โดยผ่านกระบวนการ
ผลิตที่เป็ นระบบ ทัง้ การนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยใช้เครื่องมือการวัดที่มีประสิทธิภาพ
และเป็ นที่ยอมรับ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2557) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ดังนี ้
1) ด้านคุณภาพศิษย์
ตัว บ่ ง ชี ้ท่ี 1 ผู้เรี ย นเป็ น คนดี หมายถึ ง ใช้ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า มี น ้า ใจ
มีจิตอาสา มีคณ
ุ ธรรม มีวินยั ซื่อสัตย์ อดทน ฯลฯ ผ่านการทากิจกรรม บาเพ็ญประโยชน์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ผูเ้ รียนมีความสามารถตามหลักสูตร คือ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะ
มีความรู ้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูท้ ่กี าหนดไว้
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ตั ว บ่ ง ชี ้ท่ี 3 ผู้เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด คื อ ผู้เรี ย นจะต้อ งมี
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรร สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ไขปั ญหา และ
คิดเชิงสร้างสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 ผูเ้ รียนมีทักษะชีวิต คือ ผูเ้ รียนสามารถดาเนินชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีคุณ ค่า ใฝ่ เรียนรู ้ ร่างกายแข็งแรง อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข สามารถจัดการ
ปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ ได้ ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2) ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
ตั ว บ่ ง ชี ้ท่ี 5 ครู / อาจารย์เป็ นคนดี มี ค วามสามารถ หมายถึ ง ครู /
อาจารย์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณอย่ า งเคร่ ง ครัด เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เ รี ย น
จัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6 ครู / อาจารย์เสริมสร้างบรรยากาศห้องเรียน / แหล่งเรียนรู ้
คุณ ภาพ คือ ครู / อาจารย์ นาประสบการณ์การเรียนรู ม้ าสร้างสรรค์ห้องเรียน / แหล่งเรียนรู ใ้ น
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นความเหมาะสม สอดคล้องกับผูเ้ รียน ทาให้ผเู้ รียนเกิด
ความสนใจ ใฝ่ เรียนรู ้
ตั ว บ่ ง ชี ้ท่ี 7 ครู / อาจารย์ มี ก ารน าผลงานไปใช้ คื อ ครู / อาจารย์
มีการจัดการความรู ้ เช่น สื่อสารสอน สิ่งประดิษฐ์ ฯ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม งานวิจัย
ที่นาไปใช้และนามาปรับปรุง / พัฒนาการเรียนการสอนจนเกิดผลกับผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8 ครู / อาจารย์ได้รบั การเพิ่มพูน ประสบการณ์ในการเรียนรู ้ /
ประสบการณ์ คือ ครู / อาจารย์ เพิ่มพูนความรู ้ พัฒ นาทักษะ ความสามารถ เช่น วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล ความรูใ้ นวิชาที่เรียน โดยผ่านการอบรม ศึกษาดูงาน ฯ
3) ด้านการบริหารและธรรมภิบาลของสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท่ี 9 การด าเนิ น งานของคณ ะกรรมการสถานศึ ก ษา คื อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานปฏิบัติหน้าที่และมี ผลการดาเนินงานตามหน้าที่ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2543
ตัวบ่ ง ชี ท้ ่ี 10 การด าเนิน งานของผู้อ านวยการ คือ ผู้อานวยการต้องมี
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหลัก
ธรรมภิบาล มีระบบตรวจสอบการทางานตามภารกิจและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 11 การบริหารความเสี่ยง คือ มีการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงจากการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ลาดับความสาคัญ จัดการ ควบคุม ติดตาม เฝ้าระวัง
และแก้ไขความเสี่ยง ส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิด ไม่ว่าจะเป็ นต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง
และสังคม
4) ด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน/สังคม
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท่ี 13 การให้ ค วามร่ ว มมื อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ชุ ม ชน / สั ง คม คื อ
สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ค รู / อาจารย์มี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชน / สัง คม เพื่ อ ให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้ดีขึน้ กับชุมชน มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน / สังคม
เกิดการถ่ายโอนความรูร้ ะหว่างสถานศึกษากับชุมชน / สังคม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน / สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา
คือ การที่สถานศึกษานาประสบการณ์และความรูจ้ ากการทากิจกรรมจากการจัดร่ว มกับชุมชน /
สังคมไปพัฒนาการเรียนการสอน
5) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัว บ่ ง ชี ้ท่ี 15 การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม คื อ การที่
สถานศึกษาเป็ นแหล่งให้ความรู แ้ ละสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นคุณ ค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยให้เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรู ้
ตัวบ่งชีท้ ่ี 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ คือ ความรูส้ ึกดีงาม อันเกิดจากการ
ได้เห็น ได้สมั ผัสสิ่งที่มีคุณ ค่าทางศิลปะและวัฒ นธรรมทั้งของไทยและสากล ให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้
ปลูกฝัง พัฒนาแก่ผเู้ รียน เพื่อให้เกิดการชื่นชม ซึมซับ สูท่ กั ษะทางอารมณ์ท่สี นุ ทรีย์ อันเป็ น ปัจจัยที่
สาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็ นผูใ้ หญ่ท่มี ีคณ
ุ ภาพอย่างมีรสนิยม
6) ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัว บ่ ง ชี ้ท่ี 17 อัต ลัก ษณ์ ผู้เรีย น คื อ ผู้เรี ย นมี อัต ลัก ษณ์ ท่ี เกิ ด ขึ น้ ตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่ ง ชี ้ท่ี 18 เอกลัก ษณ์ ส ถานศึก ษา คื อ สถานศึ ก ษามี เอกลัก ษณ์ ท่ี
สะท้อนความโดดเด่น / ความชานาญ / ความเชี่ยวชาญ ตามพันธกิจ / วัตถุประสงค์และบริบทของ
สถานศึกษา
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7) ด้านมาตรการส่งเสริม
ตั ว บ่ ง ชี ้ท่ี 19 มาตรการส่ ง เสริม (ภายในสถานศึ ก ษา) คื อ ผู้เรี ย นมี
ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถ
สื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) คือ สถานศึกษามี
การด าเนิ น งานในการช่ ว ยเหลื อ ชุม ชน รอบสถานศึ ก ษา เช่ น การชี ้แ นะ ป้ อ งกัน และ / หรื อ
แก้ปัญหาสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด
จากความหมายของคุณภาพการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ การ
กาหนดมาตรฐาน ลักษณะที่มีความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพผูเ้ รียน ผูส้ อน การบริหาร
สถานศึกษา ความสัม พันธ์กับชุมชน ศิลปะวัฒ นธรรม เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ และการส่งเสริม
การศึ ก ษา โดยผ่ า นกระบวนการ / ระบบ ทั้ง การน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) โดยใช้เครื่องมือการวัดที่มีประสิทธิภาพและเป็ นที่ยอมรับ
4.6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู น้ ั้น ผู้เรียนและครู ตอ้ งมี ปฏิวัม พันธ์กันอย่างใกล้ชิ ด ดังนั้นครู
จะต้องใส่ใจนักเรียนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการจัดการเรียนรู ้ นักวิชการหลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรูไ้ ว้ ดังนี ้
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2536) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเรียนรู ใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ได้มีเฉพาะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนอย่างเดียว แต่รวมถึงปั จจัย
อื่นๆ อีกด้วย เช่น กระบวนการเรียนการสอน การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น ครูคือผูม้ ีบทบาทใน
การสร้างเยาวชนให้มีคณ
ุ ภาพ และยังไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนได้
มัท นา ปั้ น ม่ วง (2536) ได้ให้ค วามหมายว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการสอน หมายถึ ง
ความสามารถของครู ในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน เพื่ อพัฒ นาผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่ น
สมอง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และทาให้ผเู้ รียนประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540, น.19) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ดี เป็ นการกระทาให้เกิดความรูผ้ สู้ อนมีบทบาทสาคัญ ดังนัน้ ผูส้ อนจึงควรมีหลักการ ความรู ้
และทัก ษะอัน จะท าให้ผู้เรีย นเกิ ด การเรีย นรู ท้ ่ี มี ป ะสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย ความหมาย
องค์ประกอบ ลักษณะ หลักการสอน การเรียนรู ้
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ก าพล ธนะนิ มิ ต (2550, น.3) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการสอน
หมายถึง การสอนที่รวบรวมปั จจัยต่างๆ เพื่อที่จะสามารถทาให้ผเู้ รียนบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่วาง
ไว้
พ ระปิ ติ พ ร วิ ชฺ ช ากโร (ขั น ธนั น ท์ ) (2561, น.10) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า
ประสิทธิภาพการสอน หมายถึง ความสามารถของผูส้ อนในการปฏิบตั ิการสอนต้องผสานปั จจัย
ต่างๆในการสอน การสร้างปฏิสมั พันธ์ รวมถึงลักษณะพฤติกรรมที่ส่งผลให้ ผูเ้ รียนสามารถบรรลุ
วัตปุ ระสงค์การสอนตามที่กาหนดไว้
กู๊ ด (Good, 1973) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการสอน คื อ การใช้
แผนการสอน หรือ วิธีการสอนที่ทาให้ผเู้ รียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
จากความหมายของประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย นรู ้ข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้ หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนรูข้ องครูท่ีสามารถทาให้
ผูเ้ รียนบรรลุจุดมุ่งหมายการเรียนรู ท้ ่ีตั้งไว้ โดยการจัดการเรียนรู น้ ีส้ ามารถพัฒ นาผูเ้ รียนในด้าน
ต่างๆ เช่น สมอง ร่างกาย อารมณ์ สังคม
5. ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนที่ ส่ ง ผลต่ อ สั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู
5.1 ความสั ม พั นธ์ระหว่ างความสั ม พั นธ์ระหว่างโรงเรียนกั บ ชุ ม ชนที่ ส่งผลต่ อ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการศึกษางานวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
ดั น ลั บ และ อั ล วา (Dunlap & Alva, 1999) ได้ ศึ ก ษาบริ บ ทความสั ม พั น ธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนจากมุมมองของครูผสู้ อน ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิ ดโอกาสให้ชุม ชนมี ส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดี
โดยตรงกับ ทิ ศ ทางในการจัด การเรีย นการสอน เพราะสามารถลดก าแพงระหว่ างผู้ส อนและ
ผูป้ กครองลงได้ ผูว้ ิจยั ยังเสนอแนะว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนควรบูรณาการบริบทสังคม (Community
Context ) ให้เข้ากับหลักสูตรพื ้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนให้เป็ นพลเมืองที่ดีของ
สังคมนัน้ ๆ สืบไป
เอ็ม. เจ. วิกทิง และ เจ. หลิว (M. J. Wighting & J.Liu, 2009) ได้ทาการวิจยั เรื่อง
ความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งชุ ม ชนและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ มั ธ ยม ผลการวิ จั ย
พบความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่าระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยเป็ นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้
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จากการจัด ตั้ง สมาคมศิ ษ ย์เก่ า ให้ ส ามารถเข้า มามี ส่ ว นร่ว มในการจัด กิ จ กรรม และเป็ น ผู้ให้
การศึกษาในสายวิช าชี พ ที่ ตนถนัดเพื่ อเพิ่ ม พูน ความรู ้ และให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนใน
โรงเรียน ผลการวิจัยพบความเกี่ ยวเนื่องของความสัม พันธ์ระหว่างชุม ชนและโรงเรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง
อับราฮัม (Abraham, 2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ระดับมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมชุมชนในการดาเนินการของโรงเรียน ถือเป็ น
หัวใจหลักที่จะทาให้โรงเรียนดารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับชุมชนมาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนสูงไปด้วย
เอ็น . เอ็ น. วาสวา (N. N. Waswa, 2017) ได้ศึกษาวิจัย ผลของการมี ส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนแปรผันตรงกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุน
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มกาลัง
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การเปิ ดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกับทิศทาง
ในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถลดกาแพงระหว่างผูส้ อนและผูป้ กครองลงได้ และการมี
ส่วนร่วมชุมชนในการดาเนินการของโรงเรียน จะทาให้โรงเรียนดารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู
จากการศึกษางานวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ที่สง่ ผลต่อการจัดการเรียนรูข้ องครู ดังนี ้
บาควาอิ (Bakwai, 2013) ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐซามารา ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนโดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทัง้ ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ได้แก่ เสนอแนะการออบแบบหลักสู ตรโดยภาพรวมและด้านการดาเนิ นงานอื่นๆของโรงเรียน
ส่งผลให้ชุมชนรูส้ ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาและช่วยให้ผลิตผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ภาพตรงตาม
ความต้องการสูช่ มุ ชนได้
พาวไมรี (Palmieri, 2017) ได้ทาการวิจยั เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุม ชนเพื่ อเป็ น โอกาสในการคิ ด ทบทวนการสอน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่ง เน้น ความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีผลประโยชน์ในสองด้านหลัก ได้แก่ : 1. การจัดการเรียนการสอนโดย
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ให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ ว นร่ว ม ส่ ง ผลให้เนื ้อ หาและวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นมี เอกลัก ษ์
เฉพาะตัว และโดดเด่น เนื่องจากมีการบูรณาการให้เข้ากับวัฒนธรรม และความต้องการของชุมชน
ในพืน้ ที่นั้น ๆ 2. การมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ คือ ผู้เรียนจะเรียนรู ไ้ ด้ดีท่ีสุดจะต้องเกิดจากการ
แสดงความคิ ดเห็น การเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู จ้ ากผู้เชี่ยวชาญในชุม ชน และได้ท ดลอง
ปฎิบตั ิในหัวข้อและวิธีการที่แตกต่างตามบริบททางสังคมในปัจจุบนั
เบนิ ก นัส ซี . นวัน โกว และ แสตลี ย์ ยู. นอรอม (Benignus C. Nwankwo and
