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 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ใน 5 ดาน คือ การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน การใหความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน  การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  การใหบริการชุมชน  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ขาราชการครู จํานวน 123 คน 
จําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
แบบประเมินคา 5 ระดับ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .95  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอย
ละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ทดสอบคาที 
(t- test) independent 
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สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูที่มี
ภูมิลําเนาแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนครูที่มีประสบการณแตกตางกัน มีการ
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This study aimed to study of performance on the relationship with the community of 

teachers in Schools United Campus, 6 (Boiploi) under the office of education area School 
District 8. Study for 3 aspects, the study of relationship with the community, cooperation 
with the parental and communities, participation of the community in learning, community 
service, and share knowledge with communities. The sample of this study consisted of 123 
teachers were conducted by birthplace and teaching experience. The research instrument 
was the five-point-rating scale questionnaire. The questionnaire had a reliability level at .95. 
The statistical techniques used were percentage, frequency, mean, standard deviation and 
t-test independent.  
 

The results showed that; 
 1. The relationship with the community of teachers in Schools United Campus, 6 
(Boiploi) under the office of education area School District 8 was at a high level in an 
overall evaluation. 
 2. Comparison of the performance of teachers in relation to community living 
different operating result is not different. The study of relationship with the community about  
teachers with different teaching experience did not perceive the study of community as a 
whole differently; the study of community of teachers who has teaching experience more 
than 5 years and teachers who has teaching experience less than 5 years have operational 
level significantly different at the level of .05. 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

           สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตา และไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดี
ยิ่งจาก อาจารย ดร. จารุวรรณ พลอยดวงรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ไดเสียสละเวลา
อันมีคาใหคําปรึกษาแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งทางตรงและ
ทางออม จนทําใหการจัดทําสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งผูวิจัยไดรับประสบการณใน
การทํางานวิจัย และรูถึงคุณคาของงานวิจัย อีกทั้งทานยังเปนแบบฉบับของอาจารยที่ทุมเทใหกับ
ศิษย ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย ประธานกรรมการ
สอบสารนิพนธ  ผูชวยศาตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง   ดร.จารุวรรณ   พลอยดวงรัตน   
ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์   ดร.อภิธีร  ทรงบัญฑิต  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน  เกษรแพทย  และ 
ดร.สรภัครสรณ  ฉัตรกมลทัศน  ที่กรุณาใหขอแนะนําในการปรับปรุงแกไขสารนิพนธ จนทําใหผล
งานครั้งนี้สําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 

  ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.สมชาย  เทพแสง  ดร.วิไลลักษณ  ลังกา  ผูชวยศาสตราจารย 
เรือโท ดร.ไพบูลย  ออนม่ัง ดร.บุญจันทร  สีสันต และ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําในการสรางแบบสอบถาม ขอขอบคุณครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ที่อํานวยความสะดวกเปนกลุมตัวอยางในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
ยิ่ง ตลอดจนขอขอบคุณผูอํานวยการ และครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห ที่ใหความรวมมือในการ
ทดลองใชเครื่องมือประกอบการวิจัยครั้งนี้ 
  นอกจากนั้น  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยประจํา ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ชวยประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรูทั้งหลายให
แนวทางการศึกษาและการดํารงชีวิตอันทรงคุณคาแกผูวิจัย และขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท  
สาขา การบริหารการศึกษา รุนที่ 22 ทุกคน และคุณอุดมพร สวัสดิสงคราม ที่ชวยเหลือเปนกําลังใจ
มาโดยตลอด ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี  
   คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงมีจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเพื่อการพัฒนา
การศึกษาและนอมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ตลอดจนทุกทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่มี
สวนใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการทําสารนิพนธกับผูวิจัยมาโดยตลอด ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลใหทุกทานที่กลาวมา ประสบแตความสุข ความเจริญตลอดไป 
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             อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ
ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู   
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ของ รัตนาภรณ  ลักขณาพินิจ ฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศกึษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง  

(พ.ศ. 2552-2559) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับพุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 33 ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานในสวนทีเ่กีย่วกับการศึกษา  
ในมาตรา 80 (4) วา สงเสรมิและสนับสนนุการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทยีมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยสงเสริมการมีสวน
รวมและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพ้ืนที่การศกึษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2553: 1-3) 

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษานัน้ สถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีความสําคัญย่ิง
ของการจัดการบริหารการศกึษาเพราะเปนหนวยงานในระดับปฏิบตัทิี่มีความใกลชิดกับผูเรียนมาก
ที่สุดกิจกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นในสถานศึกษาตลอดเวลาการ
จัดระบบบริหารงานสถานศกึษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสถานศกึษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะทําใหการศึกษามีคุณภาพการบริหารงานในสถานศกึษาจึงตองครอบคลุมภาระงานในทุกดาน
นอกจากนี้ความรวมมือของผูปกครองชุมชน และเอกชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะทํา
ใหการจัดการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกอใหเกิดประโยชน
แกโรงเรียนผูปกครองชุมชนและที่สําคญัที่สุดเปนประโยชนกับผูเรียน(สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2551: 114) 

ดวยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดกําหนดแนวทางและให
ความสําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการ
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ใหโรงเรียนมัธยมศึกษาใชเปนคูมือในการประเมินความจําเปนพ้ืนฐานเปน
ขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุดรวมทัง้เปนเครื่องมือให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาใชในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาเขาสูมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพที่แทจริง
ของโรงเรียนแบงออกเปน 2 ดาน คือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
เกณฑมาตรฐานดานปริมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญครอบคลุมกลไกการ
บริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ตามขอบขายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลไดแกการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปประกอบดวยเร่ืองตางๆ ดังนี้ งานแผนงานและประกนั
คุณภาพงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคคลงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ  งานบริการ
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม งานชุมชนและภาคเีครือขายในทีน่ี้ภาคีเครือขาย หมายถึงองคกร
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ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ทองถิ่นหรือบุคคลที่มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนทั้งดานวิชาการทรัพยากรและการบริการเพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพสูงสุดทั้งนี้
ขอกําหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศกึษา พ.ศ. 2552 นี้ไดกําหนดใหครูปฏิบตังิาน
ชุมชนและภาคีเครือขาย ซึง่ขอกําหนดนี้สามารถใชเปนเครื่องมือเสริมสรางความพรอมหรือ
ตรวจสอบตนเองใหมีปจจัยหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอในระดับที่เหมาะสมจนมั่นใจวาสงผล
ตอการประเมนิคุณภาพภายในโรงเรียนและการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) สมศ. ทั้งดานมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานผูบริหารมาตรฐานครูและมาตรฐานผูเรียน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2552: 1-3) 

จากเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการสรางสงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยมีการศึกษาสํารวจแหลงเรียนรูที่อยูใกลเคียง
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีการใหบริการทางวิชาการและสงเสรมิการเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษามีการจัดกิจกรรม/โครงการ แลกเปลีย่นเรียนรูระหวางสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของยกยองเชิดชูผูใฝรู ใฝเรียนและผูมีผลงานดีเดนจากการ
เรียนรูดวยตนเองซึ่งตรงกับ มาตรฐานที ่9 และ มาตรฐานที่ 13 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) สมศ. เพ่ือการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) ดังนี้ มาตรฐานที่ 9คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชนปฏิบตัิงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพฒันา
สถานศึกษา และมาตรฐานที่13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสงัคม
แหงการเรียนรู มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวาง
สถานศึกษากบัครอบครวัชมุชนและองคกรที่เกี่ยวของ จึงเปนหนาที่โดยตรงของขาราชการครใูนการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน(สาํนักทดสอบทางการศึกษา. 2554: 96-135) 

ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการปฏบิัติงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ในดานความสัมพันธกับชุมชน ซึ่ง ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวธิีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 สําหรับผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูชวยกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูบรรลตุามความมุง
หมายในการเพิ่มพูนความรูทักษะและบคุลิกลักษณะในการปฏิบัตวิิชาชีพทั้งการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัตตินทีเ่หมาะสมกับวิชาชีพครู สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาอยางเขมไวเพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมพูนความรูทักษะเจตคติและ
บุคลิกลักษณะของครูผูชวยใหสามารถปฏิบัตตินและปฏิบัตงิานในสถานศึกษาไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและเปนครทูีดี่ไดแบงออกเปน 2 หมวดคือหมวดที่ 1 การปฏิบัตตินซึง่ประกอบดวย 
วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพครกูารพัฒนาตนเองการพัฒนาบุคลิกภาพการกดํารงชีวิตที่เหมาะสมหมวดที่ 2 การ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย การจัดการเรียนรูการพัฒนาผูเรียนการพัฒนาวิชาการการพัฒนา
สถานศึกษา และความสัมพันธกับชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. 2548: 1) 

จึงเปนบทบาทหนาที่ของครูผูชวยที่จะตองปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนตามที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดเพื่อเตรียมความพรอมและเพ่ิมพูนความรูทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนา
ภารกิจของโรงเรียนและพฒันาคุณภาพการศึกษางานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นมี
ลักษณะที่สําคญัเปนความสมัพันธ 2 ทางคือทั้งโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทเปนทัง้ผูใหและผูรับ 
โรงเรียนกับชมุชนจึงเกี่ยวพันกับการดําเนินการเพื่อใหโรงเรียนสามารถแสดงบทบาทของการ
ใหบริการชุมชนและการรบัความชวยเหลอืสนับสนุนจากชุมชนไดอยางเต็มที่ (สมสมัยคําจันทรศร.ี 
2551: 1) การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน มีขอบขายครอบคลุม 5 ดาน ไดแกการศึกษา
เกี่ยวกับชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูการใหบริการชุมชน และการแลกเปลีย่นเรียนรูกับชุมชน ซึ่งการดําเนินงานโดยทั่วไปมี
ลักษณะที่ยังไมไดปฏิบัตงิานดานนี้อยางจริงจังและกวางขวาง ไมเปนระบบ ดังนั้นผูบริหารและคณะ
ครูทุกคนในสถานศึกษาจะตองวางแผนการปฏิบัติงานตามขอบขายของงานทั้ง 5 นี้ใหครอบคลุม
ชัดเจนและตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการปฏบิัติงานดานนี้ของสถานศึกษา (หนังสือราชการ
สํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.2/ว 20 ลงวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2548) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุณิตา  บุริมาศ (2552: บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาปญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนบานวังยาว ผลการศึกษาพบวา
คณะครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในดานการใหบริการชุมชน ชุมชนเขามารบับริการนอยมาก
ชุมชนยังขาดความรูความเขาใจ ไมคอยใหความสนับสนุนเกี่ยวกับดานการเงิน วัสดุอุปกรณ แนว
ทางการพัฒนาคือ จัดอบรมใหกับชุมชนโดยจัดหาวิทยากรทั้งในและนอกทองถิ่นมาใหความรู
เพ่ิมเติมและ สุภาภรณศัพทเสน (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาความสัมพันธและ
ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานการมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวาการพัฒนา
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวายังไมดีเทาที่ควรผูบริหารและคณะครูตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนสรางความสัมพันธที่ดี
กับชุมชนในการจัดการศึกษายังไมเพียงพอการประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจระหวางโรงเรียน
กับชุมชนยังไมแพรหลายและทัว่ถึงตลอดจนขาดความตอเน่ืองสงผลใหบทบาทของผูปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษากับทางโรงเรียนนอยลงตามไปดวย  

ดังนั้นการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกบัชุมชนของขาราชการครูในสหวิทยาเขตที่ 6  
(บอพลอย) จึงมีความสําคญัและจําเปนอยางยิ่ง เพราะขาราชการครูที่ไดรับการบรรจุและแตงตัง้เขา
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รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครูผูชวยมีจํานวนมาก และตอง
ประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนงครูผูชวยเปน
ระยะๆ ทุกสามเดือนเปนเวลาสองป นับแตวันเขาปฏบิตัิหนาที่ราชการ กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ตามหลักสตูรที่ ก.ค.ศ.กาํหนด 

ผูวิจัยจึงสนใจและทําการศึกษาการปฏิบตังิานของขาราชการครูตามเกณฑการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูของ สํานักงาน ก.ค.ศ. ดานความสัมพันธกับชุมชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอบอพลอย จากผลการวิจัยครั้งนี้นาํไปเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูบริหารสถานศึกษา 
และผูที่เกีย่วของใชประกอบการพิจารณา เปนแนวทางในการประกอบการวางแผน นโยบายการ
บริหารจัดการและเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน ที่สงผลตอการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏบิัติงานดานความสัมพันธของชุมชนของขาราชการครใูน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวทิยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
เขต 8โดยจําแนกตามภูมิลําเนาและประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ความสําคญัของการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงระดับการปฏบิัติงานดานความสัมพันธกบัชุมชนในโรงเรียนมัธยมศกึษา 
สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8ใน 5 ดาน ไดแก
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนการนําชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูการใหบริการชุมชนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 

2. ผลจากการวิจัยจะเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของใช
ประกอบการพิจารณาวางแผนการปฏิบตัิงานดานความสัมพันธกับชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย)สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 

3. ผลจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการประกอบการวางแผน นโยบายการบริหารจัดการ
และเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชมุชน  
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบตัิงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจัยครั้งนีมุ้งศึกษาการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับชุมชนในโรงเรียน สหวิทยา

เขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใน 5 ดาน คือการศึกษา
เกี่ยวกับชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู การใหบริการชุมชนและ การแลกเปลีย่นเรียนรูกับชุมชน โดยศึกษาวา ขาราชการครู 
มีการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชมุชนในแตละดานอยูในระดับใด พรอมทั้งเปรียบเทียบสภาพ
และปญหาการดําเนินงาน โดยจําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบตัิงาน 

 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้นี้ ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศกึษาสหวทิยาเขตที่ 6 

(บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 6 โรงเรียนไดแก 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  โรงเรียน
หนองปรือพิทยาคม  โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม และโรงเรียนประชามงคล ประจําปการศึกษา 
2554 มีขาราชการครู จํานวน 179 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยา
เขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปการศึกษา 2554  
จํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสาํเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan. 1970: 607-608)ไดกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 123 คนเทียบสัดสวน
ตามโรงเรียนจากประชากรของแตละโรงเรียน แลวใชวธิีสุมอยางงาย โดยวิธีจับฉลาก  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)ไดแก สถานภาพของขาราชการครูดังนี้ 

1.1  ภูมิลําเนา 
1.1.1  จังหวัดกาญจนบุรี 
1.1.2  จังหวัดอ่ืนๆ 

1.2  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 1.2.1  ประสบการณไมเกิน 5 ป 
 1.2.2  ประสบการณมากกวา 5 ป 

 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)ไดแกการปฏิบตัิงานดานความสัมพันธกบัชมุชน
ไดแก  
  2.1  การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน  
  2.2  การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 



6 
 
  2.3  การนําชมุชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
  2.4  การใหบริการชุมชน 
  2.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรุปเปนนิยามศัพทเฉพาะที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี ้ดังนี้ 
1. ขาราชการครู หมายถึง ครูผูสอนที่ปฏิบตัิหนาที่ทําการสอนในโรงเรียน สหวิทยาเขต

ที่ 6 (บอพลอย)สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ปการศึกษา 2554 
2. การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชมุชน หมายถึง การที่ขาราชการครูมีการ

ทํางานในดานความสัมพันธกับชุมชน ตามหลักเกณฑและวธิีการการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ใน 5 ดาน คือ 

2.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน หมายถึงการศกึษา สํารวจ เรียนรู สภาพปจจุบันและ
ปญหาของชุมชน รวมถึงการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง  สามารถใชเปน
สารสนเทศสําหรับการพัฒนาชุมชนได  

2.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน หมายถึง การสรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชน โดยการทําความรูจักคุนเคยกับผูปกครองและชุมชน พยายามชี้แจงและทาํ
ความเขาใจกับผูปกครองถงึวัตถปุระสงคของการศึกษา เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมใน
กิจกรรม และการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน  

2.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ครเูปดโอกาส
เชิญชวน ประชาสัมพันธ หรือหาทางใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือใน
กิจกรรมของโรงเรียนทั้งดานการเงิน วัสดุอุปกรณ แนวคิดและบทบาทในการจัดการศึกษา 

2.4 การใหบริการชุมชน หมายถึงการที่ครูใหบริการดานตางๆ แกชุมชนตามกําลงั
ความสามารถที่โรงเรียนจะสามารถดําเนินการได เพ่ือเสริมสรางสังคมในชุมชนใหดียิ่งขึ้น ซึ่ง
โรงเรียนอาจจะบริการชุมชนในดานความรูทางวิชาการ บริการขาวสาร สงเสริมอาชีพ สุขอนามัย
โภชนาการ และนันทนาการใหบริการ ดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ บริการหองสมุด หรือ
อุปกรณอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ  

2.5 การแลกเปลีย่นเรียนรูกับชมุชนหมายถึงการที่ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู 
หรือกิจกรรมที่ชุมชนรวมมือกับโรงเรียนจัดกระทําขึ้น เพ่ือใหการเรียนรูนั้นตอบสนองความตองการ
ของชุมชน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเชื่อมตอประสบการณระหวางบคุคลและชุมชน 
โดยผานกระบวนการกลุม หรือเครือขายการเรียนรู และทําใหเกิดการสะสมองคความรูในทองถิ่น ซึ่ง
แตละทองถิ่นก็จะแตกตางกันไปตามบรบิทของทองถิน่  
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3. โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 8 

4. สหวิทยาเขต หมายถึง การจัดรวมโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงกันเขาดวยกัน โดยมีการ
บริหารจัดการปจจัยการบริหารรวมกัน เพ่ือใหทุกโรงเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพใกลเคยีงกัน ซึ่ง
ในที่นี้หมายถงึ สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) ประกอบดวยโรงเรียน 5โรงเรียนใน 5 อําเภอไดแก 
โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง อยูในอําเภอเลาขวัญ โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก อยูในอําเภอบอ
พลอย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อยูในอําเภอหนองปรือ โรงเรียนหวยกระเจาพทิยาคม อยูใน
อําเภอหวยกระเจา โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และโรงเรียนประชามงคลอยูในอําเภอหนองรี 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต 8 หมายถึงหนวยงานที่ทําหนาที่ใน
การกํากับ ดูแลการบริหารงานของสถานศกึษามัธยมศกึษาที่ตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
ราชบุรี  

6. ภูมิลําเนาหมายถึง จังหวัดที่เกิดของขาราชการครูแบงเปน 2 กลุม คือ จังหวัด
กาญจนบุรี และ จังหวัดอ่ืนๆ 

6.1 จังหวัดกาญจนบุรีหมายถึง จังหวัดที่เกิดของขาราชการครูอยูในจังหวัด
กาญจนบุรี 

6.2 จังหวัดอ่ืนๆ หมายถึง จังหวัดที่เกิดของขาราชการครอูยูในจังหวัดอ่ืนๆที่มิใช
จังหวัดกาญจนบุรี 

7. ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึงชวงระยะเวลาในการปฏิบัติหนาทีเ่ปน
ขาราชการครตูั้งแตบรรจุจนถึงปจจุบันแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ประสบการณไมเกิน5 ป และ 
ประสบการณมากกวา5 ป  

7.1 ประสบการณไมเกิน5 ปหมายถึง ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่เปน
ขาราชการครตูั้งแตบรรจุจนถึงปจจุบันไมเกิน5 ป 

7.2 ประสบการณมากกวา 5 ป หมายถึง ชวงระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่เปน
ขาราชการครตูั้งแตบรรจุจนถึงปจจุบันมากกวา 5 ป  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครใูนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8โดยไดนําหลักการ แนวคิด และแนวทางการจัดการศึกษาที่ใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งระบุไวในแผนการศกึษา
แหงชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดหลักเกณฑและวธิีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ไวเพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมพูนความรูทักษะเจตคติและบุคลิก ลักษณะของครูผูชวยให
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สามารถปฏิบตัิตนและปฏบิตัิงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยมีความสัมพันธกบั
ชุมชนรวมอยูในหมวดการปฏิบัติงาน (สาํนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา. 2548: 1)  

ขาราชการครจูะตองปฏิบตังิานดานความสัมพันธกับชุมชน โดยมีขอบขายครอบคลุม 5 
ดาน ไดแกการศึกษาเกีย่วกบัชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การนําชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การใหบริการชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัชุมชนโดยไดนํา
หลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของ ก.ค.ศ มาเปนแนวทางในการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนมาสนับสนุนหลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมของครูผูชวย ผูวิจัยเห็นวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นๆ 
ในชุมชนนั้น เปนหนาที่ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ตองปฏิบตังิานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
กําหนดใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งสหวทิยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีการบรรจุขาราชการครูจํานวนมาก และจะตองมี
การประเมินตามหลักเกณฑและวธิีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของ ก.ค.ศ จึงทํา
ใหผูวิจัยเห็นวา ขาราชการครูตองมีการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 5 ดานคือ การศึกษา
เกี่ยวกับชุมชน การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู การใหบริการชุมชน และการแลกเปลีย่นเรียนรูกับชุมชน 
 สวนตวัแปรตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน พบวา ตวัแปรตนที่สัมพันธกบัการปฏิบตัิงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน มีดังนี้ 1) ภูมิลําเนา (อัจฉราวดี  บัวเกตุ.2547: 80) พบวาการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยรวมรายดานตาม
ภูมิลําเนาของผูบริหารเฉลี่ยอยูในระดับมากและ 2) ประสบการณในการปฏิบัติงาน (วรพลสังขะวไิล. 
2550: บทคัดยอ)พบวาขาราชการครูที่มีประสบการณการสอนต่ํากวา 15 ป และตั้งแต 15 ปขึ้นไป มี
การสรางความสัมพันธกับชุมชนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาของ 
กัลยา  ธนกรอังกูล (2550: 89)พบวาประสบการณที่ตางกันจะทําใหปจจัยที่มีอิทธพิลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัโิดยภาพรวมไมแตกตางกันทั้ง 3 ปจจัย จึงเปนปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือก สถานภาพ
ขาราชการครจํูาแนกตาม ภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบตัิงานมาเปนตัวแปรตนใน
การศึกษาครั้งน้ี 
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จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
 

                  ตัวแปรตน                                               ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้ 

1. ขาราชการครทูี่มีภูมิลําเนาตางกันมีระดับการปฏิบตัิงานดานความสัมพันธกับชมุชน
แตกตางกัน 

2. ขาราชการครทูี่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกนั มีระดับการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชนแตกตางกัน 

สถานภาพขาราชการครู จําแนกดังน้ี 
1. ภูมิลําเนา 

1.1 จังหวัดกาญจนบุรี 
1.2 จังหวัดอ่ืนๆ 

2. ประสบการณในการปฏิบตังิาน 
2.1 ประสบการณไมเกิน5 ป 
2.2 ประสบการณมากกวา 5 ป 

การปฏิบัติงานของขาราชการครูใน
ดานความสมัพันธกับชุมชน 

1. การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน  
2. การใหความรวมมือกับผูปกครอง

และชุมชน 

3. การนําชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 

4. การใหบริการชุมชน 

5. การแลกเปลีย่นเรียนรูกับชมุชน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งนํามาใชเพ่ือ
ประกอบการวิจัย และไดนําเสนอโดยแบงหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 

1.  ประวัติสหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธกับชุมชน  

2.1 ความหมายของความสัมพันธกับชุมชน 
2.2 หลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
2.3 ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
2.4 วิธีการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

3. เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
3.1 หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
3.2 หลักการ วัตถุประสงคและโครงสรางหลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
3.3 คูมือการประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
3.4 การประเมินครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
4.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
4.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
4.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
4.4 การใหบริการชุมชน 
4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 

5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรอิสระ 
5.1 ภูมิลําเนา 
5.2 ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.1 งานวิจัยในประเทศ 
6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
 



11 
 

1.  ประวัติสหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

กอนจะมาเปน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

เม่ือวันที่ 31 มี.ค.พ.ศ.2552 นายจุรินทรลักษณวิศิษฎ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่ือง กําหนดศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 

เพ่ือใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนยทั่วประเทศ เพ่ือใหการจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ดําเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในดานปริมาณ

และคุณภาพ 

สาเหตุเน่ืองจากที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไมเปนที่นาพอใจ 

คุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย

คอนขางต่ํา และในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสองโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญไมผาน

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 5 ดังนั้นสถานศึกษาเหลานี้จึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหเขาสูมาตรฐานและยกระดับสูมาตรฐานสากลตลอดจนเพื่อใหมีการปฏิรูป

การศึกษาทั้งระบบศูนยประสานงานฯจะทําหนาที่ประสานการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา 

จัดเตรียมความพรอมในการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา รวมทั้งเชื่อมประสานความรวมมือการ

จัดการศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งศูนย

แหงน้ีจะมีอัตรากําลังคนแหงละประมาณ 30 คน โดยเกลี่ยมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รวมทั้ง 41 ศูนย จะมีอัตรากําลังประมาณ 1,230 คน โดยจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการศูนย

ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชก็สามารถ

ปฏิบัติงานไดทันที อยางไรก็ตามหลังจากแยกตั้งเขตมัธยมศึกษาแลว จะตองมีการติดตามเรื่อง

คุณภาพวาดีขึ้นหรือไม โดยจะตองมีการกําหนดเกณฑชี้วัด เชน ผลคะแนนแบบทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ของผูเรียนในกลุมวิชาหลัก จะตองไดคะแนนไมนอยกวา 

รอยละ 50 ในป 2554 มีโรงเรียนยอดนิยมเพ่ิมขึ้น และมีหลักสูตรที่เอ้ือตอการพัฒนานักเรียน 

จัดตั้งศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนยที่7 ประกอบดวย โรงเรียนที่เปดสอน

เฉพาะชวงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีจนกระทั่ง วันที่ 14 สิงหาคมพ.ศ.2553 

กฎหมายมีผลบังคับใช จึงมีประกาศแตงตั้งเปน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

จนถึงปจจุบัน 
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วิสัยทัศน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของประเทศไทยใหเปนผูนําหนึ่งในหาของประเทศ ภายในปการศึกษา 2556 
พันธกิจ 
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพระดับสากล 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูความเปนหนึ่ง

ในหาของประเทศ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน15 ป อยางทั่วถึง และได

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพ 
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง เปนกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูความเปนหน่ึงในหาของประเทศ 
กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในการเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีคุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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จุดเนน สพม. 8 ป 2554 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4 (Student 
Achievement) 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกคน อานออกเขียนได คิดเลขเปน (Literacy&Numeracy) 
3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดาน

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสูความเปนหน่ึงในหาของประเทศ (Excellence) 
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient) 
5. สรางทางเลือกในการเรียนรูที่เนนใหประชากร วัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการ

ศึกษาอยางทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
6. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ (Sufficiency Economy) 
7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) 
8. สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน

ที่เขมแข็ง และผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Efficient Service Areas) 

การกอตั้งสหวิทยาเขต 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดซึ่งตั้งอยูใน

จังหวัดราชบุรี จํานวน26 โรงเรียน และตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี 29 โรงเรียน โดยที่แตละโรงเรียน
ตั้งอยูไกลกันมาก เพ่ือสะดวกกับการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไดรับ
การดูแลใหพัฒนาคุณภาพใหเขาสูมาตรฐานและยกระดับสูมาตรฐานสากลเพื่อใหมีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบศูนยประสานงานฯทําหนาที่ประสานการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา ดังนั้น
จึงเครือขายเปนสหวิทยาเขตทั้งหมด9เครือขายเพื่อเปนศูนยประสานงาน ดังนี้ 

สหวิทยาเขตที่ 1 จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย  

1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุร ี 2)โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ   

3) โรงเรียนครุราษฎรรังสฤษฎ  4) โรงเรียนดานทับตะโกฯ 

5) โรงเรียนโสภณศิริราษฎร   6) โรงเรียนแคทรายวทิยา 
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สหวิทยาเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย  

1) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห   2) โรงเรียนปากทอพิทยาคม   

3) โรงเรียนสันติการามวิทยา   4) โรงเรียนบรมราชินีนาถฯ  

5) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา   6) โรงเรียนบานคาวิทยา 

สหวิทยาเขตที่ 3 จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย   

1) โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง   2) โรงเรียนมัธยมวัดดอนตมู   

3) โรงเรียนกรับใหญฯ    4) โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  

5) โรงเรียนชองพรานวิทยา   6) โรงเรียนโพหักวงศสมบรูณราษฎรอุปถัมภ 

สหวทิยาเขตที่ 4 จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย  

1) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   2) โรงเรียนหนองโพวิทยา   

3) โรงเรียนทามะขามวิทยา  4) โรงเรียนสายธรรมจันทร  

5) โรงเรียนประสารทรัฐประชากิจ  6) โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง 

7)โรงเรียนเนกขัมวิทยา 

สหวิทยาเขตที่ 5 (แควนอย) จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย  

1) โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 2) โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  

3) โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี   4) โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา  

5) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย   

1) โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง  2) โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก  

3) โรงเรียนหนองรีประชานิมิต   4) โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

5) โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม  6) โรงเรียนประชามงคล 

 

สหวิทยาเขตที่ 7 (ทามะกา) จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย  

1) โรงเรียนทามะกาวิทยาคม   2)โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร 

3) โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ   4) โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา  