Stanley U. Nnorom, 2020) ผลการวิจัยพบว่า ทั้งผูป้ กครองและครู ไม่ ควรปล่อยให้การบริหาร
สถานศึ ก ษาอยู่ ใ นมื อ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว การมี ส่ ว นร่ ว ม ของชุ ม ชนมี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็ นอย่างยิ่ง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเอือ้ ให้สมาคม
นักเรียนเก่า ผูป้ กครอง หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น และระบุความต้องการของชุมชน
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยรับ ฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุม ชนทั้งด้านการจัดการศึก ษาของโรงเรีย น
สามารถช่วยให้ผลิตผูเ้ รียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการสู่ ชุมชนได้ ฉะนัน้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมีความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็ นอย่างยิ่ง
6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
จีรนันท์ หนูผาสุก (2558, น.65-67) ได้ทาการวิจยั เรื่อง สภาพการดาเนินงานสัมพันธ์
ชุมชนของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจยั
พบว่ า สภาพการด าเนิ น งานสัม พัน ธ์ชุม ชนของโรงเรีย น สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงลาดับ ค่าตามค่าเฉลี่ย คือ
ด้านทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ด้านงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ด้านงานสัมพันธ์ และด้านงาน
กรรมการสถานศึกษา
สุ ธี ดี ก ลั่ น (2553, น.116-126) ได้ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาการบริห ารงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุ มชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) การวางแผนสร้าง
ความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุม ชน โดยมี การส ารวจชุม ชนโดยการสอบถามข้อมมูลจาก
ผูป้ กครองและผูน้ าในชุมชน 2) การให้บริการชุมชน โดยการให้บริการด้านอาคาร สถานที่และวัสดุ
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ครุ ภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนใช้สถานที่จัดกิจกรรม 3) การรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน
ซึ่ง ได้รับ การสนับ สนุ น ในด้านทุน ทรัพ ย์ วัส ดุอุป กรณ์ และการบริก าร โดยเสนอการขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ในชุมชน ผ่านการจัดทาโครงการ 4) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และนานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุม ชน 5) การด าเนิ นการเกี่ ยวกับ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน โดยคณะกรรมการฯ
ให้คาปรึกษาในการจัดกิ จ กรรมต่ างๆ รวมถึง การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒ นา
ประจาปี 6) การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือ มูลนิธิ ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่ มี การจัดตั้ง แต่โรงเรียน
สนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมจากวัด และองค์ก ารบริห ารภาคส่ ว นต่ า งๆ 7) การประชาสัม พัน ธ์
ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารผ่านนักเรียนและการจัดทาจดหมายแจ้งความเคลื่อนไหว
สมนึก พงษ์สกุล (2556, น.196-200) ได้ทาการวิจัยเรื่องปั จจัยและรู ปแบบยุทธวิธี
การบริห ารงานความสัม พัน ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุม ชน ผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย และวิ ธี ก าร
บริหารงานความสัม พัน ธ์โรงเรียนกับชุม ชน ประกอบไปด้วย 4 ปั จ จัย ได้แก่ 1. การมี ส่วนร่วม
2. การสร้างภาคีเครืองข่าย (กลุม่ ชมรม) 3. การประชาสัมพันธ์ 4. การบริการชุมชน
วาสนา ชูแสง (2557, น. 111-112) ได้ท าการวิ จัย เรื่อ งการด าเนิ น งานการสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตราษฎร์บู ร ณ ะ
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในด้านงานให้บริการชุมชน
ด้านความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงาน
อื่ น ด้า นเกี่ ย วกับ กรรมการสถานศึ ก ษา ด้า นจัด ตั้ง กลุ่ม ชมรม สมาคมมู ล นิ ธิ และด้า นงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ตามความคิ ด เห็ น ของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ส อน และคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก
วิ ภ า คนหาญ (2556, น.79-81) ได้ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาการด าเนิ น งาน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนโรงเรียนบ้านเหล่าหมี สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนบ้านมี ก ารด าเนิ นงานความสัม พัน ธ์กับ ชุม ชน แต่ขาดการวางแผน
ปฏิบตั ิงานการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน การแต่งตัง้ คณะกรรมการมอบหมายงานการฏิบตั ิงาน
ร่วมกับชุมชนในการให้และรับบริการกับชุมชน ในกิจกรรมชุมชน บุคลากรมีการปฏิบตั ิงานแต่ขาด
ความรู ค้ วามเข้าใจในการด าเนิ น งานอย่ างเป็ น ระบบ มี ก ารเข้า ร่ว มกิจ กรรมต่ างๆ ร่วมกัน แต่
ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ด้านปั ญ หา ครู ขาดความรู ค้ วามเข้าใจในการด าเนิ น งานความสัม พัน ธ์กับ ชุม ชน
ความไม่ พ ร้อมของวัส ดุอุปกรณ์ท่ี จ ะให้บ ริการแก่ชุม ชน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
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ให้บริการชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์ และขาดการนิเทศดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง และชุมชน
ไม่เข้าใจในการให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนร่วมกัน
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน สรุปได้ว่า สภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 6 ด้าน ได้แก่ 1. งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการ
ชุมชน 2. งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน 3. งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนใน
ชุมชนมาประชุม 4. งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน 5. งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ีดี
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 6. งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
6.2.1 การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดัน ลับ และ อัล วา (Dunlap and Alva, 1999) ได้ศึ ก ษาบริบ ทความสัม พั น ธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนจากมุมมองของครูผสู้ อน ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิ ดโอกาสให้ชุม ชนมี ส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดี
โดยตรงกับ ทิ ศ ทางในการจัด การเรีย นการสอน เพราะสามารถลดก าแพงระหว่ างผู้ส อนและ
ผู้ป กครองลงได้ โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโรงเรี ย นที่ มี แ ละไม่ มี
ความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า นักเรียนในโรงเรียนที่ปลูกฝั งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมดีกว่าอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี ้ การศึกษาดังกล่าวยังเสนอแนะว่า
โรงเรียนทุกโรงเรียนควรบูรณาการบริบทสังคม (Community Context ) ให้เข้ากับหลักสูตรพืน้ ฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนให้เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมนัน้ ๆ สืบไป
เอ็ม . เจ. วิก ทิง และ เจ. หลิว (M. J. Wighting & J.Liu, 2009) ได้ท าการวิจัย
เรื่ อ ง ความสัม พั น ธ์ ระหว่ า งชุ ม ชนและผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ มั ธ ยม ผลการวิ จัย พบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่าระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยเป็ นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ จาก
การจัดตัง้ สมาคมศิษย์เก่าให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาใน
สายวิ ช าชี พ ที่ ต นถนั ด เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ และให้ป ระสบการณ์ ต รงกั บ นั ก เรี ย น ในโรงเรี ย น
นอกจากนี ้จ ากการสุ่ม ตัว แบบไม่ เฉพาะเจาะจงในระดับ ย่ อ ย พบว่า ผลความเกี่ ย วเนื่ อ งของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อยู่ในระดับปานกลาง
อับราฮัม (Abraham, 2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุ มชน
ระดับ มัธ ยมศึก ษา ผ่ านการส ารวจมุม มองของผู้บ ริหารและครู โรงเรีย นมัธ ยมในเขต อะบาใต้
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ประเทศไนจีเรีย จานวน 248 คน ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมชุมชนในการดาเนินการของ
โรงเรี ย น ถื อ เป็ นหั ว ใจหลัก ที่ จ ะท าให้โรงเรี ย นด ารงอยู่ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี ้
ผลการวิจยั เชิงลึกระบุว่า โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชนมาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รียนสูงไปด้วย
เอ็น. เอ็น. วาสวา (N. N. Waswa, 2017)ศึกษาผลของการมี ส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยใช้วิธีการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการวิเคราะห์ผลแบบ
สอมถามที่ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรการศึกษาจานวน 782 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนในโรงเรียนแปรผันตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนี ้ ผูว้ ิจยั
เสนอแนะว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนการพัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างเต็มกาลัง
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครูส่วนใหญ่ ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกับทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถ
ลดกาแพงระหว่างผู้ส อนและผู้ป กครองลงได้ และการมี ส่วนร่วมชุม ชนในการดาเนิ น การของ
โรงเรียน ถือเป็ นหัวใจหลักที่จะทาให้โรงเรียนดารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.2 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทีส่ ่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครู
บาควาอิ (Bakwai, 2013) ศึกษาความสัม พันธ์ของชุม ชนและโรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐซามารา ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนโดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทัง้ ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ได้แก่ เสนอแนะการออบแบบหลักสูตรโดยภาพรวมและด้านการดาเนินงานอื่นๆของโรงเรียน ได้แก่
บริจาคที่ดินและสิ่งอานวยความสะดวก โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผูป้ กครองและคนใน
ชุมชนรูส้ ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาให้บุตรหลาน ในทางเดียวกัน ก็สามารถช่วยให้ผลิต
ผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการสูช่ มุ ชนได้
พาวไมรี (Palmieri, 2017) ได้ท าการวิจัย เรื่อ งความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นและ
ชุม ชนเพื่ อเป็ น โอกาสในการคิ ด ทบทวนการสอน ผลการวิจัยพบว่า การมุ่ง เน้น ความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุม ชนมี ผ ลประโยชน์ในสองด้านหลัก ได้แ ก่ : 1. การมุ่ง เน้น อัต ลักษ์ ท าง
การศึกษาของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้เนือ้ หา
และวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลักษ์เฉพาะตัว และโดดเด่น เนื่องจากมีการบูรณาการ
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ให้เข้ากับวัฒนธรรม และความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่นนั้ ๆ 2. การมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ คือ
ผูเ้ รียนจะเรียนรูไ้ ด้ดีท่ีสดุ จะต้องเกิดจากการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบตั ิ ไม่ใช่การฟั งจากครู
เพียงอย่างเดียว การบูรณาการโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้
เรียนรูจ้ ากผูเ้ ชี่ยวชาญในชุมชน และได้ทดลองปฎิบตั ิในหัวข้อและวิธีการที่แตกต่างตามบริบททาง
สังคมในปัจจุบนั
เบนิกนัส ซี. นวันโกว และ แสตลีย์ ยู. นอรอม (Benignus C. Nwankwo & Stanley
U. Nnorom, 2020) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย
โดยวิเคราะห์จ ากแผน การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาซึ่ง เป็ น กระบวนการจัด การติด ตามและ
ประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียนและเป็ นแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียน
การสอน ซึ่งเป็ นปั จ จัยส าคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยผลการศึก ษา
เสนอแนะว่า ทั้งผูป้ กครองและครู ไม่ ควรปล่อยให้ก ารบริหารสถานศึกษาอยู่ในมือของผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว เนื่ อ งจากการมี ส่ วนร่วมของชุม ชนมี ค วามส าคัญ และจ าเป็ น ต่ อ
การพัฒ นาโรงเรียนเป็ นอย่างยิ่ง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเอือ้ ให้สมาคมนักเรียนเก่า ผูป้ กครอง
หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะความคิดเห็น และระบุ
ความต้องการของชุมชน นอกจากนี ้ โรงเรียนควรได้รบั คาปรึกษา และการตรวจสอบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนจากผูท้ รงคุณวุฒิในชุมชน ที่สามารถชีแ้ นะให้ทงั้ ครูและผูเ้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์และ
แผนงานของโรงเรียนควบคู่ไปกับจุดมุ่งหวังของชุมชน
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องสรุ ปได้ว่าความสัมพันธ์ชุม ชนโรงเรียนมี
บทบาทส าคัญ อย่ างยิ่ง ในการส่งเสริม การจัด การเรียนการสอน โรงเรีย นที่ มี การจัด การเรีย น
การสอนโดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทัง้ ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สามารถช่ วยให้ผ ลิ ต ผู้เรียนที่ มี คุณ ภาพตรงตามความต้อ งการสู่ชุม ชนได้ ทั้ง นี ้ผู้ป กครองและ
ครู ไ ม่ ค วรปล่ อ ยให้ก ารบริห ารสถานศึ ก ษาอยู่ในมื อ ของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว
เนื่องจากการมีสว่ นร่วมของชุมชนมีความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็ นอย่างยิ่ง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั
6. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ได้แ ก่ ครู สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ปี การศึกษา 2563 จานวน จานวน 2,207 คน จากทัง้ หมด 29 โรงเรียน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ปี การศึกษา 2563 โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามตารางเทียบกลุม่ ตัวอย่าง
ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากนัน้ สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified
Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึ ก ษา และท าการสุ่ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยจับฉลากเพื่ อให้ได้จานวนครบตามกลุ่มตัวอย่างที่ผูว้ ิจัยกาหนด จานวน 327 คน
(สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
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ตาราง 6 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ขนาดโรงเรียน

จานวนโรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก (1 – 499 คน)
โรงเรียนขนาดกลาง (500 – 1499 คน)
โรงเรียนขนาดใหญ่ (1500 – 2499 คน)
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2500 คนขึน้ ไป)
รวม
กลุม่ ตัวอย่าง

11
7
5
6
29

ประชากร
(ครู)
235
386
515
1,100
2,236
327

ที่มา แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9, 2563)
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ครัง้ นีค้ ือ แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้สร้าง
ขึน้ โดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจรายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์
การทางานในสถานศึกษาปั จจุบนั
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ที่ แบ่ ง เป็ น 6 ด้ า น ๆ ได้ แ ก่ 1. งานสถานศึ ก ษ าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ บริ ก ารชุ ม ชน
2. งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน 3. งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชน
มาประชุม 4. งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน 5. งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 6. งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สดุ
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการจัดการเรียน
การสอนของครู
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3. การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขนั้ ตอน ดังนี ้
1. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การบริห าร
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุ ม ชนที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นและ
การจัดการเรียนรูข้ องครู
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เช่น แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มาสร้างงแบบสอบถาม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียน
การสอนของครู โดยให้ครอบคลุมเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน
3. นาแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูก ต้อ ง ครอบคลุม ขอบเขต กาหนดนิ ยามศัพ ท์ท่ี ศึกษา ตรวจส านวนภาษาที่ ใช้ในการทแบบ
สอบถาม
4. น าแบบสอบถามที่ ป รับ ตามค าแนะน าของที่ ป รึก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ส่ ง ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงด้านเนือ้ หา (Content Validity) แบบสอบถาม
และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม และจุดมุ่งหมายของการสอบถาม (Index of
Item objective congruence: IOC)
ค่าดัชนี IOC ที่ได้เป็ นค่าเฉลี่ยที่ได้จากความคิดเห็ นของกลุ่ม ผูท้ รงคุณ วุฒิ โดยค่า
ดัชนี IOC มี 3 ระดับ ได้แก่ คะแนน 1 หมายถึง สอดคล้อง คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ และคะแนน
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง ถ้าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็ นสอดคล้อง
ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่าผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผูท้ รงคุณ วุฒิ มีความเห็ นไม่แน่ใจ โดยการกาหนดค่าของความสอดคล้อง
ตัง้ แต่ 0.60 – 1.00 เป็ นเกณฑ์ท่ยี อมรับได้
5. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รับ การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขจนมี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละมี ค วาม
เหมาะสมไปทดลอง (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
กับ กลุ่ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน แล้ว น าไปหาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .95 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน เท่ ากั บ .95 ค่ าความเชื่ อมั่ น ของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เท่ ากั บ .99 และ
ค่าความเชื่อมั่นของการจัดการเรียนรูข้ องครู เท่ากับ .96
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4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี ้
1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
การออกหนังสือถึงผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่จะทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เตรียมการตอบแบบสอบถามและอานวยความสะดวกให้กับครู ในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในการให้ขอ้ มูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ ิจยั นาข้อมูลจากระบบแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูลททีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียดดังนี ้
1. การจัดกระทาข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดกระทาข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 นาข้อมูลจากระบบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามแล้วนามาลงรหัส (Coding) ทัง้ 4 ตอน ให้คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้
5
หมายถึง
ระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับน้อย
1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สดุ
ขัน้ ตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของวิจยั ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ ยวกับผู้ต อบ
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค วามคิ ด เห็ น ของกลุ่ม ตัวอย่ าง ได้แก่ ผลการตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
การจัดการเรียนรูข้ องครู
ผู้วิจัย ท าการวิเคราะห์ ข้อ มลโดยใช้ส ถิติ วิเคราะห์ค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นรายด้านและรายข้อ โดยกาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี ้ (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ, 2553, น. 102)
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครูมากที่สดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครูมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครู ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครูนอ้ ย
1.00 – 1.49 หมายถึง
มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครูนอ้ ยที่สดุ
3. วิเคราะห์บ ริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุม ชนโดยใช้ก ารวิเคราะห์
ค่าสัม ประสิทธิสหสัมพันธ์ แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ซึ่งเป็ นตัวแปรเกณฑ์เพื่อพิจารณาความสามารถในการทานายตัวแปรพยากรณ์ คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู ข้ องครู โดยใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าสัม ประสิ ทธิ์การถดถอย
พหุคณ
ู แบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR)
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6. สถิติทใี่ ช้ในการวิจัย
1. สถิติท่ใี ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence)
1.2 หาค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่ าสัม ประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Conbach. 1990: 204)
2. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย (̅X)
2.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติท่ใี ช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 สถิ ติ วิเคราะห์ห าค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั นธ์แ บบเพี ยร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
3.2 สถิ ติ วิเคราะห์ห าค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบตัวแปรตามพหุ น าม
(Multivariate Multiple Regression : MMR)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาเสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2563 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาในการทางาน
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย
ดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวม รายด้าน และรายข้อโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 วิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากทัศนะคติ ความคิดของครู ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยรวมรายด้าน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการเรียนรูจ้ ากทัศนะคติ ความคิดของครูใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยรวมรายด้าน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4 วิเคราะห์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่สง่ ผล
ต่ อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม โดยรวมรายด้าน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2.5 ผลการวิเคราะห์การบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
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จังหวัดนครปฐม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Simple Correlation Coefficient) ของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
2.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนามระหว่างการ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการ
เรี ย นรู ้ข องครู ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม โดยการวิ เคราะห์หาค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคณ
ู แบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) และ
การวิ เคราะห์ห าค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple
Regression: MR)
2.7 ผลการวิเคราะห์การบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุม ชนที่
พยาการณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐมโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression
Analysis - Enter Method)
1. สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปล
ความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง


SD
r
Λ
b
β
a
R

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

R2
SEb

แทน
แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าวิลค์แลมดา (Wilks’s Lambda)
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ค่าคงที่
ค่าที่แสดงระดับของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั
ตัวแปรเกณฑ์
ค่าที่แสดงอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์ท่มี ีต่อตัวแปรเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
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SEest
t

แทน
แทน
แทน
แทน

X

แทน

Y1
Y2
Y

แทน
แทน
แทน

F
p
*

แทน
แทน
แทน

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
ค่าสถิติการแจกแจงแบบที
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู
ที่ได้จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู
ที่ได้จากสมการพยากรณ์
คะแนนของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนของการจัดการเรียนรูข้ องครู
คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้ องครู
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ค่าทดสอบนัยสาคัญของตัวแปรทุกตัวในสมการ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของครู ในสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2563 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาการทางาน
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลดังตาราง 7
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ตาราง 7 ข้อมูล ทั่วไปของครู ในสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา
2563
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
รวม
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาแหน่ง
1. ครูผชู้ ่วย
2. ครู (คศ.1)
3. ครูชานาญการ (คศ.2)
4. ครูชานาญการพิเศษ (คศ.3)
5. ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
1. 1 – 5 ปี
2. 6 – 10 ปี
3. 11 – 15 ปี
4. 16 – 20 ปี
5. 21 ปี ขนึ ้ ไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

100
227
327

30.6
69.4
100.00

247
78
2
จานวน
327
จานวน

75.5
23.9
0.6
ร้อยละ
100.00
ร้อยละ

68
152
69
37
1
327

20.8
46.5
21.1
11.3
0.3
100.00

156
84
28
14
45
327

47.7
25.6
8.6
4.3
13.8
100.00
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จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 227 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 69.4 และเพศชาย จานวน 100 คิดเป็ นร้อยละ 30.6 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จานวน 247คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.5 รองลงมา ระดับปริญญาโท จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.9 และระดับ
ปริญญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นครูไม่มีวิทยฐานะ (คศ.1) จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 46.5 รองลงมาเป็ นครูชานาญการ (คศ.2) จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.1 ครูผชู้ ่วย จานวน
68 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 ครู ชานาญพิเศษ (คศ.3) จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 และ
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ป ระสบการณ์ในการทางานระหว่าง 1 – 5 ปี จานวน
156 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.7 รองลงมามีประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี จานวน 84 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.7 มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 21 ปี ขึน้ ไป จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.8 มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 11 – 15 ปี จ านวน 28 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 8.6 และ
ประสบการณ์ในการทางาน 16 – 20 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั ดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวม รายด้าน และรายข้อโดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผล ดังตาราง 8
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในรายด้านและโดยรวม
ด้านที่
1
2
3
4

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน
งานสถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน
งานการเชิ ญ ผู้ป กครองและประชาชนในชุม ชนมา
ประชุม
งานการออกเยี่ยมผูป้ กครอง และผูเ้ รียนตามบ้าน



SD

ระดับ

3.98
3.72
4.04

.81
.84
.81

มาก
มาก
มาก

4.10

.91

มาก

81
ตาราง 8 (ต่อ)
ด้านที่
5
6

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
งานการมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น
งานประชามสัมพันธ์สถานศึกษา
รวม



SD

ระดับ

3.92

.88

4.05

.85

3.96

.74

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .74 อยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายด้า น พบว่ า งานออกเยี่ ย ม
ผู้ป กครองและนัก เรีย นตามบ้าน มี คะแนนเฉลี่ ยสูงที่ สุดเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ .91 รองลงมา คื อ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานศึ ก ษา มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.05
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .85 งานการเชิ ญ ผู้ป กครองและประชาชนในชุม ชนมาประชุม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .84 โดยทัง้ 6 ด้าน มีระดับการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมาก
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุม ชน ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม ด้า นงานสถานศึ ก ษาให้ค วาม
ช่วยเหลือหรือบริการชุมชน โดยรวมและรายข้อ
ข้อ งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน 
1 สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้อาคารสถานที่ใน 4.1
การจัดกิจกรรมต่างๆ
2 สถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนในด้านวัสดุ 3.95
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่มี ี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
3 สถานศึกษาจัดอบรม จัดกิจกรรม นิทรรศการให้ความรูท้ ่ีเป็ น 3.67
ประโยชน์กบั ชุมชน

.96

ระดับ
มาก

.96

มาก

1.07

มาก

SD
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ งานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน
4 สถานศึกษามีบคุ ลากรที่สามารถให้คาแนะนา หรือคาปรึกษา
ด้านวิ ชาการ และแนวทางทางการแก้ไขปั ญหาต่ างๆ เช่ น
กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับ
ชุมชน
6 สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
7 สถานศึ ก ษาร่ วมมื อกั บ หน่ วยงานอื่ น ในการพั ฒ นาและ
ส่งเสริมวิชาชีพให้กบั คนในชุมชน
รวม


4.00

SD
.95

ระดับ
มาก

4.12

.97

มาก

4.12

.95

3.91

.97

มาก
มาก

3.98

.81

มาก

จากตาราง 9 พบว่า ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านงานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือ
บริการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.81 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ มากทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
3 อันดับแรก คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน และ สถานศึกษา
จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.97
และ .95 ตามล าดั บ และสถานศึ ก ษาเปิ ดโอก าสให้ ชุ ม ชนเข้ า มาใช้ อ าคารสถานที่ ใ น
การจัดกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .96

83
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการรับความ
ช่วยเหลือจากชุมชน โดยรวมและรายข้อ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การดาเนินงานด้านการรับความช่วยเหลือจากชุมชน
สถานศึกษาขอรับการสนับสนุนจากชุมชนในด้านงบประมาณ เพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมมชนในด้านแรงงาน เช่น การร่วมจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
สถานศึกษาขอความสนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ จาก
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
สถานศึกษาขอความสนับสนุนจากชุมชนในด้านการใช้อาคาร สถานที่
ต่างๆ เช่น สนามกีฬา อาคารอเนกประสงค์ของชุมชน
สถานศึกษาเชิญผูน้ าชุมชน และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา
สถานศึ กษาให้ชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่วมแสดงความคิ ดเห็ นในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนจัดหาสวัสดิการ ทุนการศึกษาให้กับ
ผูเ้ รียน
สถานศึกษาเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็ นวิทยากรให้กบั ครูและนักเรียน
สถานศึกษาเชิ ญผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่ นมาเป็ นที่ ปรึกษาด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรูท้ ่ไี ด้รบั การสนับสนุนจากผูป้ กครองและชุมชน
รวม