5) โรงเรียนทาเรือพิทยาคม 
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สหวิทยาเขตที่ 8 (ทามวง) จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย  

1) โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  2) โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค  

3) โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  4) โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบาํรุง 

5) โรงเรียนวสิุทธรังส ี   6) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระศรีนครินทร กาญจนบุรี  
    

สหวิทยาเขตที่ 9 (เมืองกาญจนบุรี) จังหวัดกาญจนบุร ีประกอบดวย  

1) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห   2) โรงเรียนเทพมงคลรังสี  

3) โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  4) โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ  

5) โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม  6) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

 

7) โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี 

ในการบริหารงานของสหวิทยาเขตเปนการดําเนินการใหเกิดความรวมมือในการใช

ทรัพยากรรวมกันโดยเฉพาะเรื่องการบริหารบุคลากรของสหวิทยาเขตจํานงคแจมจันทรวงศ (2543: 

347 - 348) กรมสามัญศึกษากําหนดใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ใหทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตจัดตารางสอนใหเอ้ือประโยชนตอการบริหารบคุลากรและ
บริหารจัดการศึกษารวมกัน 

2. การจัดบุคลากรไปปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติราชการอื่นตางโรงเรียนใหสหวิทยาเขต
กําหนดเวลาที่แนนอนตามความจําเปนแตละครั้งไมเกินหน่ึงปการศึกษา 

3. ใหบุคลากรที่ไปปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติราชการอื่นลงเวลามาปฏิบัติราชการณโรงเรียน
ที่ไปปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติราชการอื่นและใหถือวาเวลาของการเดินทางไปปฏิบัติราชการตาง
โรงเรียนนั้นเปนเวลาราชการดวยใหโรงเรียนที่บุคลากรไปปฏิบัติราชการดังกลาวสงสําเนาหลักฐาน
บัญชีจงเวลามาปฏิบัติราชการไปยังโรงเรียนที่บุคลากรนั้นปฏิบัติราชการประจําตามเวลาที่กําหนด 

4. โรงเรียนใดไดรับบุคลากรตางโรงเรียนมาปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติราชการอื่นให
ผูบริหารโรงเรียนน้ันมีอํานาจบังคับบัญชาบุคลากรนั้นดวย 

5. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไปปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติราชการอื่นตางโรงเรียนให
นําไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําปดวย 

โดยสรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาเขต นักเรียนที่เรียนอยูในสหวิทยาเขต
เดียวกัน คือผูที่มีที่อยูอาศัยในเขตบริการเดียวกัน เปนคนที่อยูในชุมชนเดียวกันแมจะมีชื่อเรียนใน
โรงเรียนที่ตางกัน ก็ควรไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ถาโรงเรียนรวมมือกันอยางใกลชิด
แลกเปลี่ยนการใชทรัพยากรรวมกัน ไมวาจะเปนบุคลากรหรือสื่อการเรียนการสอนก็ยอมเปนไปไดที่
คุณภาพการศึกษาที่เกิดจะมีคุณภาพใกลเคียงกัน กระบวนการเรียนรูคือมวลประสบการณตางๆที่
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นักเรียนจะไดรับจะตองใกลเคียงกันที่จะตางกันก็ใหเปนเพราะบุคคลคือผูเรียนที่มีความถนัด ความ
พรอม และความสนใจตางกันเทานั้นกระบวนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน อาศัยผูนํา คือครู 
อาศัยเครื่องมือคือสื่อการศึกษาและอาศัย วิธีการคือหลักสูตรและวิธีการสอน ดังน้ันโรงเรียนใน
เครือขายสหวิทยาเขตจึงตองรวมมือกันในสามเรื่องดังกลาวตามความเหมาะสม 

ประการแรก คือครู อาจารย หรือผูสอนปญหาที่มีอยูคือการกระจายของครูไมเหมาะสม บาง
แหงมีครูมากบางแหงมีครูนอยไปบาง ที่ถึงขนาดขาด ครู มีครูไมเพียงพอก็มีปญหาครูขาดมักพบใน
พ้ืนที่หางไกล ทุรกันดาร สวนครูมาก ครูเกิน พบในเมืองใหญๆเพราะมีผูมาชวยราชการ ดวยเหตุ
ตางๆ อยูมาก ปญหาอีกประการหนึ่งของครูคือครูที่มีความชํานาญเฉพาะทางกระจายตัว ไม
เหมาะสม เชน บางโรงเรียนขาดครูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร หรือภาษาตางประเทศ เปนตน การ
จัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาเขตจึงตองนํากําลังครูทั้งหมดที่มีอยูของทุกโรงเรียนมารวมกัน
แลวแบงสรรหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเสียใหมการจัดทําไดสามวิธีคือแบบ
แรกใหแตละคนรับผิดชอบวิชาที่ตนถนัดสอนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิธีนี้ดีที่เด็กตางโรงเรียนกัน
ก็ไดเรียนจากครูคนเดียวกันแตครูคงตองเหน็ดเหนื่อยเดินทางมากฝายบริหารกํากับดูแลไดยากซึ่ง
ถาทุกคนรูจักหนาที่ ความรับผิดชอบก็ไมมีปญหาแตประการใดอีกวิธีหน่ึงคือจัดแบง ครูเสียใหมให
แตละโรงเรียนมีครูตามจํานวนและตามความถนัดที่สอดคลองกับจํานวนหองเรียนแลวแยกกันสอน
วิธีนี้มีขอเสียที่เด็กไมไดเรียนรวมกับครูคนเดียวกัน ไมสามารถตอบไดวาผลจะใกลเคียงกัน แตดีที่
บริหารไดสะดวก วิธีที่เหมาะสมนาจะเปนวิธีที่สามคือจัดครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาหลักจํานวน
หน่ึงและวิชาที่ขาดครูหมุนเวียนสอนในทุกโรงเรียน สวนวิชาทั่วไปก็ใชครูประจําโรงเรียนเปนวิธี
ประสมประสานของสองวิธีแรก วิธีนี้จะจัดไดคอนขางสะดวกและไดผลดี 

ประการที่สอง เรื่องสื่อการศึกษา สื่อเปนเครื่องมือชวยใหเด็กไดเรียนรูไดรวดเร็ว ลึกซึ้ง และ
กวางขวาง สื่อชวยทําของยากใหเปนของงายชวยนําสิ่งที่ไมอาจเห็นได สัมผัสได หรืออยูหางไกล
เกินไปมาสูหองเรียนไดสื่อชวยใหนักเรียนไดทดลอง ไดปฏิบัติ ไดดู ไดสัมผัสดวยตนเอง 
สื่อจึงมีความสําคัญยิ่งตอคุณภาพการเรียนรูที่จะเกิดกับนักเรียนโรงเรียนที่มีสื่อพรอมกวายอมจัด 
การเรียนการสอนไดดีกวา โรงเรียนที่ขาดสื่อสื่อบางชนิดมีราคาแพง จัดหาไดยาก โรงเรียนใดมีมาก
ยอมไดเปรียบโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีทันสมัย การจะทําใหโรงเรียนมีสื่อทัดเทียมกันเปนเรื่องทําได
ยาก เพราะงบประมาณจํากัด โรงเรียนสวนใหญจัดหาสื่อจากเงินรายไดจากการบริจาคซึ่งก็มีไม เทา
เทียมกันการเกลี่ยสื่อระหวางโรงเรียนก็คงเปนเร่ืองที่เปนไปไดยาก วิธีการที่อาจทําไดคือจัดหาสื่อ
จําเปนที่มีราคาแพงไวเปนสวนกลาง สําหรับใหโรงเรียนตางๆยืมไปใชประกอบการเรียนการสอน 
แตสื่อบางประเภทก็เคลื่อนที่ไดยาก เชนหองทดลองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษาเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนเหลานี้อาจตองใชวิธีหมุนเวียนนักเรียนมาเรียนเปนครั้งคราว สื่อ
บางอยาง ราคาไมแพงนัก จัดหารวมกันได เชน การผลิตสื่อวีดิทัศน สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
การสอน เทปเสียงตาง ๆอาจชวยกันผลิตแลวแจกจายแลกเปลี่ยนกันไป โดยมีศูนยสื่อของสหวิทยา
เขตเปนศูนยประสานงาน สื่อที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งคือ หนังสื่อสิ่งพิมพตางๆโรงเรียนมักมีขอจํากัด 
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มีหนังสือนอย ถามีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือที่ไมซ้ํากัน ก็จะชวยใหนักเรียนรูไดกวางขวาง
หลากหลายขึ้น 

ประการที่สาม คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มักเขาใจกันผิดวาหลักสูตรคือ
ขอกําหนดที่เปนสาระยอยที่กําหนดใหนักเรียนไดเรียนจริงๆแลวหลักสูตรมีความหมายกวางขวาง 
กวานั้น หลักสูตรถือมวลประสบการณที่ตองการใหเกิดขึ้นกับเด็ก โดยมีเปาหมายใหเกิดการเรียนรู 
ใหไดผลตามจุดประสงคที่ตั้งไว สหวิทยาเขตควรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันในบาง
ดานโรงเรียนอาจยังไมพรอมที่จะจัดการเรียนการสอน แตมีผูสนใจจะเรียนก็ควรจัดใหไปเรียนที่ 
โรงเรียน ที่พรอมและจัดไดดีกวาเวลาสําหรับการจัดการเรียนการสอนในสหวิทยาเขต ควรยืดหยุน 
เพราะนักเรียนอาจตองเรียนตางโรงเรียนในบางครั้ง จึงตองวางแผนใหเกิดความสะดวกกับนักเรียน
ชวงเวลาเปด การเรียนการสอนควรกวางกวาปกติ เชน ระหวาง 7.00 น. ถึง 18.00 น.เปนตน หรือ
จะจัดแบบสองผลัดก็ได นักเรียนที่เลิกเรียนกอนควรอนุญาตใหกลับกอนหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ให
นักเรียนไดทํา ไมจําเปนตองกักเด็กใหมาเรียนหรือเลิกเรียนพรอมกัน 

การจัดการเรียนการสอนรวมกันอาจทํารวมไดในบางภาคเรียน หรือในบางวัน บางสัปดาห
หรือจัดผสมผสานแบบลงทะเบียนเรียน ถาวิธีลงทะเบียนเรียนก็คือวานักเรียนทุกคนเปนนักเรียน 
สหวิทยาเขตเดียวกัน ใครจะเลือกเรียนโรงเรียนใด ในภาคเรียนใดก็ได วิธีนี้นอกจากจะลดความ 
สําคัญของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งแลวยังสรางความผูกพันในสหวิทยาเขตเดียวกันใหแนนแฟน 
ยิ่งขึ้นดวย 

การจัดการเรียนการสอนมักนึกถึงรูปแบบหองเรียน แตการจัดกิจกรรมที่เรียกวากิจกรรม 
นอกหลักสูตร ก็ถือวาเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญอยางหนึ่งโรงเรียนสหวิทยาเขตเดียวกัน ควร
หาโอกาสใหนักเรียนตางโรงเรียนทํากิจกรรมนอกหลักสูตรรวมกันเปนระยะๆจะไดเกิดประสบการณ
รวมกันที่กวางขวางหลากหลายยิ่งขึ้นสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูของโรงเรียนในเครือขาย
สหวิทยาเขตควรเปดโอกาสใหใชรวมกันไดเสมือนเปนหนวยเดียวกัน เชน สระวายน้ํา สนามกีฬา 
โรงพลศึกษาหองสมุด สวน เปนตน 

มาตรการการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือการวัดผลประเมินผลตาง ๆ และการแนะแนว
ก็เปนสวนสําคัญที่จะตองวางแผนรวมกัน ถามีระบบสารสนเทศรวมกันไดก็จะดียิ่งโดยเฉพาะ 
สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน จะตองมีการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
คุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของสหวิทยาเขตจะเกิดขึ้นและไดผลดี จะตองอาศัยความรวมมือ 
เสียสละ และการมีแผนงานโครงการรวมกันของทุกฝาย ถามุงม่ันตั้งใจ เด็กไทยยอมไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ไดแนนอน 
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1. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับความสัมพันธกับชุมชน 
1.1 ความหมายของความสัมพันธกับชุมชน 
โรงเรียนและชุมชนเปนหนวยหนึ่งของสังคมที่ทําหนาที่หลักในการใหการศึกษาอบรมแกเด็ก

และเยาวชน เพ่ือใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  โดยโรงเรียนไมสามารถทําหนาที่ใหการศึกษาแกเด็ก
ไดครบทุกอยาง เพราะการศึกษาคือการจัดประสบการณใหกับเด็ก ประสบการณที่เด็กและเยาวชน
ควรไดรับไมไดอยูเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น ยังมีที่ อ่ืนๆ ในชุมชนอีกมาก ชุมชนจึงมีสวนให
ประสบการณที่เปนรากฐาน ทั้งดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ดังน้ันโรงเรียนจะตองไดรับ
ความรวมมือจากชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมรวมทั้งตรงตามความตองการของชุมชน โดยถือวาโรงเรียนเปนของประชาชน จัดดําเนินการ
โดยประชาชนเพื่อประชาชน ดังนั้นโรงเรียนจึงควรคํานึงถึงความสัมพันธกับชุมชน และทําประโยชน
ใหกับชุมชนในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนชวยพัฒนากิจการตางๆ ของโรงเรียน
อีกดวย 

ความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง 
การสื่อสารกับชุมชนใหเขาใจกิจกรรมของสถานศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรและการเรียนการ

สอน เพ่ือใหชุมชนไดเขาใจและใหความรวมมือในการดําเนินงานของสถานศึกษา อันจะนําไปสูความ
รวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษายิ่งขึ้น(Kimbrough; & Nunnery.1984: 75) 

แฮรรีส (Harris. 1975: 13) ไดใหความหมายวา การสรางความสัมพันธกับชุมชนในสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน แจงขาวคราวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาใหชุมชนทราบ แลวให
แสวงหาความชวยเหลือจากชุมชน ตลอดจนเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

กอรตัน (Gorton. 1976: 343) กลาววาสถานศึกษามิไดตั้งอยูโดดเดี่ยวและแปลกแยกจาก
ชุมชน ความจริงแลวสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชนจึงมีความสําคัญและจําเปนที่สถานศึกษา
และชุมชนตองมีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน และในทัศนะของกอรตันนั้นชุมชนอาจจะ
หมายถึงประชาชนที่อยูรอบสถานศึกษาและครอบครัวที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาโดยตรงคือ
ผูปกครองที่สงบุตรหลานมาศึกษาในสถานศึกษาแหงนั้น  

ประสาร  เรืองศรี (2546: 23) ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
วาหมายถึง กิจกรรมที่ชุมชนและโรงเรียนไดดําเนินการรวมกันเพ่ือยังประโยชนตอโรงเรียนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอื้อประโยชนตอชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน รวมถึงการ
สนับสนุนสงเสริม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทองถิ่น 

สุนทรอัยแกว (2546: 9) ไดใหความหมายของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนคือกระบวนการดําเนินงานรวมกันของโรงเรียนกับชุมชนในการวางแผนการใชทรัพยากร
รวมกันเพื่อเกิดประโยชนรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนซ่ึงจะสงผลตอวัตถุประสงครวมของการ
ดําเนินงานคือใหเกิดผลดีตอนักเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของหลักสูตร 
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ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2549: 97) สรุปวา ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนการ

รวมมือกันของผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
โดยการดําเนินการนั้นมีลักษณะสัมพันธของทุกฝายที่เกี่ยวของ มีหลากหลายของกิจกรรมที่ทํา ซึ่ง
นอกเหนือจากเปนประสิทธิภาพในการศึกษาแลว ยังสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชนดวย สรุปไดวา 
แนวคิดการมีสวนรวมจัดการศึกษา คือ การที่สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกสวน ได
เขามารวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่
ชัดเจนขึ้นในลักษณะการมีสวนรวมที่ ดีควรกระทําในลักษณะการเปนหุนสวน (Partnership) 
กอใหเกิดความผูกพัน และเปนไปตามความตองการของทองถิ่น โดยใหสถานศึกษาใชทรัพยากรใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหสถานศึกษา ประชาชนรวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 

สมชาย  สุดเลิศ (2550: 7) ใหความหมายไววา การสรางเสริมความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การดําเนินงานและการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เ อ้ืออํานวยใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ณัฏฐวรรณบุตร (2551: 11) ใหความหมายวา การสรางความรูความเขาใจที่ดีตอกันระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน และยังเปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
เพ่ือใหโรงเรียนเปนโรงเรียนของชุมชนอยางแทจริง 

กอลแล็กเอกร แบกิน และมัวร (Gallgagher, Bagin; & Moore. 2005: คํานํา) กลาวถึง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนวา ในชวงหาสิบปที่ผานมานี้จะเห็นไดวาความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนเรื่องที่มีความสําคัญในการบริหารสถานศึกษาอยางยิ่ง ทั้งในทาง
ปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วมาก ดังน้ันผูบริหารกับชุมชนตองสื่อสารและทําความเขาใจระหวางกันไดดี สาระสําคัญคือ
การหาความตองการจําเปนเพื่อใชเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผูบริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษาตองทํางานอยางหนักเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการ
ของชุมชน ตลอดจนกระตุนใหผูปกครองไดหันมาใสใจและใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และสรุปวาการบริหารความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนนั้นควรมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี (Gallagher, Bagin; & Moore. 2005: 13) 

1. เปนวิถีชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติตอกัน และกับนักเรียน ตลอดจน
ผูปกครองและประชาชนในชุมชน 

2. เปนแผนและกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคคลทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพื่อสรางความตระหนักตอจุดมุงหมายการศึกษา ความตองการ หลักสูตรและ
การสอน และความสําเร็จของสถานศึกษา 

3. เปนแผนและกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือกระตุนความคิดและแรงจูงใจให
ประชาชนไดตระหนักเห็นความสําคัญดานการศึกษาของบุตรหลาน 
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4. เปนกิจกรรมที่สงเสริมและใหโอกาสการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม คงไมมีแนว
ปฏิบัติหรือสูตรสําเร็จในการดําเนินงานความสัมพันธกับชุมชนใดที่ใชไดกับทุกสถานการณและทุก
สถานศึกษาอยางไรก็ตามการทําความเขาใจขอเสนอของนักวิชาการทั้งของไทยและตางประเทศ
อาจจะทําใหผูบริหารเห็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมและการนําไปประยุกตใชตอไป 

จากนิยามที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความสัมพันธกับชุมชน หมายถึงกระบวนการ
ดําเนินการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับโรงเรียนและชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจอันดีกับผูปกครอง
นักเรียนและประชาชนในชุมชน ทําใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน 
อันกอใหเกิดความรวมมือชวยเหลือกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อรวมมือกันพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียนตลอดจนการใชแหลงทรัพยากรของชุมชนรวมกันในทางสรางสรรคและเกิดประโยชนแก
สวนรวมฉะนั้น การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 

 

1.2 หลักการและทฤษฏีที่เก่ียวของกับความสัมพันธกับชุมชน 
การสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนงานที่บุคลากรในโรงเรียนตองออกไปหาชุมชน และนํา

ชุมชนเขาสูโรงเรียน จึงจําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบและตั้งใจจริง เพ่ือให
โรงเรียนและชุมชนเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน สุกิจ  อุดมสิน (2545: 31) ไดกลาวถึง หลักการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไวดังนี้ 

1. ครูจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนที่ตั้งอยู และสามารถดําเนินการโดยปรับ
สถานภาพของบุคลากรและโรงเรียนใหเขากับสภาพของชุมชนนั้น ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ
โรงเรียนเพ่ือใหชุมชนไดรับทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอยูเสมอ 

2. การดําเนินการงานโรงเรียนกับชุมชนตองดําเนินไปดวยไมตรี สองทางคือ ทั้งโรงเรียน
และชุมชนจะตองมีความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน และรวมกันดําเนินงานโดยใชกระบวนการสราง
ทีมงาน 

3. การดําเนินการตองกระทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมาเปนไปในทางสรางสรรค
และตอเน่ือง 

4. การดําเนินงานควรใชวิธีการหลายๆ อยางที่งายและคลองตัว มีความยืดหยุนให
เหมาะสมกับสถานการณ เวลาและโอกาส 

ธีระ  รุญเจริญ (2550: 257) กลาวไววา การสรางมนุษยสัมพันธเปนงานสําคัญอยางหนึ่ง
ของผูบริหารโรงเรียนที่จะตองจัดใหมีขึ้น เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล 2 กลุมใหญๆ คือ บุคลากรภายในโรงเรียน และบุคคล
ในชุมชนรอบโรงเรียน ในการสรางมนุษยสัมพันธนั้นผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงหลัก 6 ประการคือ 
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1. ผูบริหารทุกระดับควรถือวาโรงเรียนเปนของประชาชน รัฐจัดโรงเรียนขึ้นเพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

2. ผูบริหารการศึกษาควรอยูใกลชิดกับประชาชน มีงานทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ไหนที่
พอจะไปรวมกับเขาไดก็ควรไป ไมวาจะเปนสิ่งที่เราเห็นดวยหรือไม ทั้งน้ี เพ่ือรักษามนุษยสัมพันธ
และความรวมมือที่ดีกับประชาชน  

3. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรูเห็นกิจการของโรงเรียนตามสมควร หรือทุกโอกาส
ที่ทําได 

4. แนะนําใหครูออกไปพบปะผูปกครองหรือเยี่ยมเยียนนักเรียนที่บาน ถาพอจะทําไดและ
สถานการณอํานวย เพ่ือสรางความสัมพันธสวนตัวตามวัฒนธรรมไทย 

5. มีทางใดที่โรงเรียนพอจะชวยพัฒนาชาวบาน ดวยการใหการศึกษาทั้งดานวิชาสามัญ
และวิชาชีพ ผูบริหารไมควรเพิกเฉย แตควรจัดใหทุกโอกาสที่พอจะทําได 

6. การรับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งนํามาบํารุงโรงเรียน ควรใหเกียรติแกผูใหโดย
วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ประกาศใหชุมชนทราบ เปนตน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนเปนเรื่องที่
คอนขางยาก เพราะสถานศึกษาตองใหความรูเปลี่ยนแปลงความคิด และเจตคติของประชาชนใหมี
ความคิดเห็นคลอยตาม ซึ่งจําเปนตองอาศัยหลักในการสรางความสัมพันธกับชุมชน ตองใชเวลาและ
ความอดทน ประกอบกับสถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการกําหนดเปาหมาย การ
วางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลเพื่อจะไดรูผลการปฏิบัติงานวาบรรลุตามวัตถุประสงค 
หรือไมมีปญหาอุปสรรค หรือไมมีวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรค หรือไม ถาสถานศึกษาทําตาม
วิธีการดังกลาว โครงการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนจะดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายในที่สุด 

 
1.3 ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

งานสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานของขาราชการครูและ
ผูบริหารโรงเรียนที่จําเปนตองอาศัยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางโรงเรียนและชุมชน
เพื่อที่จะใหโรงเรียนมีความเจริญกาวหนาและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนจึงมีความจําเปนที่
จะตองกําหนดความมุงหมายของการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

มีนักวิชาไดกลาวถึงความมุงหมายของการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก 
สุพิชญา  ธีรกุล (2545: 44-45) ไดกําหนดความมุงหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน ไวดังนี้ 
1. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
2. เพ่ือเสริมสรางความรูสึกความเปนเจาของใหแกชุมชน  
3. เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน 
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4. เพ่ือฟนฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน  
5. เพ่ือเสริมสรางความกลมกลืนระหวางบานกับโรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546: 201) กลาวถึงความสําคัญและความจําเปน

จุดมุงหมายของการสรางความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนดังนี้ 
1. โรงเรียนคือแหลงอบรมคนใหชุมชน 
2. โรงเรียนคือแหลงวิทยากรและวิทยาการ 
3. โรงเรียนสงเสริมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน 

3.1 การเรียนภาษาเดียวกันทั้งสังคม 
3.2 เรียนรูหลักพื้นฐานของสังคมเดียวกัน 
3.3 โรงเรียนสรางความสํานึกในทองถิ่นและชุมชน 
3.4 โรงเรียนชวยเผยแพรอุดมการณหรือคตินิยมของชาต ิ

 
4. โรงเรียนนําการเปลี่ยนแปลงมาสูชุมชน 

4.1 สงเสริมการพัฒนาของปจเจกชน 
4.2 สงเสริมและเผยแพรความรูใหม 
4.3 มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
4.4 ประเมินกิจกรรมของชุมชน 

ธีระ  รุญเจริญ (2550: 254) กลาวโดยทั่วไป การจัดโรงเรียนชุมชน มุงใหเกิดความรวมมือ
ประสานงานเพื่อผลการเรียนการสอนและสงเสริมการแกปญหาในการดํารงชีวิตในชุมชนเปนหลัก
ใหญอันมีผลพลอยไดอ่ืนๆ อีกมากมายอาจกลาวเปนขอๆ ดังนี้ 

1. มุงในการติดตอประสานงานระหวางทางบานกับโรงเรียน เพ่ือรวมมือกันสงเสริม
การศึกษาของบุตรหลาน ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. มุงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยแสดงความตองการความ
คิดเห็น เพ่ือเกิดความเขาใจอันดี 

3. มุงจัดทําโรงเรียนใหเปนศูนยกลางของชุมชนเชน การบริการแกประชาชนในดาน
การศึกษาผูใหญ กีฬา หองสมุด ศูนยพักผอนหยอนใจและอ่ืนๆ  

4. มุงสงเสริมการดํารงชีวิต ความเปนอยูแบบสังคมประชาธิปไตย นอกจากใหประชาชนมี
สวนรวมแลว โรงเรียนอาจเปนศูนยกลางในการแพรขาวสาร การจัดชุมนุมสังสรรค สงเสริมงาน
ประเพณีของทองถิ่น โดยการคิดรวมกัน จัดใหมีผูนําในกิจกรรมตางๆ สงเสริมความรวมมือ ในการ
แกปญหาของชุมชนดวย 

5. มีจุดประสบคคลายขอแรกที่มุงใหประชาชนสงเสริมและสนับสนุนในกิจการของ
โรงเรียนเชน การศึกษาของเด็ก การแสดงออกของเด็กในดานตางๆ อันเปนทางเสริมแรงทาง
โรงเรียนใหตรงกัน 
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6. สงเสริมการศึกษาของเด็กผูเรียนใหรูจักใชแหลงวิชาในชุมชน ซึ่งเปนสิ่งที่ใกลตัวเด็ก

และมีประสบการณตรง อันเปนประสบการณที่มีคาตอการเรียนการสอน และอาจไดรับบริการจาก
ชุมชนในดานวิทยากร และทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 

7. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดใชบริการของโรงเรียน อันจะไดประโยชนในการรับความรู 
ความเขาใจฝกอาชีพและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอทางราชการ โดยใชสถาบันใหมีคุณประโยชน
คุมคาดานการใชอาคารสถานที่ไดเห็นวิธีการดําเนินงานในโรงเรียนและอ่ืนๆ 

8. เพ่ือสรางพลังสามัคคีในการอยูรวมกันในชุมชน ตลอดจนยกระดับความเปนอยูใน
ชุมชนใหสูงขึ้น เชน การรักษาสุขภาพ อนามัย การปองกันโรค การอบรมเลี้ยงดูบุตรและอ่ืนๆ 

ซัมชัน (Sumtion. 1966: 104-106) กลาววา ความมุงหมายของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน สรุปไดวา เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
สงเสริมใหประชาชนเขาใจในความสําคัญของการศึกษา และเกิดความรูสึกวาเปนหนาที่ของตนที่จะ
เขามามีสวนรวมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันระหวาง
บาน โรงเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนเปนศูนยประชาชน ศูนยการศึกษาและวัฒนธรรม และเปน
ตัวนําในการนําความเจริญกาวหนามาสูชุมชน เปนแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนจากชุมชน และเปนการสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

จากความมุงหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามแนวคิดของนักวิชาการ 
ดังที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดดังนี้ 

1. เพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนในอันที่จะชวยเหลือซ่ึงกันและกันให
โรงเรียน 

2. เพ่ือใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนและในโรงเรียนใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย คือ
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และเสริมสรางความเขาใจในดานวิชาชีพ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีแกชุมชน 

3. เพ่ือสะดวกในการดําเนินงานของโรงเรียนรับความคิดเห็นขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แกไขจากชุมชนชวยเหลือชุมชนทางดานวิชาการและอื่นๆอันเปนการไดมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคม 

4. เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา โดยการกําหนดเปาหมาย กําหนด
นโยบาย การจัดการศึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานหลักของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายได
สะดวกยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือเปนหนทางในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากชุมชน 
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1.4  วิธีการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีวิธีปฏิบัติอยูหลายวิธีจะเลือกใชวิธีการ

ใดทางโรงเรียนตองคํานึงถึงนโยบายดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนอยูเสมอ  
ดังน้ันโรงเรียนจําเปนตองมีวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนและชุมชนท้ังสองฝาย มีผูเสนอแนะวิธีการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนไวแตกตางกันดังนี้ 

ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2549: 73-77) ไดเสนอวิธีการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน อาจทําไดหลายวิธีการ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ดานใหญ ดังนี้ 