3.61

SD
.99

ระดับ
มาก

3.58

1.01

มาก

3.49

1.08

ปานกลาง

3.39

1.22

ปานกลาง

3.97

.95

มาก

3.79

.98

มาก

3.90

1.03

มาก

3.69
3.99

.98
.98

มาก
มาก

3.76
3.72

1.04
.84

มาก
มาก

จากตาราง 10 พบว่า ระดับการบริหารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ
ชุม ชน ในสถานศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด นครปฐม ด้านการด าเนิ น งานด้านการรับ
ความช่ วยเหลื อจากชุม ชนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .84 เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่าโดยส่วนใหญ่ อยู่ ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาเชิญผูน้ าทางศาสนาในท้องถิ่นมาเป็ นที่ปรึกษา
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .98
สถานศึกษาเชิญผูน้ าชุมชน และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา มีคะแนน
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เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.97 ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ .95 สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนจัดหา
สวัสดิการ ทุนการศึกษาให้กับผูเ้ รียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.03 อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ คือ สถานศึกษาขอความสนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ
จากชุมชมและหน่วยงานต่างๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 และ
สถานศึ กษาขอความสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนในด้านการใช้อาคาร สถานที่ ต่ างๆ เช่ น สนามกี ฬ า
อาคารอเนกประสงค์ของชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุม ชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยรวมและรายข้อ
ข้อ การดาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่น
1 สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับชุมชน ในการส่งเสริม
ด้านสุขอนามัย
2 สถานศึกษาส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริม
ด้านวิชาการ
3 สถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการแสดง
ต่างๆ ของสถานศึกษากับชุมชน
4 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี
กับชุมชน

5 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการสารวจความต้องการเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมของบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ในชุมชน
6 สถานศึกษาส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมนักเรียน
7 สถานศึ กษาส่ งเสริ มให้มี การน าทรัพยากรในชุ มชนมาใช้
ประโยชน์
8 สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของโรงเรี ย นเข้าร่ วม
กิจกรรมตามประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ ในท้องถิ่น



SD

ระดับ

4.01

.96

มาก

4.03

.94

มาก

4.12

.88

มาก

3.81

1.05

มาก

3.75

1.08

มาก

3.80

1.6

มาก

3.94

.99

มาก

4.21

.93

มาก
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้อ การดาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
และหน่วยงานอื่น
9 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ และต่อต้านยา
เสพติด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั คนในชุมชน
10 สถานศึ ก ษาขอความอนุ เคราะห์ จ ากภาคเอกชน เพื่ อ
ช่วยเหลือนักเรียนและคนในชุมชน
11 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรับฟั งความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่ อน ามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒ นา
ชุมชน
12 สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างจิตสานึกให้คน
ในชุมชนได้ตระหนักและเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
13 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ และต่อต้านยา
เสพติด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั คนในชุมชน
14 สถานศึกษาก าหนดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนในวาระต่างๆ
15 สถานศึกษารายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
ให้ผปู้ กครองทราบ
16 สถานศึกษานาข้อมูลการเยี่ยมบ้านผูป้ กครองและนักเรียนมา
ใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
รวม



SD

ระดับ

4.25

.85

มาก

3.95

1.01

มาก

3.96

.98

มาก

3.98

.97

มาก

3.98

.99

มาก

4.26

.87

มาก

4.28

.88

มาก

4.26

.89

มาก

4.04

.81

มาก

จากตาราง 11 พบว่า ระดับการบริหารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ
ชุม ชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุม ชนและหน่วยงานอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ .81 และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า อยู่ ในระดับ มากทุ ก ข้อ
โดยเรีย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปน้อย 3 ล าดับ แรก คื อ สถานศึกษารายงานผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนให้ผปู้ กครองทราบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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.88 สถานศึกษากาหนดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในวาระต่างๆ และ
สถานศึกษานาข้อมูลการเยี่ยมบ้านผูป้ กครองและนักเรียนมาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ทัง้ 2
ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .87 และ .89 สถานศึกษาส่งเสริม
การจัดกิจกรรมรณรงค์ และต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั คนในชุมชน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .85 ตามลาดับ
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยรวมและรายข้อ
ข้อ
1

การดาเนินงานด้านคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนร่วมมือในการคัดเลือกผูแ้ ทนมาเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษา
2 สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในการจัดตัง้ คณะกรรมการ
สถานศึกษา
3 ชุ มชนมี ส่ วนร่วมในการสรรหาตั วแทนเข้ามาเป็ นคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4 กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมื อในการเข้าอบรมเพื่ อพัฒนา
ความรูต้ ามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา
5 สถานศึกษาส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู ้ ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
6 สถานศึ กษาส่ งเสริ มความสั มพั นธ์ระหว่ างโรงเรี ยนกั บ ชุ มชนแก่
คณะกรรมการสถานศึกษา
7 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการแนะนา แก้ไขปั ญหา และ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
8 สถานศึ ก ษาจั ด การประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาในการ
ปรึกษาหารือระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน
9 สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการศึกษา
รวบรวมข้ อ มู ล จากชุ ม ชน เพื่ อน าไปใช้ ใ นการวางแผนสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
10 สถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมื อกับผู้น าชุมชนในการวางแผนการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
11 สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม การก าหนดแนวทางการวางแผนสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
รวม


4.07

SD
.98

ระดับ
มาก

4.10

.97

มาก

4.05

1.05

มาก

4.04

1.00

มาก

4.02

1.02

มาก

4.11

.97

มาก

4.02

1.02

มาก

4.13

.99

มาก

4.02

1.00

มาก

3.99

1.00

มาก

4.01

1.02

มาก

4.05

.91

มาก

87
จากตาราง 12 พบว่า ระดับการบริหารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.91 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยุ่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลาดับแรก คือ สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการปรึกษาหารือระหว่างครูและ
บุคลากรในโรงเรียนกับชุมชน มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.13 ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ .99
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแก่คณะกรรมการสถานศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.11ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .97 สถานศึกษาได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนในการ
จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .97
ตามลาดับ
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการสนับสนุน
การจัดตัง้ องค์การ ชมรม สมาคมในชุมชน โดยรวมและรายข้อ
ข้อ
1
2
3
4
5

การดาเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ
ชมรม สมาคมในชุมชน
สถานศึกษาส่งเสริมการจัดตั้งชมรม มูลนิธิ โดยบุคคล สมาคม
ศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง หรือองค์การในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเข้า
มามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาศึกษาดูงานเกี่ ยวกับชมรม สมาคม มูลนิธิ สมาคม
ศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง หรือองค์การในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเข้า
มามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สถานศึ กษาส่ งเสริ มบุ คคลต่ างๆ ในชุ มชน สมาคมศิ ษย์เก่ า
สมาคมผู้ ป กครอง หรื อองค์ ก ารต่ างๆมี ส่ วนร่ วมสนั บ สนุ น
สถานศึกษาด้านทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
สถานศึ กษาส่ งเสริ มบุ คคลต่ างๆ ในชุ มชน สมาคมศิ ษย์เก่ า
สมาคมผู้ ป กครอง หรื อองค์ ก ารต่ างๆ มี ส่ วนร่ วมสนั บ สนุ น
สถานศึกษาด้านการเงิน และวัสดุอปุ กรณ์
สถานศึ กษาส่ งเสริ มบุ คคลต่ างๆ ในชุ มชน สมาคมศิ ษย์เก่ า
สมาคมผู้ ป กครอง หรื อ องค์ ก ารต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นา
สถานศึกษา
รวม



SD

ระดับ

3.91

.97

มาก

3.78

1.04

มาก

3.97

.98

มาก

3.99

.96

มาก

3.96

.95

มาก

3.92

.88

มาก
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จากตาราง 13 พบว่า ระดับการบริหารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ
ชุมชน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการสนับสนุน
การจัดตั้งองค์การ ชมรม สมาคมในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
ส่ว นเบี่ ย งเบนมารตรฐานเท่ ากับ .88 และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า อยู่ในระดับ มากทุ ก ข้อ
โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้อ ย 3 ล าดั บ แรก คื อ สถานศึ กษาส่ งเสริม บุ คคลต่ างๆ ในชุ ม ชน
สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง หรือองค์การต่างๆ มีสว่ นร่วมสนับสนุนสถานศึกษาด้านการเงิน และ
วัสดุอุปกรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .96 สถานศึกษาส่งเสริม
บุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การต่างๆ มี ส่วนร่วมสนับสนุน
สถานศึกษาด้านทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .98 และสถานศึกษาส่งเสริมบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครอง หรือ
องค์การต่างๆ มีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .95 ตามลาดับ
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุ ม ชน ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวัด นครปฐม ด้า นการด าเนิ น งานด้า นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยรวมและรายข้อ
ข้อ

การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา



SD

ระดับ

1

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมงานด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เอกสาร
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์โรงเรียน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน
ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ
สถานศึกษาส่งเสริมให้โดยบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์เก่า
สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การในรูปแบบอื่นๆ มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนสถานศึกษาในด้านการเงิน และวัสดุอุปกรณ์
สถานศึกษาจั ดให้ มี เจ้าหน้ าที่ เฉพาะด้ านการประชาสัมพั นธ์ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มี ศูนย์ บริการข่าวสาร ข้อมู ลให้ กับชุมชน หรือ
บุคคลทั่วไป
สถานศึกษารายงานผลงานของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลให้ชุมชนได้รับทราบ

4.01

.99

มาก

4.00

.96

มาก

4.13

.94

มาก

4.13

.94

มาก

4.13

.93

มาก

3.97

.95

มาก

4.11

.94

มาก

2
3
4
5
6
7
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ตาราง 14 (ต่อ)
ข้อ

การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

SD

ระดับ

สถานศึ กษาออกรายการเสี ยงตามสายเพื่ อการรายงานข่ าวสาร 3.85
ความรู้ต่างๆ ให้กับคนในโรงเรียนและชุมชนได้ทราบ
9 สถานศึกษาจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาทั้ ง 4.01
ภายในและภายนอกโรงเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
10 สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและคนในชุมชนเห็น 4.10
ความสำคัญของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและผูกพันธ์กับ
โรงเรียน