 
1. กิจกรรมที่นําชุมชนเขาสูสถานศึกษา 

1.1 การจัดการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ สถานศึกษาสามารถจัดไดทั้งใน
รูปของการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบสายสามัญ สายอาชีพ และกลุมสนใจ ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการโดยขึ้นอยูกับความพรอมของสถานศึกษา ความรวมมือของผูบริหาร และ
ความตองการของประชาชน หากสถานศึกษายังไมมีความพรอมในดานบุคลากร ก็อาจจะ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ กิจกรรมนี้จะทําใหประชาชนซาบซึ้งในบริการที่สถานศึกษาจัดให ทํา
ใหไดรับความรูเพ่ิมเติม นอกจากจะเปนการชวยสรางความสัมพันธอันดีตอกันแลว ยังชวยในการ
พัฒนาคนในชุมชนดวย 

1.2 การจัดนิทรรศการ เปนการแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาใหประชาชน
ทราบ และกิจกรรมนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเห็นผลงานและความสามารถของครู อัน
จะกอใหเกิดความศรัทธาตอสถานศึกษาดวย 

1.3 การจัดงานประจําปของสถานศึกษาเปนการดึงประชาชนใหเขาชมกิจการและ
ผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งเปนการแสดงความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ เชน ละคร 
ฟอนรํา ดนตรี และการศึกษา เปนตน 

1.4 การจัดฝกอบรมประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน ฝกอบรมเยาวชนลูกเสือชาวบาน
เปนตน 

1.5 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม เชน การจัดงานวันปใหม วัน
สงกรานต แหเทียนพรรษา งานวันลอยกระทง ฯลฯ แลวเชิญชุมชนเขามามีสวนรวมกิจกรรม โดย
สถานศึกษาเปนผูนํา เปนผูริเร่ิมในการจัดงาน ใหบริการอาคารสถานที่ในการจัด มีกิจกรรม
นันทนาการที่เปนการสรางความสัมพันธกับชุมชน ตลอดจนการจัดปายนิเทศใหความรูประกอบใน
วันสําคัญน้ันๆ  

1.6 การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน โดยการเชิญประชาชนเขา
มามีสวนรวม เชนกิจกรรมวันครู วันแม ฯลฯ  
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1.7 การจัดงานแจกประกาศนียบัตรแกนักเรียน โดยการเชิญผูปกครองนักเรียนมารวม
ดวย และโรงเรียนควรเชิญผูอุปการะสถานศึกษาที่สนับสนุนงานของสถานศึกษามาเปนประธานใน
พิธีบาง และควรจัดใหหรูหราพอสมควรเพื่อเปนเกียรติอยางสูงกับทาน 

1.8 เชิญประชาชนที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ มาเปนวิทยากรทุกครั้งที่
สถานศึกษาเชิญประชาชนมารวมในกิจกรรมของสถานศึกษา ควรหาโอกาสใหเกียรติแกประชาชน 
เชน เชิญมอบรางวัล มอบของขวัญแกนักเรียน หรือเชิญมาใหการตอนรับเม่ือมีผูมาเยี่ยมชม
สถานศึกษา เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําใหประชาชนเกิดความภาคภูมิใจที่มีสวนรวมในกิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดขึ้น ผลพลอยไดที่นาชื่นชม คือ ความผูกพันทางจิตใจที่เขาเหลานั้นมีตอสถานศึกษา
พรอมที่จะเสียสละและใหความรวมมือกับสถานศึกษาในเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี   

 
2. กิจกรรมที่นําสถานศึกษาสูชุมชน 

 2.1 การจัดทัศนศึกษาภายในชุมชน จุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากชุมชน และคุนเคยกับทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู 

 2.2 การจัดสัปดาหแหงการทําความสะอาด เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนมาก
เพราะเปนการชวยพัฒนาชุมชนเปนอยางดี โดยสถานศึกษาควรจะทําการประชาสัมพันธให
ประชาชนในชุมชนไดทราบกอน ความรวมมือของประชาชนก็จะตามมา 

 2.3 การเขารวมกิจกรรมของชุมชน ในชุมชนมีกิจกรรมหลายประเภท เชน กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ สถานศึกษาควรหาโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใหชุมชน
มองเห็นวา สถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมของชุมชน 

 2.4 การใหบริการชุมชน สิ่งที่สถานศึกษาสามารถจะจัดใหบริการแกชุมชน ไดแก 
   2.4.1 ดานอาคารสถานที่ สถานศึกษาเปนสถานที่ใหบริการแกนักเรียนจํานวนมาก

อยูแลว สถานศึกษาจึงเหมาะสําหรับจัดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากดวย ดังน้ัน หากชุมชนขอใช
อาคาร บริเวณของสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ แลว สถานศึกษาจะตองจัดอํานวยความสะดวก
ไดเปนอยางดี 

  2.4.2 ดานเครื่องใช ไดแก เครื่องใชที่ยกเคลี่อนที่ได เชน โตะ เกาอ้ี โตะหมูบูชา 
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ 

  2.4.3 ดานความรู เปนบริการที่พัฒนาคนใหมีความคิดและความรู ตลอดจน
สติปญญาอันจะเปนประโยชนตอตนเองและชุมชน สถานศึกษาควรจัดรายการประเภทใหความรูแก
ประชาชน เชน จัดบรรยายธรรมะ การปกครอง การเกษตร การเลี้ยงดูทารก การอนามัย เปนตน 
นอกจากนี้ เกี่ยวกับวิชาชีพ สถานศึกษาควรสนับสนุนอยางเต็มที่และพรอมที่จะเปนแหลงสาธิต
ทดลอง ทั้งน้ี เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด และสถานศึกษาอาจจัดบริการหองสมุด ที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน หรือบริการเสียงตามสายเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและใหบริการดาน
ขาวสารแกประชาชน 
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  2.4.4 ดานสวัสดิการ เปนบริการที่สถานศึกษาจัดขึ้นสําหรับแกปญหาสนองความ

ตองการตลอดจนชวยเหลือดานเศรษฐกิจแกชุมชน ไดแก การจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ สนาม
กีฬา สหกรณรานคา รานตัดผม เปนตน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 222) ไดสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการที่
กลาวถึงบทบาทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตอชุมชน (สุวัฒนมุทธเมธา. 2524; ไพฑูรย  สินลารัตน. 
2540) สามารถประมวลเปนบทบาทของสถานศึกษากับชุมชน ไดดังนี้ 

1. บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษาอบรมแกบุคลากรในชุมชน โดยบทบาทหนาที่หลัก
ของสถานศึกษาทุกแหง แมในชวงที่ผานมากลุมบุคคลที่เขามารับบริการจากสถานศึกษามักจะเปน
กลุมของเยาวชนแตการศึกษาในอนาคตจะมีความยืดหยุนมากขึ้น ดังนั้นกลุมบุคคลที่จะเขามารับ
บริการในสวนนื้คงขยายไปยังกลุมบุคคลอื่นๆ ในชุมชนดวย 

2. บทบาทในการถายทอดและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน โดยปกติ
สถานศึกษาปฏิบัติบทบาทหนาที่นี้กับผูที่เรียนอยูในสถานศึกษาอยูแลว สิ่งที่ควรกระทําใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้นคือการขยายบทบาทนี้ไปยังชุมชน โดยสถานศึกษาเปนแหลงศึกษารวบรวมเพื่อถายทอดและ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนใหเขมแข็งแพรหลายตอไป 

3. บทบาทในการบูรณาการและสรางสมดุลใหกับชุมชนและสังคม เน่ืองจากยุคปจจุบัน
ขอมูลขาวสารแพรกระจายไปยังทุกถิ่นทุกที่อยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
คานิยมและพฤติกรรมที่แตกตางไปจากเดิม บางครั้งเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมหรือสรางความขัดแยงขึ้น
ในสังคมและชุมชน ดังน้ันสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงภูมิปญญาของชุมชน จึงควรมีบทบาทในการ 
บูรณาการและสรางสมดุลใหกับชุมชน เพ่ือใหเกิดการผสมผสานและสมดุลระหวางความเปนสากล
กับความเปนทองถิ่น ปญญากับคุณธรรม สมรรถภาพพื้นฐานกับความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพ และวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร เปนตน  

4. บทบาทในการเปนแหลงวิทยาการและขุมปญญาของชุมชน เน่ืองจากสถานศึกษาเปน
แหลงรวมของวิทยาการและผูมีความรูดังน้ันบทบาทหนึ่งของสถานศึกษาตอชุมชนคือการเปนแหลง
วิทยาการใหกับชุมชน เปนที่ พ่ึงแกชุมชนทั้งดานความรู ขาวสาร วัฒนธรรม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เปนผูใหแนวทางหรือทิศทางแกชุมชน เปนผูประเมินการดําเนินงานของชุมชน รวมทั้ง
การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตางๆ มาสูชุมชน โดยสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามบทบาทนี้ได
หลายทาง เชน การใหบริการดานความรูและขาวสารผานสื่อตางๆ การจัดอบรม การใหประชาชน
มารวมใชหองสมุด และการเปนวิทยากรหรือเปนที่ปรึกษาแกชุมชน เปนตน 

5. บทบาทในการเปนศูนยประสานงานของชุมชนกับหนวยงานอื่น เน่ืองจากมีหนวยงาน
ราชการและเอกชน เขามาติดตอประสานงานและทํากิจกรรมรวมกับชุมชนอยูเสมอๆ ดังน้ัน 
สถานศึกษาจึงเหมาะสมที่จะรับหนาที่เปนศูนยประสานงานตางๆ ทั้งนี้เพราะสถานศึกษามีทั้ง
บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช เพ่ือดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ 
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6. บทบาทในการพัฒนาชุมชนใหกาวหนาอยางตอเน่ือง เปนบทบาทที่สืบเนื่องจาก 
บทบาท 5 ประการที่กลาวถึงขางตน เน่ืองจากสถานศึกษาอยูใกลชิดกับชุมช ทําใหทราบความ
เคลื่อนไหวตางๆ ของชุมชนอยูตลอดเวลา ดังน้ันสถานศึกษาจึงสามารถประเมินศักยภาพและความ
ตองการของชุมชนไดเปนอยางดี และมีความเหมาะสมที่จะเปนผูจัดกิจกรรมหรือเปนผูประสานงาน
กับหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  

สรุปไดวา วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้นจะตองมีการศึกษาชุมชน 
มีการจัดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง มีการวางแผนการดําเนินการ โดยมีการกําหนดบุคลากรใน
การประสานงาน มีการเขารวมกิจกรรมระหวางชุมชนกับโรงเรียน จัดตั้งองคกรระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน วิธีการดังกลาวตองดําเนินไป
โดยยึดหลักการที่วาชุมชนไดประโยชนจากโรงเรียนมากที่สุด ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ไดใช
ทรัพยากรตางๆ ของทองถิ่นและเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนและ
จะตองมีการประเมินผลความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนระยะๆตามที่กําหนดไวใน
โครงการ 

 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549: 19-20) ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว
ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ซึ่งคุรุสภากําหนดใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน คือ มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานดานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานดานการปฏิบัติตน ดังนี้ 

มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับความรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนรู จัดการศึกษา ซึ่งกําหนดสําหรับผูที่จะมาประกอบวิชาชีพครู
จะตองมีความรูและประสบการณวิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
พรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได 

มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองปฏิบัติงานในวิชาชีพให
เกิดผลเปนไปตามเปาหมาย ที่กําหนดพรอมกับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรู 
ความสามารถ และความชํานาญเพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปได
หรือไม นั่นก็คือ การกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกๆ 5 ป 
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 มาตรฐานดานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผน

ในการประพฤติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม โดยมีจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือดํารงไวซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแหง
วิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยคุรุสภากําหนดเปนขอบังคับคุรุ
สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 มีผลใชบังคับเม่ือวันที่ 5 
กันยายน 2548 หากผูประกอบวิชาชีพผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเกิดความเสียหาย
แกบุคคลอื่น จนไดรับการรองเรียนถึงคุรุสภาแลวผูนั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
วินิจฉัยชี้ขาดลงโทษได 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพที่จะตอง
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ใหสามารถ
นําไปใชในการประกอบวิชาชีพใหสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับการยอมรับยกยองจากสังคม 

 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงมีการ
จัดมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี
โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงครูตามมาตรา 42 ใหปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน เพ่ือรวมพัฒนาผูเรียน ทํานุ
บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห วิจัย ประเมินพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จึงได
จัดทําหลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนหลักสูตรบูรณาการเพื่อเพ่ิมพูนความรู
ทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
กับวิชาชีพครูใหแกครูผูชวยโดยคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสามารถปรับ
หรือเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระไดตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมพูน
ความรูทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผูชวยใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนครูที่ดีไดแบงออกเปน 2 หมวดดังนี้  

 
 หมวดที่1การปฏิบัติตน 
 1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
 2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 3. เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
 4. การพัฒนาตนเอง 
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 5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
 1. การจัดการเรียนรู 
 2. การพัฒนาผูเรียน 
 3. การพัฒนาวิชาการ 
 4. การพัฒนาสถานศึกษา 
 5. ความสัมพันธกับชุมชน 
 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน ดานที่ 5ดานความสัมพันธกับชุมชน นั้นมีเนื้อหาและ

วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยสามารถประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนไดอยางเหมาะสม
มีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนการนําชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูการใหบริการชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 

2.1 หลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
 หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม (สงพรอมหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2548)เพ่ือใหการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 สําหรับผู
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงครู
ผูชวยกอนแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงครูบรรลุตามความมุงหมายในการเพิ่มพูนความรูทักษะและ
บุคลิกลักษณะในการปฏิบตัิวชิาชีพทั้งการปฏิบัติงานและการปฏบิตัิตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูก.ค.
ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไวดังนี้ 

หลักเกณฑ 
1. ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในตําแหนงครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมระหวางปฏิบัติราชการในตําแหนง
ครูผูชวยเปนเวลาสองปนับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูตาม
หลักสูตรที่ก.ค.ศ. กําหนดทายหลักเกณฑและวิธีการนี้ 

2. กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติใหผูอํานวยการสถานศึกษาแจงใหครูผูชวยทราบถึง
ภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑการประเมินผลงาน
ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการบทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองที่ดีและหลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
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3. ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการแลวแตกรณีมี

หนาที่สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไดแกงบประมาณ
บุคลากรเอกสารสื่อและอ่ืนๆใหแกสถานศึกษาทุกดาน 

4. การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหคณะกรรมการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมดําเนินการดังนี้ 

4.1 ประเมินการเตริมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยเปนระยะๆทุกสามเดือน
ตามแบบประเมินที่ก.ค.ศ. กําหนดและในการประเมินแตละคร้ังใหประธานกรรมการแจงผลการ
ประเมินใหครูผูชวยและรายงานผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ทราบ 

4.2 เมือครบเวลาสองปใหสรุปผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขมเสนอตอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เพ่ือพิจารณาตอไป 
 5. การนับระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมสองปใหนับวันเขาปฏิบัติ
ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตนและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปปฏิทินกรณีครูผูชวยผูใดไดลาคลอดบุตร
ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หนาที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือ
เขารับการเตรียมพลเปนระยะเวลาเกินกวาเกาสิบวันไมใหนับระยะเวลาการลาที่เกินเกาสิบวัน
ดังกลาวรวมเปนเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

วิธีการ 
1. ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

จํานวนสามคนประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนประธาน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหน่ึงคนเปนกรรมการและขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงครูที่ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผู
ควบคุมดูและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนกรรมการและเลขานุการ 

2. ใหคณะกรรมการมีหนาที่เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหคําปรึกษาแนะนํา
รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมโดยยึดหลักการมีสวยรวมและการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุผลตามความมุงหมาย 

3. เม่ือผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ไดรับรายงานแลวใหดําเนินการดังนี้  
3.1 กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

ต่ํากวาเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่ก.ค.ศ. กําหนดหากผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เห็นวาควร
ทบทวนการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมก็อาจใหคณะกรรมการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึงและหากผลการประเมินยังต่ํากวาเกณฑ
การประเมินผลหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานแลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

 



31 
 

3.2 กรณีที่ครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขาต่ํากวา
เกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่ก.ค.ศ. กําหนดและผูมีอํานาจตามมาตรา 53 เห็นเชนเดียวดับ
คณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขาก็สั่งใหครูผูชวยนั้นออกจากราชการภายในหา
วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานแลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว 

3.3 กรณีที่เห็นวาครูผูชวยมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
เปนไปตามเกณฑการประเมินผลการพัฒนาที่ก.ค.ศ. กําหนดใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมตอไปและเม่ือผานการประเมินทุกครั้งจนครบสองปแลวและเห็นวาควรใหครูผูชวยผูนั้นรับ
ราชการตอไปก็ใหเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ. ตั้งพิจารณาอนุมัติและผู
มีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งครูผูชวยผูนั้นใหดํารงตําแหนงครูตอไปแลวใหแจงใหผูนั้นทราบ 

 

2.2 หลักการ วัตถุประสงคและโครงสรางหลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม (สงพรอมหนังสือสํานักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) 

หลักการ 
หลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนหลักสูตรบูรณาการเพื่อเพ่ิมพูน

ความรูทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครูใหแกครูผูชวยโดยคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขา
สามารถปรับหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระไดตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
เพ่ือเตรียมความพรอมและเพิ่มพูนความรูทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผูชวยให

สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนครูที่ดีได 
 

 โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 2 หมวดดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 
  1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
  2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  3. เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
  4. การพัฒนาตนเอง 
  5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  6. การกดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
  1. การจัดการเรียนรู 
  2. การพัฒนาผูเรียน 
  3. การพัฒนาวิชาการ 
  4. การพัฒนาสถานศึกษา 
  5. ความสัมพันธกับชุมชน 
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 รายละเอียดหลักสูตร 
 หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน 
 1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
 วัตถุประสงคเพ่ือใหครุผูชวยมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

คุณธรรมจริยธรรม 
 เน้ือหา- วินัยในตนเอง 
   - วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ 

   - คุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
- บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี 
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ 

2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 เน้ือหา - มาตรฐานวิชาชีพ 

 - จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. เจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และความกาวหนาใน 

วิชาชีพครูมีความตระหนักรักและศรัทธามีจิตสํานึกของความเปนครู 
 เน้ือหา - คุณคาและความสําคัญของวิชาชีพครู 
  - บทบาทหนาที่ของตนในฐานะเปนครูที่ดี 
  - การวางแผนเพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพครู 
 4. การพัฒนาตนเอง 
 วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาตนเองใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเสมอ 
 เน้ือหา  - การใฝรูใฝเรียน 
  - ความฉลาดทางอารมณ 
  - การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 5. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

  วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีบุคลิกภาพที่ดีและปฏิบัติตนไดถูกกาลเทศะและ
เหมาะสมกับการเปนครูที่ดี 

 เน้ือหา - การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  - การปรับตัว 
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 6. การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 

  วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยสามารถดํารงชีวิตอยางเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 เน้ือหา - การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
  - การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 
 1. การจัดการเรียนรู 
 วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีความรูความเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนรู 
 เน้ือหา - การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการ

เรียนรู 
  - การออกแบบการจัดการเรียนรู 
  - การวัดและประเมินผล 
  - การรายงานผลการจัดการเรียนรู 
  - การวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
 
 2. การพัฒนาผูเรียน 
 วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีความรูความเขาใจและทักษะการจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาผูเรียน 
 เน้ือหา - การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 

- การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูเรียน 
- การพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- การปลูกฝงวินัยประชาธิปไตยใหแกผูเรียน 
- การสรางคานิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเปนคนไทยของผูเรียน 
- การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. การพัฒนาวิชาการ 
วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยสามารถพัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
เน้ือหา - การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 

- การพัฒนาและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
- การใชและสรางเครือขายทางวิชาการ 
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4. การพัฒนาสถานศึกษา 
วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

เน้ือหา  - งานบริหารทั่วไป 
- งานสนับสนุนวิชาการ 
- งานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 

5. ความสัมพันธกับชุมชน 
วัตถุประสงคเพ่ือใหครูผูชวยสามารถประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนไดอยาง

เหมาะสม 
เน้ือหา - การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 

- การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
- การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
- การใหบริการชุมชน 

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู 
วิธีการพัฒนา 
ใหใชวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสมดังตอไปน้ี 

- การสอนแนะโดยครูพ่ีเลี้ยง 
- การสอนแนะโดยผูบริหาร 
- การศึกษาดวยตนเอง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การศึกษากรณีตัวอยาง 
- การปฏิบัติจริงฯลฯ 

2.3 คูมือการประเมินผลการเตรียมความพรอมและพฒันาอยางเขม  
(สงพรอมหนังสือสํานักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2548) 

คําชี้แจง 
1. การประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย  

มีองคประกอบในการประเมิน ดังนี้ 
องคประกอบที่ 1 การปฏิบัติตนประกอบดวย 
(1) วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
(2) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(3) เจตคติตอวิชาชีพครู 
(4) การพัฒนาตนเอง 
(5) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
(6) การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
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องคประกอบที่ 2 การปฏิบัติงานประกอบดวย 
(1) การจัดการเรียนรู 
(2) การพัฒนาผูเรียน 
(3) การพัฒนาทางวิชาการ 
(4) การพัฒนาสถานศึกษา 
(5) ความสัมพันธกับชุมชน 

2. การประเมินแตละองคประกอบแบงเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1 หมายถึงตองปรับปรุง 
ระดับ 2 หมายถึงพอใช 
ระดับ 3 หมายถึงดี 

3. ใหประเมินผลสรุปทุก3 เดือน ตลอดระยะ 2 ป รวม 8 ครั้ง โดยใชแบบประเมิน
เดียวกัน  

4. เกณฑการประเมินครูผูชวยตองไดคะแนนการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 อยางต่ํารอยละ 50 สําหรับการประเมินครั้งที่ 
5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 ตองผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน
แตละครั้ง 

5. รายละเอียดขององคประกอบความหมายและวิธีการประเมินองคประกอบที่ 2 การ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนมีดังนี ้
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ตาราง 1 รายละเอียดขององคประกอบความหมายและวิธีการประเมิน 
 

องคประกอบ ความหมาย การประเมินผล
5. ความสัมพันธกับชุมชน 
5.1 การศึกษาเกี่ยวกับ

ชุมชน 

� มีการศึกษาสํารวจเรียนรู
สภาพของชุมชนองคประกอบที่
สําคัญของชุมชนโดยเฉพาะ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และบุคคลสําคัญของชุมชน 

� เอกสารรายงานผล
การศึกษา 

� สอบถาม/สัมภาษณครู
ผูบริหารผูเรียนแลผูปกครอง 

5.2 การใหความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน 

� ใหความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชนในการทํา
กิจกรรมของชุมชน 

� สอบถาม/สัมภาษณ
ครูผูบริหารผูปกครองและ

ชุมชน 
5.3 การนําชุมชนเขามามี

สวนรวมในการจัดการเรียนรู 
� นําชุมชนเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมของสถานศึกษา 
� ดูจากแผนการจัดการ

เรียนรู 
� สอบถาม/สัมภาษณครู

ผูบริหารผูปกครองและชุมชน 
5.4 การใหบริการชุมชน � ใหความาชวยเหลือชุมชน

ทั้งดานความรูและรวมกิจกรรม 
� สอบถาม/สัมภาษณ
ครูผูบริหารผูเรียน

ผูปกครองและชุมชน 
5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับชุมชน 
� นําความรูประสบการณ

และการดําเนนิการและเปลีย่น
กับชุมชน 

� สอบถาม/สัมภาษณครู
ผูบริหารผูเรียนและผูปกครอง 

 

  สรุปการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนนั้น เปนหนึ่งในเกณฑการประเมินครูผูชวย
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ซึ่งอยูในหมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน ดานที่ 5ความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวยการศึกษา
เกี่ยวกับชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูการใหบริการชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยที่ครูผูชวยจะตองถูกประเมินทุก 3 
เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ป รวม 8 ครั้ง  
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2.4 การประเมินครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.4.1 วัตถุประสงคของการประเมินครู 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 90) กลาวถึง วัตถุประสงคของการประเมินครู 

จําแนกได 2 ลักษณะ คือประเมินเพื่อใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือประเมินเพื่อใหการรับรอง
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 

1.  การประเมินเพ่ือใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบดวย (1) การประเมินครูกอน
ประจําการหรือเรียกวาครูใหม คือผูที่ผานการปฏิบัติการสอนมาแลว 2 ป และประสงคจะประกอบวิชาชีพ
ครู (2) การประเมินครูประจําการที่ปฏิบัติการสอนอยูแลว แตมีคุณสมบัติไมครบตามมาตรฐานคุณสมบัติ 
เชน ไมจบปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไมใชทางการศึกษา ตองไดรับการประเมินภายใน 5 ป 

2.  การประเมินเพ่ือใหการรับรองความชํานาญในการประกอบอาชีพ คือการประเมินครูที่มี
ความประสงคขอเลื่อนวิทยฐานะและตําแหนง เชน ขอเลื่อนวิทยฐานะและตําแหนงจากครูปฏิบัติการเปน
ครูชํานาญการ เปนตน 

2.4.2 การประเมินผลการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของขาราชการ
ครู(สงพรอมหนังสือสํานักงานก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) 
 คําชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้ สําหรับคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ประเมิน
ครูผูชวย ดานความรู ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2. แบบประเมินฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนที่ 1 การปฏิบัติตนประกอบดวย 
 (1) วินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการครู 
 (2) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 (3) เจตคติตอวิชาชีพครู 
 (4) การพัฒนาตนเอง 
 (5) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 (6) การดํารงชีวิตที่เหมาะสม 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานประกอบดวย 
 (1) การจัดการเรียนรู 
 (2) การพัฒนาผูเรียน 
 (3) การพัฒนาทางวิชาการ 
 (4) การพัฒนาสถานศึกษา 
 (5) ความสัมพันธกับชุมชน 
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3. ใหคณะกรรมการแตละคนประเมินระดับคุณภาพครูผูชวยทุกรายการ ทั้ง 2 ตอน 
4. การแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ 

ระดับ  1  เทากับ  1  คะแนน หมายถึง  ตองปรับปรุง 
ระดับ  2  เทากับ  2  คะแนน หมายถึง  พอใช 
ระดับ  3  เทากับ  3  คะแนน หมายถึง  ดี 

5. ใหคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยทุกสามเดอืน
รวมแปดครั้งในเวลาสองป 

6. ใหคณะกรรมการนําผลการประเมินของกรรมการไปลงสรุปในแบบสรุปการประเมินการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมของครูผูชวย 

 
 

บันทึกผลการประเมิน 

ชื่อ-สกุล ผูรับการประเมิน................................................................................................. 
สถานศึกษา.............................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
5. ความสัมพันธกับชุมชน 

5.1 การศึกษาเกี่ยวกบัชุมชน 
  ระดับคุณภาพ 

ระดบั 1 เห็นประโยชนของการศกึษาเกีย่วกับชุมชน 
ระดบั 2 ดําเนนิการศึกษาเกีย่วกบัชุมชนอยางเปน

ระบบ 
ระดบั 3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเกีย่วกบัชุมชนไป

ใชใหเกิดประโยชน 
5.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
ระดบัคุณภาพ 
ระดบั 1 เห็นความสาํคัญของการใหความรวมมือกบั

ผูปกครองและชุมชน 
ระดบั 2 รวมกจิกรรมกบัผูปกครองและชุมชน 
ระดบั 3 ประสานความรวมมือกับชุมชนไดอยาง

เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดบัคณุภาพ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
  5.3 การนําชมุชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรยีนรู
        ระดับคณุภาพ 

ระดบั 1 เห็นความสาํคัญของการนําชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนรู 

  ระดบั 2นําชมุชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู 

  ระดบั 3 นําชุมชนเขามามสีวนในการจัดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม 

  

  5.4 การใหบริการชุมชน 
     ระดบัคุณภาพ 
     ระดบั 1 เห็นความสาํคญัของการใหบริการชุมชน  
     ระดบั 2 ใหบริการชุมชน 
     ระดบั 3 ใหบริการชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

  

  5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน
       ระดับคณุภาพ 
        ระดับ 1 เห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกบัชุมชน 
        ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัชุมชน 
        ระดับ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัชุมชนอยาง      
สมํ่าเสมอ 

  

 
4. การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 

4.1 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
การสรางความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนตองคํานึงถึงพ้ืนฐานของสังคมในชุมชน เชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ลักษณะของประชาชน กลุมตางๆ ในชุมชน จึงตองมี
การศึกษาถึงธรรมชาติและความเปนอยูของชุมชนเสียกอน โรงเรียนควรจะมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่
ชุมชนนั้นยึดถือปฏิบัติ และควรศึกษาวาในชุมชนนั้นๆ มีการปฏิบัติกันอยางไรดังน้ันโรงเรียนจึงตอง
มีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนและ
ชุมชนทั้งสองฝาย มีผูเสนอแนะวิธีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไวแตกตางกันดังนี้ 
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ไพรัช อรรถกามานนท (2545: 31-35) กลาวถึง การศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชนและทองถิ่น