1.10

มาก

.94

มาก

.95

มาก

รวม

.85

มาก



8

4.05

จากตาราง 14 พบว่า ระดับการบริหารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นกับ
ชุ ม ชน ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวัด นครปฐม ด้า นการด าเนิ น งานด้า นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .85 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้โดยบุคคลต่างๆ ในชุมชน สมาคมศิษย์
เก่า สมาคมผูป้ กครอง หรือองค์การในรูปแบบอื่นๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานศึกษาในด้าน
การเงิน และวัส ดุอุป กรณ์ สถานศึกษาส่ง เสริม ให้โดยบุค คลต่างๆ ในชุม ชน สมาคมศิ ษ ย์เก่ า
สมาคมผู้ปกครอง หรือองค์การในรู ปแบบอื่นๆ มี ส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานศึกษาในด้าน
การเงิน และวัส ดุอุป กรณ์ และ สถานศึกษาจัดให้มี เจ้าหน้าที่ เฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา ทั้ง 3 ข้อนีม้ ีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .94, .94 และ
.93 ตามลาดับ สถานศึกษารายงานผลงานของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รบั รางวัลให้
ชุมชนได้รบั ทราบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .94 และ สถานศึกษา
สร้างความตระหนักให้ผปู้ กครองและคนในชุมชนเห็นความสาคัญของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รักและผู กพั นธ์กับโรงเรี ยน มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.10 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ .95
ตามลาดับ
2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

90
ตาราง 15 ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายข้อ
ข้อ
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
1 สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
2 สถานศึ กษาประชาสัมพั นธ์วันประชุ มผู้ปกครองเกี่ ยวกั บการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีมากขึน้ (เช่น การ
จัดหาสื่อสาหรับการเรียน ส่งเสริมการเรียนรูน้ อกเวลา)
3 สถานศึ กษาขอรับการสนับสนุ นปั จจัยที่ จ าเป็ นในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน เช่น ทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์
สถานที่ เป็ นต้น
4 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเ้ รียนให้ผูป้ กครอง และชุมชนได้ทราบ เช่น ผลการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย, ผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)
5 สถานศึ กษาเปิ ดโอกาสให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ าและ
องค์กรอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียน
6 สถานศึ กษาส่ งเสริ มให้ทุ กภาคส่ วนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบและเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
7 สถานศึกษาส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน

รวม



3.76

SD
1.07

ระดับ
มาก

4.02

.94

มาก

3.89

1.00

มาก

4.04

.99

มาก

3.95

.95

มาก

3.91

.96

มาก

4.03

.96

มาก

3.94

.85

มาก

จากตาราง 15 พบว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ .85 และเมื่ อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุก ข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ ย จากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สถานศึกษามี การประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์

91
ทางการเรี ยนของผู้ เรี ย นให้ผู้ป กครอง และชุ ม ชนได้ท ราบ เช่ น ผลการสอบเข้ามหาวิ ท ยาลั ย,
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .99
สถานศึกษาส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ
และให้คาปรึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ .96 และ สถานศึ กษาประชาสัม พั นธ์วันประชุ ม ผู้ปกครองเกี่ ยวกั บ
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีมากขึน้ (เช่น การจัดหาสื่อสาหรับการเรียน ส่งเสริม
การเรียนรูน้ อกเวลา) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .94 ตามลาดับ
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายข้อ
ข้อ
การจัดการเรียนรู้ของครู
1 สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2 สถานศึ ก ษามี ก ารขอการสนั บ สนุ น ปั จจั ย ที่ จ าเป็ นต่ อ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครู เช่น สถานที่ วิทยากร เป็ นต้น
3 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูข้ องครู ให้ผปู้ กครองและชุมชนได้ทราบ เช่น การอบรม การ
ได้รบั รางวัลต่างๆ
4 สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และ
องค์การอื่นๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรูข้ องครู เช่น การ
เป็ นวิทยากร การสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ ของครู เป็ นต้น
5 สถานศึ กษาส่ งเสริ มให้ทุ กภาคส่ วนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบและเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ของครู
6 สถานศึกษาส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาในการ
จัดการเรียนรูข้ องครู
รวม



3.75

SD
1.00

ระดับ
มาก

3.88

.92

มาก

4.00

.90

มาก

3.87

1.03

มาก

3.85

1.02

มาก

3.97

1.01

มาก

3.89

.87

มาก
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จากตาราง 16 พบว่า ระดับการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ .87 และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกข้อ โดยเรีย งล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ข้ องครู ให้ผู้ป กครองและชุม ชนได้ท ราบ เช่ น การอบรม การได้รบั รางวัลต่ างๆ มี
คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.00 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ .90 สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และให้คาปรึกษา
ในการจัดการเรียนรูข้ องครู มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 และ
สถานศึกษามี การขอการสนับสนุน ปั จ จัยที่ จาเป็ นต่ อการพัฒ นาการจัดการเรียนรู ข้ องครู เช่ น
สถานที่ วิ ท ยากร เป็ น ต้น มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.88 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ .92
ตามลาดับ
2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยผูว้ ิจยั ได้นาคะแนนการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน (X) กับผลสัม ฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1), การจัดการเรียนรู ข้ องครู ( Y2)
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผล
ดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และระดับการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน (X)
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(Y1)
การจัดการเรียนรูข้ องครู (Y2)



SD

ระดับ

3.96

.74

มาก

3.94
3.89

.85
.87

มาก
มาก

93
จากตาราง 17 พบว่า ครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
มีการรับรู ใ้ นการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ
การจัดการเรียนรูข้ องครู อยู่ในระดับมากทุกตัวแปร
2.5 ผลการวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างการบริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
โรงเรียนกับชุมชน (X) กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1) และการจัดการเรียนรูข้ องครู (Y2) ของครู
ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม โดยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์
(Simple Correlation Coefficient) ข อ ง เพี ย ร์ สั น ( Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ปรากฏผลดังตาราง 18
ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุม ชนที่ ส่ ง ผลต่ อผลสัม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาและการจัด การเรีย นรู ข้ องครู ในสถานศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
X
Y1
Y2

X
1

Y1
.82*
1

Y2
.80*
.79*
1

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 18 พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1)
และการจัดการเรียนรู ข้ องครู (Y2) ของครู ในสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
มีค่าอยู่ระหว่าง .79 ถึง .82 และเมื่อพิจารณาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครู แต่ละด้าน ผลปรากฏดังนี ้
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) มีความสัมพันธ์กับ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .82
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การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X) มีความสัมพันธ์กับ
การจั ด การเรี ย นรู ้ข องครู (Y2 ) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .80
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Y1) มีความสัม พันธ์กับการจัดการเรียนรู ข้ องครู
(Y2) ของครูในสถานศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ ากับ .79 แสดงว่าเป็ นไปตามข้อตกลงเบื อ้ งต้นของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ แบบตั ว แปรตามพหุ น าม (Multivariate Multiple Regression Analysis :
MMR)
2.6 วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบตัวแปรตามพหุนาม (MMR) ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ ด้านการบริห ารความสัม พั น ธ์ระหว่ างโรงเรี ย นกับ ชุ ม ชนที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การศึ ก ษาและการจัด การเรีย นรู ข้ องครู ในสถานศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม
โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression:
MMR) ด้วยการวิ เคราะห์ห าค่ าวิล ค์แ ลมดา (Wilks’s Lambda) พิ ลไลส์ (Pillais) และโฮเทลลิ ง
(Hotellings) และวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบตั ว แปรเอกนาม (Univariate Multiple
Regression) ของตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุม ชนกับ
ตัวแปรเกณฑ์แต่ล ะตั ว คื อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู ข้ องครู ปรากฏผล
ดังตาราง 19
ตาราง 19 ค่ า สหสัม พัน ธ์ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบตัวแปรตามพหุ น าม (Multivariate Multiple
Regression: MMR) และค่ า สหสัม พั น ธ์ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบตั ว แปรเอกนาม (Univariate
Multiple Regression)
การทดสอบนัยสาคัญของสหสัมพันธ์พหุคูณทีว่ ิเคราะห์แบบตัวแปรพหุนาม
Multivariate Tests of Significance
ตัวสถิติ
Value Approx. F Hypoth. DF Error. DF
p-value
Pillais
Hotellings
Wilks’s Lambda (Λ)

.74
2.83
2.83

458.09*
458.09*
458.09*

2.00
2.00
2.00

324.00
324.00
324.00

<.001
<.001
<.001

95
ตาราง 19 (ต่อ)
การทดสอบนัยสาคัญของสหสัมพันธ์พหุคูณทีว่ ิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนาม
ตัวแปรตาม
R
R2
R2adj
MS Error MS
F
p-value

ก า ร พั ฒ น า .82
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Y1)
การจั ด การเรี ย นรู้ .80
ของครู (Y2)

.68

.67

160.42

.487

675.92* <.001

.65

.65

160.22

.520

592.07* <.001

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 19 พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
การวิ เคราะห์แ บบตัว แปรเอกนาม พบว่า ค่ า สหสัม พั น ธ์พ หุ คูณ ระหว่ า ง
ตัวแปรพยากรณ์ด้านการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครู ทัง้ 2 ตัวแปร มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
ของครู ได้รอ้ ยละ 68.00 และ 65.00 ตามลาดับ
2.7 ผลการวิ เ คราะห์ก ารบริ ห ารความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนที่
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในจั ง หวั ด นครปฐม โดยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กเข้ า (Multiple
Regression Analysis- Enter Method) ปรากฏผลดังตาราง 20 และ 21
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ตาราง 20 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐานของการบริหารความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (X)

a
.21

b
.94

𝛃
.82

SEb
.04

t
25.99*

p-value
<.01

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 20 พบว่า ของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ผูว้ ิจยั นามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y1 = .82(ZX)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y1= .21+.94(X)
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ตาราง 21 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยมาตรฐานของการบริหารความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่พยากรณ์การจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
การจัดการเรียนรู้ของครู (X)

a
.15

b
.94

𝛃
.80

SEb
.04

t
24.33*

p-value
<.01

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 21 พบว่า การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่
ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ข องครู ในสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ผูว้ ิจยั นามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี ้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y2 = .80 (ZX)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y2 = .15+.94(X)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริห ารความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกับ ชุ ม ชนของครู
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนส่งผลต่อผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พยากรณ์การบริหาร
ความสัม พั น ธ์ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นและ
การจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างการวิจยั
ครัง้ นี ้ คือ ครู ในสังส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 9 ปี การศึกษา 2563 กาหนด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยก าหนดตามตารางของเครจซี่ และมอร์แ กน (Krejcie & Morgan, 1970,
p. 608) จากนัน้ สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา และ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเพื่อให้ได้จานวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 327 คน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .95 โดยค่าความเชื่อมั่นของการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน
เท่ากับ .95 ค่าความเชื่อมั่นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ .99 และค่าความเชื่อมั่นของการ
จัดการเรียนรู ข้ องครูเท่ากับ .96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ค่าสหสัม พันธ์การถดถอยพหุคูณ แบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple
Regression: MMR) ค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple
Regression) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis
- Enter Method)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
สรุปผลโดยรวมและรายด้าน ได้ดงั นี ้
1. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครปฐม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า
งานออกเยี่ ย มผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นตามบ้ า น มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ
งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา งานการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนมา งานสถานศึกษา
ให้ความช่วยเหลื อหรือบริการชุม ชน งานการมี ปฏิสัม พันธ์ท่ีดีกับชุม ชนและหน่วยงานอื่น และ
งานสถานศึ ก ษาขอความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน ตามล าดั บ ซึ่ ง ทั้ ง 6 ด้า น มี ร ะดั บ การบริ ห าร
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอยู่ในระดับมาก
2. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านงานสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อ ย 3 อัน ดับ แรก คื อ สถานศึ กษาจัดกิ จกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับชุมชน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน และสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามาใช้อาคารสถานที่
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
3. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการรับความช่ วยเหลือจากชุม ชนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่าโดยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ สถานศึกษาเชิญผูน้ าทางศาสนาในท้องถิ่นมาเป็ นที่ปรึกษา
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาเชิ ญผูน้ าชุมชน และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ชุมชนจัดหาสวัสดิการ ทุนการศึกษาให้กับ
ผูเ้ รียน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ คือ สถานศึกษาขอความสนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ
ต่างๆ จากชุมชมและหน่วยงานต่างๆ และ สถานศึกษาขอความสนับสนุนจากชุมชนในด้านการใช้
อาคาร สถานที่ต่างๆ เช่น สนามกีฬา อาคารอเนกประสงค์
4. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการสร้างความสัม พันธ์กับชุม ชนและ
หน่ ว ยงานอื่ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ข้อ
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โดยเรีย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปน้อย 3 ล าดับ แรก คื อ สถานศึกษารายงานผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักเรียนให้ผูป้ กครองทราบ สถานศึกษากาหนดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนในวาระต่างๆ และสถานศึกษานาข้อมูลการเยี่ยมบ้านผูป้ กครองและนักเรียนมาใช้ใน
การปรับปรุ งพฤติกรรมนักเรียน ทัง้ 2 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รณรงค์ และต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั คนในชุมชน
5. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
6. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การ ชมรม
สมาคมในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
7. ระดับการบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
8. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
9. ระดับการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
10. ระดั บ การบริห ารความสัม พั น ธ์ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ระดั บ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรีย นและระดับ การจัดการเรีย นรู ข้ องครู ในสถานศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีการรับรู ใ้ นการบริหาร
ความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการเรียนรู ข้ องครู
อยู่ในระดับมาก
11. การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กับส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัม ประสิทธิ์ส หสัม พันธ์
(r) เท่ากับ .82 และมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรูข้ องครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กบั การ
จัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษา อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พัน ธ์ (r) เท่ ากับ .79 แสดงว่าเป็ น ไปตามข้อ ตกลงเบื อ้ งต้น ของการวิเคราะห์ข้อ มูล ด้ว ย
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การวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณ แบบตัวแปรตามพหุ น าม (Multivariate Multiple Regression
Analysis : MMR)
12. การบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชนที่ส่งผลต่ อผลสัม ฤทธิ์ทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้ องครู ได้รอ้ ยละ 68.00 และ 65.00 ตามลาดับ
13. การบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชนที่ส่งผลต่ อผลสัม ฤทธิ์ทาง
การเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้นาประเด็นต่างๆ ที่สาคัญมาอภิปรายดังนี ้
1. ผลการศึกษาระดับ การบริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุม ชน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนและระดับการจัดการเรียนรูข้ องครู สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี ้
1.1 การบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ในสถานศึกษาระดับ
มัธ ยมศึก ษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ที่ เป็ นเช่ นนี ้เนื่องจาก ความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนัน้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เป็ นการประสานความร่วมมือซึ่งกันและ
กันซึ่งเป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ชุมชนทาให้โรงเรียนเข้าใจสภาพปั จจุบนั
ปั ญ หา ความต้องการของชุม ชนและดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒ นา การได้รบั ความร่วมมือจาก
ชุมชน จะทาให้การบริหารงานโรงเรียน ซึ่งเป็ นหน่วยหนึ่งในชุมชนมี การพัฒ นาและตอบสนอง
ความต้อ งการของชุ ม ชนได้ ดั ง นั้น การมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนในการด าเนิ น งานของโรงเรี ย น
การรับผิดชอบในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ จึงทาให้ชมุ ชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากยิ่งขึน้ การดาเนินการต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนจะเป็ นไปในทางที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โรงเรียนก็จะเอือ้ อานวย
ประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็ นอย่างดี ซึ่งถือเป็ นสิ่งสาคัญในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จี ร นั น ท์ หนู ผ าสุ ก (2558, 67) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาสภาพ
การดาเนินงานสัมพันธ์ชมุ ชนของโรงเรียน จากผลการวิจยั พบว่า สถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญต่อ
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การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชน อาทิเช่น ด้านงานกรรมการสถานศึกษา ที่มีการจัดการประชุมหารือ
กั บ กรรมการสถานศึ ก ษา การขอความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ เข้า มาร่ ว มพั ฒ นา
สถานศึ ก ษา การให้ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ มี ส่ วนร่ว มกับ สถานศึก ษาในการจัด กิ จ กรรมวัน ส าคัญ
การเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ ายเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน การขอความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็ นแรงงาน ทุนทรัพย์ หรือวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา ชูแสง (2557, 113) ที่ได้ทาการศึกษาการ
ดาเนินงานการสร้างความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้มีสว่ นร่ วมของทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่ม บทบาทของผูท้ ่ี อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและ พัฒนาเยาวชนอย่างเต็มที่ รวมถึงความก้าวหน้า
ทัง้ ด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์การศึกษา ชื่อเสียในด้านต่างๆ จึงเป็ นสิ่งสาคั ญสาหรับโรงเรียนที่
ต้องมีการดาเนินงานการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งในปั จจุบนั ระบบการจัด
การศึกษา และระบบบริหารงานภายในโรงเรียนจะประสบความสาเร็จและไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้
จะต้องอาศัยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็ น
ตัวแทนของชุมชน จะต้องเข้ามามีบทบาทที่สาคัญในด้านการให้ขอ้ เสนอแนะ ให้คาปรึกษาคอย
สนับสนุนและส่งเสริม ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนซึ่งถือว่าเป็ น
ผลผลิตที่สาคัญที่สดุ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนการศึกษาของชาติ นั่นคือผูเ้ รียนเป็ นคนดีคน
เก่งและอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข (ศุภรัตน์ ปุง้ ข้อ, 2558, 69)
1.2 ระดับผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนโดยที่เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกับทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน เพราะสามารถลดกาแพงระหว่างผูส้ อนและผูป้ กครองลงได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างโรงเรียนที่มีและไม่ มีความสัมพันธ์กับชุม ชน พบว่า นักเรียนใน
โรงเรีย นที่ ป ลูกฝั งความสัม พัน ธ์ระหว่างโรงเรีย นและชุม ชนมี ผ ลสัม ฤทธิ์ โดยรวมดี กว่ าอย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติ นอกจากนี ้ การศึกษาดังกล่าวยังเสนอแนะว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนควรบูรณา
การบริบทสังคม (Community Context ) ให้เข้ากับหลักสูตรพืน้ ฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผูเ้ รียนให้เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมนั้น ๆ สืบไป (Dunlap & Alva, 1999) สอดคล้องกับอับราฮัม
Abraham (2012) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนระดับมัธยมศึกษา ผ่านการ
สารวจมุมมองของผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนมัธยมในเขต อะบาใต้ ประเทศไนจีเรีย จานวน 248 คน
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ผลการศึกษาพบว่า การมีสว่ นร่วมชุมชนในการดาเนินการของโรงเรียน ถือเป็ นหัวใจหลักที่จะทาให้
โรงเรี ย นด ารงอยู่ ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี ้ ผลการวิ จัย เชิ ง ลึ ก ระบุ ว่ า โรงเรี ย นที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับชุมชนมาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนสูงไปด้วย ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นของผู้เรีย นในโรงเรี ย นแปรผัน ตรงกับ ความสัม พั น ธ์ระหว่ า งโรงเรี ย นกับ ชุ ม ชน