วาเปนการจัดทําที่มุงศึกษาดูวาสภาพชุมชนเปนอยางไร มีปญหาและความตองการอะไร เปนการ
สํารวจคนหาผูรูหรือปราชญชาวบานในชุมชน เปาหมายในการวิเคราะหนี้ก็เพ่ือศึกษาศักยภาพและ
ขอจํากัดของชุมชนนั้น การดําเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวทางนี้ตองผานขั้นตอน
การวิเคราะหชุมชนทั้งสิ้น แตการดําเนินงานนั้นไมจําเปนตองรอใหการวิเคราะหจบสิ้นทุกขั้นตอน 
ครูและโรงเรียนสวนใหญมักนําผลและขอมูลจากการวิเคราะหเบื้องตนมาเปนแนวทางการทํางานใน
ระยะแรกเริ่ม หลังจากนั้นการวิเคราะหชุมชนจะกลายเปนสวนหนึ่งในกระบวนการดําเนินงาน
ทั้งหมด หรือทําไปวิเคราะหไปพรอมกัน  

 รัตนา  กาญจนพันธุ (2546: 158-159) กลาวถึง การวิเคราะหชุมชนวา เปนขั้นตอนที่นํา
ขอมูลเบื้องตนที่โรงเรียนรวบรวมไดเพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการตอไป ซึ่งในการปฏิบัติงาน จะ
อาศัยขอมูลที่รวบรวมไดแลวนําไปใชเลยไมพอตองอาศัยความรูความสามารถของบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนรวมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจะทําใหการดําเนินการได สอดคลองกับสภาพที่
ตองการตามลําดับ ดังนี้ 

 จัดประชุมสัมมนาคณะครู ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ พรอม
นําเสนอขอมูลที่รวบรวมได 

 1. คณะผูรวมสัมมนารวมกําหนดวิสัยทัศนการสรางความรวมมือ หรือการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนในอนาคต 3-5 ป 

 2. คณะผูรวมสัมมนา ชวยกันตรวจสอบขอมูล ปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเปนขอมูลที่ถูกตอง และ
เปนปจจุบันและในบางขอมูลปรับปรุงเปนสารสนเทศเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป 

 3. คณะผูรวมสัมมนารวมศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนในดานความสามารถและความ
ตองการ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและขอมูลสารสนเทศ 

 4. คณะผูรวมสัมมนา รวมกําหนดวิธีการ บุคลากร ระยะเวลาผูรับผิดชอบทรัพยากร 
รวมทั้งการวิเคราะหความเปนไปไดและเขียนแผน เพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป 

 ธีระ  รุญเจริญ (2550:260) กลาวถึงงานที่โรงเรียนตองทําเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน
คือ ศึกษาชุมชนโดยละเอียด เกี่ยวกับลักษณะของชุมชน นับตั้งแตโครงสรางวัฒนธรรม ประเพณี 
อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรและความตองการ ทัศนคติและความเชื่อตางๆ และโรงเรียน
จะตองวางแผนเกี่ยวกับชนบท โดยครูในโรงเรียนชวยกันวางแผน เกี่ยวกับความมุงหมาย แนว
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

 สรุปไดวา การศึกษาและการสํารวจชุมชน หมายถึง การศึกษา สํารวจ เรียนรูสภาพ
ปจจุบันและปญหาของชุมชน เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองสามารถใชเปน
สารสนเทศสําหรับการพัฒนาชุมชนได ซึ่งมีกระบวนการวิธีการที่หลากหลายการจะใชวิธีใดนั้น 
บุคลากรในโรงเรียนจะตองพิจารณาใหรอบคอบเพื่อที่จะไดมาซึ่งขอมูลและปญหาที่เปนจริงที่สุด 
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4.2 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
 การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนนั้น จะเกี่ยวของกับบุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชน ที่จะชวยพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนจะตองพยายามพัฒนาตนเองให
ผูปกครองและชุมชนเกิดความศรัทธา ใหความรวมมือกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ดังน้ันผูบริหารและ
คณะครูในโรงเรียน จะตองมีการสรางความสัมพันธกับชุมชน เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนใหความ
รวมมือกับทางโรงเรียน มีนักวิชาการเสนอแนะวิธีการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนไว
แตกตางกันดังนี้ 

 สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2546: 93-94) ไดจัดทํารายงานการสังเคราะหรูปแบบการ
พัฒนาครูทั้งโรงเรียน ใหโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดเตรียมการสรางความตระหนักและใหความรู
แกผูปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนไปพรอมๆ กับครูจูงใจให
ผูปกครองและชุมชนเห็นคุณคาของการศึกษา และเห็นความจําเปนที่ผูปกครองและชุมชนจะตองเขา
มามีสวนรูเห็นกับการจัดการศึกษาของบุตรหลานในทองถิ่น โดยการประสานมือกับทางโรงเรียนให
มากขึ้นกวาเดิม 

 โรงเรียนไดปรับกลยุทธการพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียน และชุมชนในหลายๆ ดาน 
ดังนี้ 

 1. จัดประชุมผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใหความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในสวนที่เกี่ยวของ และความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 
ตอบแบบสอบถามเพื่อนําไปเปนขอมูลในการทําแผนพัฒนาโรงเรียน 

 2. ขอความรวมมือบุคคลตางๆ ที่ มีความรูความสามารถในแตละดานในการเปน
ผูทรงคุณวุฒิเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรู โดยจัดทําทะเบียนภูมิปญญาและแหลง
เรียนรู เพ่ือจะไดนํานักเรียนมาศึกษาคนควาในลําดับตอไป 

 3. เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน จัดแหลงเรียนรูในชุมชน 
โดยมีเจาของแหลงเรียนรูเปนผูใหความรูและตอบปญหาของนักเรียน 

 4. ปรับบรรยากาศระหวางบานกับโรงเรียนใหใกลชิดกันอยางชัดเจนและตอเน่ือง โดยจัด
กิจกรรมการพบผูปกครองเปนระยะๆ และสม่ําเสมอ ในการพบกันทุกครั้งครูจะแสดงใหผูปกครอง
เห็นถึงความกาวหนาของนักเรียน จุดแข็งที่ควรสนับสนุน และจุดออนที่บานและโรงเรียนจะรวมมือ
กันแกไขได ทําใหผูปกครองเกิดความสบายใจวา มาโรงเรียนไมไดมาฟงแตความผิดของลูก แตกลับ
ไดรับทราบพัฒนาการในทางที่ดีของลูก จึงเต็มใจที่จะมาบอยขึ้น 

 รัตนา  กาญจนพันธุ (2546: 158-159) ไดเสนอแนะวิธีการใหความรวมมือกับผูปกครอง
และชุมชน ใหมีการสรางความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง โดยวิธีการดังนี้ 

 1. พยายามชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปกครองถึงวัตถุประสงคของการศึกษาของ
โรงเรียนในวันที่นําเด็กนักเรียนมาเขาเรียน 

 2. ครูใหญควรแนะนําใหผูปกครองรูจักคุนเคยกับครูประจําชั้นของเด็ก 
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 3. เชิญผูปกครองมาชมการแสดงของนักเรียน เชน การแสดงละคร, กีฬา ฯลฯ จะทําให

ผูปกครองมีความชื่นชมในความสามารถของบุตรหลานของตน 
 4. เชิญผูปกครองเขามามีสวนรวมในการแกปญหาเกี่ยวกับตัวเด็ก เชน กรณีเด็กมา

โรงเรียนสาย กาวราวชอบรังแกเด็กอ่ืน ครูควรมีจดหมายเชิญผูปกครองมาที่โรงเรียนจดหมายควร
เขียนอยางเปนกันเองการพูดจากันเพียงครึ่งชั่วโมงก็อาจทําใหครูเขาใจในตัวเด็กมากขึ้น 

 5. ครูควรหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนเด็กและผูปกครองที่บานบาง เพ่ือจะไดทราบสภาพความ
เปนอยูและสิ่งแวดลอมอันแทจริงของเด็ก การไปพบผูปกครองอาจทําความลําบากใหแกครูบาง แตถา
ครูมีจุดมุงหมายที่แทจริงที่จะชวยเด็กแลวการไปเยี่ยมผูปกครองจะเปนวิธีที่ดีที่สุด ดังน้ันการไปเยี่ยม
เด็กและผูปกครองควรจะไปใหทั่วทุกคน มิใชไปเฉพาะเด็กที่มีปญหาเทานั้น ในการไปครูควรเตรียม
หัวขอสนทนาหรือปญหาที่จะไปถามระวังอยาถามเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัวมากนัก และควรทําใหพอแม
สบายใจเม่ือพูดถึงปญหาที่เกี่ยวกับเด็ก หากผูปกครองมีปญหาที่จะเลาใหครูฟงครูควรรับฟงอยาง
สนใจและแสดงใหผูปกครองเห็นวาครูยินดีใหความชวยเหลือเทาที่สามารถจะทําได 

 6. ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน เชิญมารวม
เปนกรรมการในงานของโรงเรียน เชิญมารวมในการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน เชน มีสวนรวม
ในการสรางหลักสูตร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนจัดตั้งสมาคมครู 

 7. และผูปกครอง เพ่ือสงเสริมใหผูปกครองและครูไดรวมมือกันในการอบรมสั่งสอนและให
การศึกษาทุกดานแกเด็ก 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 47) กลาวไววา การประสานความ
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน หมายถึง การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียน
ทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ใหบริการดานวิชาการที่
สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่อ่ืนๆ จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการสรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา การประชุมผูปกครองนักเรียน การ
ปฏิบัติงานรวมกันชุมชน การรวมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เปนตน 

 ธีระ  รุญเจริญ (2550: 257-258) กลาววา การสรางมนุษยสัมพันธเปนงานสําคัญอยาง
หน่ึงของผูบริหารโรงเรียน ที่ตองจัดใหมีขึ้น เพ่ือความเจริญกาวหนาและมั่นคงของโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล 2 กลุมใหญๆ คือ บุคลากรภายในโรงเรียน 
และบุคคลในชุมชนรอบโรงเรียนในการสรางมนุษยสัมพันธนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรคํานึงถึงหลัก  
6 ประการ คือ 
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 1. ผูบริหารทุกระดับควรถือวา โรงเรียนเปนของประชาชน รัฐจัดโรงเรียนขึ้นเพ่ือประโยชน

ของประชาชน 
 2. ผูบริหารการศึกษาควรอยูใกลชิดกับประชาชน มีงานทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ไหนท่ี

พอจะไปรวมกับเขาไดก็ควรไป ไมวาจะเปนสิ่งที่เราเห็นดวยหรือไม ทั้งน้ี เพ่ือรักษามนุษยสัมพันธ
และความรวมมือที่ดีกับประชาชน 

 3. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรูเห็นกิจการของโรงเรียนตามสมควร หรือทุกโอกาสที่
ทําได 

 4. แนะนําใหครูออกไปพบปะผูปกครอง หรือเยี่ยมเยียนนักเรียนที่บาน ถาพอจะทําไดและ
สถานการณอํานวย เพ่ือสรางความสัมพันธสวนตัวตามวัฒนธรรมไทย 

 5. มีทางใดที่โรงเรียนพอจะชวยพัฒนาชาวบาน ดวยการใหการศึกษาทั้งดานวิชาสามัญ
และวิชาชีพ ผูบริหารไมควรเพิกเฉย แตควรจัดใหทุกโอกาสที่พอจะทําได 
 6. การรับความชวยเหลือทางการเงิน ซึ่งนํามาบํารุงโรงเรียน ควรใหเกียรติแกผูใหโดย
วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ประกาศใหชุมชนทราบ เปนตน 

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน หมายถึงการที่ครู
สรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน โดยการทําความเขาใจกับผูปกครองพยายามชี้แจงและ
ทําความเขาใจกับผูปกครองถึงวัตถุประสงคของการศึกษา เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมใน
กิจกรรมและการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน  

 

4.3 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูหมายถึง การเปดโอกาสเชิญชวนหรือการ

หาทางใหบุคคลในชุมชนไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน  
 ไพรัช อรรถกามานนท (2545: 36) กลาวถึง การเปดโอกาสใหมีสวนรวมกิจกรรมทาง

สถานศึกษาเปนแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ในสวนที่เกี่ยวกับการ
นําชุมชนสูสถานศึกษาอาจดําเนินการไดดังนี้ 

 1. เชิญบุคคลผูปกครองมาเปนวิทยากรบรรยาย อภิปรายในสถานศึกษาตาม
ความสามารถพิเศษ เชน แพทย ทนายความ ชาง นักวิชาการเกษตร เปนตน 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ มีผูปกครอง กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
 3. นําเอกสารและสิ่งตีพิมพของชุมชนมาเผยแพรในสถานศึกษา เชน ประกาศ ระเบียบ 

โฆษณา หนังสือพิมพ ฏีกางานกฐิน ผาปา 
 4. เชิญมารวมกิจกรรมพิเศษของสถานศึกษา เชน เชิญผูปกครองมารวมในงาน

นิทรรศการและแจกประกาศนียบัตร ดนตรี รวมสังสรรค เปนตน 
 5. จัดตั้งสมาคมครูผูปกครอง 
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 ทัศนาแสวงศักดิ์ (2548: 46-48) ไดเสนอแนวทางการสรางความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชนไวดังนี้ 
 1. เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม

ความตองการของทองถิ่นใหสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนและสงเสริมให
สถานศึกษาประชาชนรวมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองโดยมีหลักสําคัญคือสถานศึกษาเปนผูให
ความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนชุมชนและชุมชนก็เปนผูใหความรวมมือชวยเหลือสนับสนุน
สถานศึกษาเชนเดียวกันซึ่งสถานศึกษาตองเปนฝายเร่ิมตนใหกอนผูบริหารและบุคลากรใน
สถานศึกษาตองใหความสําคัญและคํานึงถึงแนวทางในการดําเนินงานเรื่องน้ีซึ่งที่ผานมาการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนไมคอยประสบผลสําเร็จเพราะสถานศึกษาเปนฝายรับฝายเดียว 

 2. ชุมชนรวมคิดรวมปรึกษารวมตัดสินใจรวมวางแผนรวมดําเนินการรวมประเมินผลรวม
รับผลประโยชนในกิจกรรมหรือเร่ืองตางๆเปนตนวาเปนวิทยากรเปนผูสอนเปนสถานที่ฝกงานเปน
แหลงเรียนรูรวมจัดทําหลักสูตรรวมจัดทําแผนปฏิบัติการรวมลงทุนทางการศึกษารวมติดตาม
ประเมินผลเปนตน 
 3. ใหบุคคลทุกคนทุกหนวยงานทุกองคกรซึ่งอยูในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูมีสวนรวมซึ่ง
การมีสวนรวมควรรวมมากนอยเพียงใดปริมาณของการมีสวนรวมคงตองพิจารณาเปนเรื่องๆ ไปวา
แตละเรื่องควรใหชุมชนเขามาเกี่ยวของมากนอยแคไหนบางเรื่องอาจตองพิจารณามากเชนการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการเปนวิทยากรเปนแหลงเรียนรูเปนตนและบางเรื่องอาจนอยคงตอง
พิจารณาตามความเหมาะสมเพราะถารวมมากเกินไปอาจทําใหชักชายุงยากได 