นอกจากนี ้ ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มกาลัง (N. N. Waswa, 2017)
1.3 ระดับการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ นื่องจาก ความสัมพันธ์ชุม ชนโรงเรียนมีบทบาทสาคัญ
อย่างยิ่งในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุม ชนทั้งด้านการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ได้แก่ เสนอะแนะการออบแบบหลักสูตรโดยภาพรวมและด้านการดาเนินงานอื่นๆ ของ
โรงเรีย น ได้แ ก่ บริจ าคที่ ดิ น และสิ่ ง อ านวยความสะดวก โดยความสัม พั น ธ์ดัง กล่าวส่ง ผลให้
ผูป้ กครองและคนในชุมชนรูส้ ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาให้บุตรหลาน ในทางเดียวกัน ก็
สามารถช่ ว ยให้ผ ลิ ต ผู้เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้อ งการสู่ ชุ ม ชนได้ (Bakwai, 2013)
สอดคล้อ งกับ บี .ซี . นวัน โกว และเอส.ยู . นอรอม (B. C. Nwankwo & S. U. Nnorom (2020)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของชุมชนและโรงเรียนในประเทศไนจีเรียโดยวิเคราะห์จากแผน
การประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา โดยเสนอว่า ทั้ง ผู้ป กครองและครู ไม่ ค วรปล่อ ยให้ก ารบริห าร
สถานศึกษาอยู่ในมือของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ ายเดียว เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็ นอย่างยิ่ง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเอือ้ ให้สมาคม
นักเรียนเก่า ผูป้ กครอง หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น และระบุความต้องการของชุมชน นอกจากนี ้ โรงเรียนควรได้รบั คาปรึกษา และการ
ตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ในชุมชน ที่สามารถชีแ้ นะให้ทั้งครู และ
ผูเ้ รียนบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานของโรงเรียนควบคู่ไปกับจุดมุ่งหวังของชุม ชน ทั้งนี ้ การ
จัดการเรียนการสอนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้เนือ้ หาและวิธีการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีเอกลักษ์เฉพาะตัว และโดดเด่น เนื่องจากมีการบูรณาการให้เข้ากับวัฒนธรรม และความ
ต้องการของชุมชนในพืน้ ที่นนั้ การมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญส่งผลให้ผูเ้ รียนเกิดเรียนรูไ้ ด้ดีท่ีสดุ โดย
เกิดจากการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบตั ิ ไม่ใช่การฟั งจากครูเพียงอย่างเดียว การบูรณาการ
โรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู จ้ ากผูเ้ ชี่ยวชาญในชุมชน
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และได้ทดลองปฎิบัติในหัวข้อและวิธีการที่แตกต่างตามบริบททางสังคมในปั จ จุบัน (Palmieri,
2017)
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรูข้ องครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี ้
การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุ มชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 ที่เป็ นเช่ นนี ้อาจเพราะ การดาเนิ นการสร้างความสัม พันธ์อัน ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน คือการโรงเรียนเปิ ดโอกาสให้ชุม ชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒ นา
โรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การกาหนดนโยบาย การสนับสนุนการศึกษา การเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น โดยโรงเรี ย น จะต้ อ งเข้ า ใจบริ บ ทของชุ ม ชน และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ดังนัน้ การให้บุคคล ครอบครัว
ชุม ชน องค์ก รต่ างๆ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน อื่ น ระดมทรัพ ยากรเพื่ อ
การศึกษา โดยเป็ นผูจ้ ดั หาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและสิ่งจาเป็ นต่างๆ
ให้แ ก่ ส ถานศึก ษา และมี ส่ว นร่ว มรับ ภาระค่ าใช้จ่ า ยทางการศึก ษาตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็ น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2545) สอดคล้องกับ วาสนา ชูแสง
(2557) ที่กล่าวว่า การพัฒ นาคนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าเราสร้างความสัม พันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนให้เข้าใจตรงกันและให้ชมุ ชนรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และมีความเต็มใจ
ให้ค วามร่ว มมื อ กับ โรงเรีย น ก็ จ ะท าให้ก ารด าเนิ น การต่ างๆ ของโรงเรีย นในทุก ๆด้า นมี ค วาม
คล่องตัว ซึ่งจะทาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และนาไปสู่การพัฒนาเยาวชน ชุมชน ดังนัน้ การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของ
การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการวางนโยบายการศึกษา แนวทางการพัฒ นาการเรียนการสอน
ส่งเสริม ให้เกิดความสัม พันธ์และความร่วมมื อระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและสถาบันอื่นๆ เป็ น
สิ่งจาเป็ นและมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะโรงเรียนและชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คนให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ และความร่วมมืออันดีท่ีจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดาเนินงานต่างๆ
(สมนึก พงษ์สกุล, 2556) จากการวิจยั เรื่อง สภาพการดาเนินงานสัมพันธ์ชมุ ชนของโรงเรียน สังกัด
สานัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 4 ของ จี รนัน ท์ หนู ผาสุก (2558)
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนิน งานสัม พัน ธ์ชุม ชนของโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงลาดับค่าตาม
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ค่าเฉลี่ย คือ ด้านทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ด้านงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ด้านงานสัมพันธ์
และด้านงานกรรมการสถานศึกษา สอดคล้องกับ วาสนา ชูแสง (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่องการ
ด าเนิ น งานการสร้า งความสัม พั น ธ์ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนของโรงเรี ย นสัง กั ด ส านั ก งาน
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานการสร้างความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในด้าน
งานให้บริการชุมชน ด้านความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและหน่วยงานอื่น ด้านเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษา ด้านจัดตัง้ กลุ่ม ชมรม สมาคมมูลนิธิ
และด้ า นงานประชาสั ม พั น ธ์ ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก
3. การบริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุม ชนที่ ส่ งผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท าง
การศึ ก ษาและการจัด การเรีย นรู ข้ องครู ในสถานศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด นครปฐม
อภิปรายผลได้ดงั นี ้
3.1 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสถิติท่ีระดับ .05 ที่เป็ น
เช่นนีอ้ าจเนื่องมาจาก โรงเรียนได้ได้รบั ความร่วมมือในการพัฒ นาการศึกษาจากชุมชน ทั้งด้าน
การเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย
นโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อจะได้เป็ นไปตามความต้องการของชุมชน ซึ่งจะทาให้เกิดความ
สะดวกและประสิ ทธิภ าพในการดาเนินการจัดการศึกษา ดันลับ และ อัลวา (Dunlap & Alva,
1999) พบว่า ครู ในโรงเรียนส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยที่เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน ส่งผลดีโดยตรงกับทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพราะสามารถ
ลดกาแพงระหว่างผูส้ อนและผูป้ กครองลงได้ สอดคล้องกับอับราฮัม (Abraham, 2012) ที่พบว่า
การมีส่วนร่วมชุมชนในการดาเนินการของโรงเรียน ถือเป็ นหัวใจหลักที่จะทาให้โรงเรียนดารงอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ผลการวิจัยเชิงลึกระบุว่า โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ชุมชนมาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนสูงไปด้วย ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนใน
โรงเรียนแปรผันตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เอ็น.เอ็น. วาสวา (N. N. Waswa,
2017)
3.2 การบริหารความสัม พันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุม ชนที่ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อย่างมี นัยสถิติท่ีระดับ .05
ที่ เป็ น เช่ น นี ้อ าจเกิ ด จากการบริห ารความสัม พัน ธ์ระหว่ างโรงเรีย นกับ ชุ ม ชนอยู่ในระดับ มาก
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การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การมีทัศนคติ แนวทางที่ตรงกันเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และให้ชุมชนเห็นความสาคัญของการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดเป้าหมาย การกาหนดนโยบาย ให้ความร่วมมือ ด้านการเงิน แรงงาน วัสดุอปุ กรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา และตรงกับความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บาควาอิ (Bakwai, 2013) ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยรับฟั งความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนทัง้ ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ เสนอแนะการออบ
แบบหลักสูตรโดยภาพรวมและด้านการดาเนินงานอื่นๆของโรงเรียน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
ส่งผลให้ผปู้ กครองและคนในชุมชนรูส้ ึกมีบทบาทในการออกแบบการศึกษาให้บุตรหลาน อีกทัง้ ยัง
สามารถช่วยให้ผลิตผูเ้ รียนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการสู่ชุมชนได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนมีผลประโยชน์ในสองด้านหลัก การจัดการเรียนการสอนโดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ส่งผลให้เนือ้ หาและวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนมีเอกลักษ์เฉพาะตัว และโดดเด่น
เนื่องจากมีการบูรณาการให้เข้ากับวัฒ นธรรม อีกทั้งการมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ คือ ผูเ้ รียนจะ
เรียนรู ไ้ ด้ดีท่ีสุดจะต้องเกิดจากการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติ ไม่ ใช่การฟั งจากครู เพียง
อย่างเดียว การบูรณาการโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู ้
จากผูเ้ ชี่ยวชาญในชุมชน พาลมีรี (Palmieri, 2017) ดังนัน้ การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสาคัญ
และจาเป็ นต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็ นอย่างยิ่ง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเอือ้ ให้สมาคมนักเรียนเก่า
ผูป้ กครอง หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเสนอแนะความคิดเห็น
และระบุความต้องการของชุมชน นอกจากนี ้ โรงเรียนควรได้รบั คาปรึกษาชีแ้ นะให้ทงั้ ครูและผูเ้ รียน
บรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานของโรงเรียนควบคู่ไปกับจุดมุ่งหวังของชุมชน บี.ซี. นวันโกว และ
เอส.ยู. นอรอม (B. C. Nwankwo & S. U. Nnorom, 2020)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 สถานศึกษาควรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั
ชุม ชน ผู้บริหารต้องสื่ อสารและสร้างความเข้าใจอันดีกับ ผู้ปกครอง นักเรียน และคนในชุม ชน
เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันให้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเป็ นการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็ นการพัฒ นาผูเ้ รียนและผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รียน
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1.2 สถานศึกษาควรเห็นถึงความสาคัญและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรี ย นกับ ชุม ชน เพื่ อ ประโยชน์ต่ อ การแก้ปั ญ หาและการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ควรมี
การร่วมมือกันเพื่อหารู ปแบบ วิธีการบริหารจัดการศึกษา แนวทางการพัฒ นาการศึกษา รวมถึง
การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการสร้างความร่วมมืออันนาไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจัยต่อยอดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างในระดับ
อื่นๆ และเขตพืน้ ที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อคุณภาพสถานศึกษาต่อไป
2.2 ควรท าการวิจัยเชิ งคุณ ภาพเพื่ อศึกษาความต้อ งการของโรงเรียนหรือ ชุม ชน
ในการจัดการเรียนรู ้ และพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา และ
ชุมชน
2.3 ควรท าการวิจัยเชิ ง ทดลองเรื่องปั จ จัยที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารความสัม พัน ธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนรู ้ พัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน
2.4 ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การขอความสนั บ การสนับ สนุ น จากชุม ชนและ
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่
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