จาคอบสัน (Jacobson อางอิงจากวาโรเพ็งสวัสดิ์ 2549: 53) ไดเสนอแนวคิดการนําโรงเรียน
ออกสูชุมชนและการนําชุมชนเขามาสูโรงเรียนไวดังนี้ 

1. จัดใหมีเอกสารสิ่งพิมพตางๆของโรงเรียนออกเผยแพร 
2. จัดใหมีการเสนอขาวจากโรงเรียนถึงบานเปนประจํา 
3. จัดใหมีนิทรรศการภายในโรงเรียน 
4. จัดใหมีวันเยี่ยมโรงเรียน 
5. จัดใหมีสัปดาหแหงการศึกษา 
6. จัดใหมีโครงการเยี่ยมผูปกครองที่บาน 
7. สรางความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน 
8. ใชสื่อมวลชนในดานตางๆเชนวิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพและอ่ืนๆ 
9. จัดทํารายงานประจําปและชี้แจงใหทราบ 
10. จัดตั้งสมาคมศิษยเกา 
11. จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู 
12. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
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13. ควรใหโรงเรียนจัดกิจกรรมโดยเขามีสวนรวมในทองถิ่นเชนงานประเพณีตางๆของ
ทองถิ่นนอกจากนั้นควรมีการแสดงละครของนักเรียนหรือจัดเกมกีฬาตางๆ 

 สรุปไดวา การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ครูเปดโอกาส
เชิญชวน ประชาสัมพันธ หรือหาทางใหผูปกครอง และชุมชนไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือใน
กิจกรรมของโรงเรียน ทั้งดานการเงิน วัสดุอุปกรณแนวคิดและบทบาทในการจัดการศึกษา แลว
จัดลําดับความสําคัญในการขอการสนับสนุนและทําโครงการดําเนินการ เม่ืองานดังกลาวบรรลุผล
ทางโรงเรียนก็ทําหนาที่ยกยอง ขอบคุณและรายงานผลการปฏิบัติไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน ดานการนําชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนรูเปนไปดวยความเขาใจอันดีถึงจุดหมายที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียนใหดําเนินไปอยางตอเน่ืองบรรลุผลสําเร็จสืบไป 

4.4 การใหบริการชุมชน 
 การใหบริการชุมชนในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมักจะเปนการ

ใหบริการกับชุมชนในดานตางๆตามกําลังความสามารถที่บุคลากรในโรงเรียนจะสามารถกระทําได
เชนการใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกชุมชนการใหบริการดานอาคารสถานที่การใหบริการยืม
วัสดุอุปกรณตางๆซึ่งการใหบริการชุมชนนี้ถือเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของโรงเรียนเพราะ
โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งของสังคมที่มีความใกลชิดกับเด็กและประชาชนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
โรงเรียนจึงควรเปนแหลงกลางที่จะใหความชวยเหลือชุมชนอันจะกอใหเกิดความอบอุนและมีไมตรี
จิตที่ดีตอกัน 

 ชานุวัฒน  สุดสาคร (2547: 24) ไดสรุปความหมายไวดังนี้ ดานการใหบริการชุมชน 
หมายถึง การบริการดานตางๆ ที่โรงเรียนจัดใหชุมชนตามกําลังความสามารถที่โรงเรียนจะกระทําได
เพ่ือเสริมสรางสังคมในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งโรงเรียนอาจจะบริการชุมชนในดานความรูทางวิชาการ ดาน
สุขอนามัย และนันทนาการ ศิลปกรรม ประเพณี การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อาคารสถานที่วัดสุ
อุปกรณตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ซึ่งประชาชนที่เขารับการบริการยอมแตกตางกันใน
ดานความรูพ้ืนฐาน ประสบการณ ดังน้ัน การใหบริการแกชุมชน ผูใหจะตองมีความรูความเขาใจใน
เทคนิคตางๆ เปนอยางดี สามารถใชเทคนิคไดอยางถูกตองเหมาะสมกับความมุงหมาย 

 สุรพล  อนถาวร (2549: 29) ไดสรุปความหมายของการบริการชุมชนวา เปนการใหบริการ
ดานตางๆ ที่สถานศึกษาจัดใหชุมชนตามกําลังความสามารถที่สถานศึกษาจะกระทําไดเพ่ือ
เสริมสรางสังคมในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งสถานศึกษาอาจจะบริการชุมชนในดานความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพดานสุขอนามัย โภชนาการและนันทนาการ ศิลปกรรม ประเพณี การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ซึ่งประชาชนที่เขารับ
บริการยอมแตกตางกันในดานพื้นฐาน ประสบการณ ดังนั้นการใหบริการแกชุมชนผูใหบริการจะตอง
มีความรูความเขาใจเทคนิคตางๆ เปนอยางดี สามารถใชเทคนิคไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับความ
มุงหมาย 
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นพดล  แสนบัณฑิต (2551: 60) ไดสรุปความหมายของการบริการชุมชนของโรงเรียนไววา

เปนหนาที่สําคัญอยางยิ่งที่ทางโรงเรียนจะตองดําเนินการใหบริการชุมชนในดานตางๆ เชน การ
บริการขาวสาร การสงเสริมอาชีพ ไดแก การใหความรู การจัดนิทรรศการสงเสริมอาชีพ การให
ชุมชนใชอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑตางๆ การใหบริการดานวิชาการ และการใหความรูเกี่ยวกับ
สุขอนามัย ตามความพรอมและความสามารถที่จะดําเนินการได ซึ่งตองระดมความพรอมทั้ง
ทางดาน กําลังคน กําลังความคิด กําลังความสามารถของทุกๆ ฝายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพ่ือรวมมือกันใหบริการชุมชนอันจะชวยใหประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยู
ดังน้ัน การใหบริการชุมชนจึงดูไดจากการที่โรงเรียนไดจากบริการขาวสาร การสงเสริมสุขภาพ 
อนามัย การสงเสริมอาชีพ ดานการนันทนาการ การบริการอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑตลอดจน
การบริการดานวิชาการ 

สุณิตา  บุริมาศ (2552: 27) ไดสรุปไววาดานการใหบริการชุมชน เปนการทํางานรวมกัน
ของบุคคลกับองคกรหลายๆ ฝาย เพราะฉะนั้น ผูใหบริการจะตองใหผูรับบริการนั้นประทับใจ เกิด
ความพอใจ รวดเร็ว ฉับไว ถูกตอง ไมมากขั้นตอน จึงจําเปนจะตองใชศาสตรและศิลปเขามามีสวน
เกี่ยวของ 

สรุปไดวาการบริการชุมชนของโรงเรียน คือการที่ครูใหบริการดานตางๆ แกชุมชนตามกําลัง
ความสามารถที่โรงเรียนจะสามารถดําเนินการได เพ่ือเสริมสรางสังคมในชุมชนใหดียิ่งขึ้นซ่ึง
โรงเรียนอาจจะบริการชุมชนในดานความรูทางวิชาการ การบริการขาวสาร การสิ่งเสริมอาชีพ 
วิชาชีพดานสุขอนามัยโภชนาการและนันทนาการศิลปกรรมประเพณีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหบริการดานอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ บริการหองสมุด บริการดานสหกรณโรงเรียน หรืออุปกรณ
อ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆซึ่งประชาชนที่เขารับบริการยอมแตกตางกันในดาน
ความรูพื้นฐานประสบการณดังน้ันการใหบริการแกชุมชนผูใหจะตองมีความรูความเขาใจในเทคนิค
ตางๆเปนอยางดีสามารถใชเทคนิคไดอยางถูกตองเหมาะสมกับความมุงหมาย 

 

4.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 252) กลาวถึงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในชุมชนวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องของอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ความเปนอยู ความเชื่อ 
ซึ่งเปนวิถีชีวิตของประชาชน และอยูคูกับประชาชนตลอดชีวิต การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
นับวาเปนการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาตามอัธยาศัยนี้เกิดขึ้นมานานกอนที่จะมีการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมีตัวอยางเชน บุตรหลานเรียนรูเร่ืองการแกะสลักไม
จากบรรพบุรุษ ไมไดเรียนในชั้นเรียน แตเรียนจากการสังเกต การชวยเปนลูกมือ หรือหนุมสาวรูจัก
วิธีทําบั้งไฟจากการบอกเลา การดูตัวอยางจากการชวยผูเฒาผูแกในหมูบานทํา หรือลูกหลานของ
หมอยาแผนโบราณ เม่ือโตขึ้น สามารถเปนหมอยาแผนโบราณไดเพราะเขาไดเรียนรูผานการศึกษา
ตามอัธยาศัยมา 20 กวาป 
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ในแตละชุมชนมีผูรู มีปราชญทองถิ่นที่มีความรูและประสบการณในดานตางๆ อยูอยาง

หลากหลาย ความรูและประสบการณที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นนับวามีคุณคายิ่งเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากวิถีชีวิตของชุมชน สามารถใชในชุมชนไดอยางเต็มที่โดยไมตองดัดแปลง จึงควรที่จะตองมีการ
ถายทอดสูผูสนใจในชุมชน การถายทอดนั้นอาจจะเปนไดทั้งในลักษณะของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพราะฉะนั้น จึงจําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสํารวจภูมิปญญา
ทองถิ่นในแตละชุมชนและขอความรวมมือในการเผยแพรความรูแกประชาชน ในขณะเดียวกันควร
จะแนะนําวิธีการถายทอดความรูใหแกผูรูในทองถิ่นดวย 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550: 7-14) 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการจัดการความรู ประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแกการคนหา
ความรูการสรางและแสวงหาความรูการจัดการความรูใหเปนระบบการประมวลและกลั่นกรองความรู
การเขาถึงความรูการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูและการเรียนรูเพ่ือใหมีการนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรจึงมีการใชเครื่องมือหลากหลายประเภทในการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูรวมทั้งการชวยใหผูที่ตองการใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกเพื่อที่จะสงเสริมให
การจัดการความรูในองคกรมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมี
หลากหลายประเภททั้งที่เหมาะสมกับความรูที่เปนประเภทความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) 
และความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) ดังตอไปน้ี 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมกับความรูประเภทความรูที่ชัดแจง(Explicit 
Knowledge) 

1.1 การจัดเก็บความรูและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในรูปของเอกสารเปนการจัดเก็บความรู
หรือขอมูลขององคกรในรูปแบบงายๆเพื่อความสะดวกในการคนหาและนําไปใชเชนงานวิจัยผลการ
สํารวจผลงานประจําปขอมูลทางการตลาดเปนตนนอกจากนั้นแลวองคกรควรมีการจัดทําฐานความรู
ของวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อใหผูสนใจสามารถเขามาเรียนรูไดซึ่งการรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศอาจ
ไดจากการทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งเปนการเรียนรูจากผูที่ทําไดดีที่สุดทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 

1.2 การใชเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling)การใชเทคนิคการเลาเรื่องนี้เปนวิธีการ
เผยแพรสิ่งที่เราไดเรียนรูมาใหแกผูสนใจโดยตองสรางความสมดุลระหวางความนาสนใจในการ
บรรยายเรื่องและเน้ือหาที่ตองการสื่อเชนการใชเทคนิคการเลาเรื่องในประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรม
ขององคกรโดยการนําเรื่องที่ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมาผูกเปนเรื่องราวใหนาสนใจและ
เผยแพรในองคกรทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณของผูอ่ืนและกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอมูลความรูที่มีระหวางกันได 

1.3 สมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)แนวคิดนี้จะเหมือนกับสมุดโทรศัพทหนาเหลืองที่
เราคุนเคยกันแตแทนที่เน้ือหาในสมุดจะบันทึกรายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการตางๆสมุด
หนาเหลืองสําหรับการจัดการความรูจะบันทึกแหลงที่มาของความรูประเภทของความรูและ
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ผูเชี่ยวชาญในแตละดานขององคกรรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญๆเชนผลงานที่ผานมาและเรื่องที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสมุดหนาเหลืองในลักษณะนี้จะชวยสรางความเชื่อมโยงระหวางคนที่ตองการใช
ขอมูลกับแหลงขอมูลที่มีเพ่ือทําใหคนในองคกรรูวามีขอมูลอยูที่ใดและจะสามารถเขาถึงขอมูลนั้นๆ
ไดอยางไรสําหรับการบันทึกขอมูลตางๆในสมุดหนาเหลืองนั้นสามารถทําไดทั้งในรูปแบบเอกสารที่
เปนลายลักษณอักษรหรือผานระบบอิเลคทรอนิคสก็ไดทั้งน้ีสมุดหนาเหลืองไมจําเปนตองผูกติดกับ
เฉพาะบุคคลในองคกรเทานั้นแตยังสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลภายนอกผานระบบเว็บไซตตางๆ ไดดวย 

1.4 ฐานความรู (Knowledge Bases)เปนการเก็บขอมูลความรูตางๆที่องคกรมีไวใน
ระบบฐานขอมูลและใหผูตองการใชคนหาขอมูลความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาผานระบบอินเทอรเน็ตอินทราเน็ตหรือระบบอ่ืนๆไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และถูกตองทั้งน้ีในการทําฐานความรู(Knowledge Bases) ควรคํานึงถึงความพรอมของโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เหมาะสมกับความรูประเภทความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit 
Knowledge)  

2.1 การจัดตั้งทีมขามสายงาน (Cross-Functional Team)เปนการจัดตั้งทีมเพ่ือมา
ทํางานรวมกันในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่กําหนดขึ้นภายใตความเชื่อที่วาการทํางานในแตละเร่ืองตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญจากหลายๆดานมาแลกเปลี่ยนประสบการณและทํางานรวมกันจึงจะประสบ
ความสําเร็จการแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูระหวางทีมจะทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากขึ้น
ซึ่งในการแลกเปลี่ยนหรือถายทอดความรูระหวางกันน้ันหัวหนาทีมควรมีการสรางบรรยากาศที่ดีเพ่ือ
ชวยใหมีความคุนเคยระหวางกันทําใหทุกคนเขาใจและมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกันสรางความ
เชื่อม่ันและไววางใจตอกันและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือควรมีการจดบันทึกหรือรวบรวมความรูที่
เกิดขึ้นในระหวางที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันไวดวย 

2.2 กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles: IQCs)
กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles: IQCs) เปนกลุมที่พัฒนามา
จากกลุม QCs (Quality Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุมจะมาจากตางหนวยงานหรือตางระดับในองคกร
หรืออาจจะมาจากตางองคกรก็ไดกลุม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อคนหาวิธีการที่ชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวหรือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆการทํากลุม IQCs นี้จะเปนการระดม
สมองเพ่ือกําหนดแนวคิดตางๆที่หลากหลายในการพัฒนาองคกรตามหัวขอเร่ืองที่ตั้งไวและคนหา
ทางเลือกที่ดีที่สุดชวยแกปญหาในการทํางานของหนวยงานหรือองคกรซึ่งในการพบปะแลกเปลี่ยน
ความรูกันตองมีการจดบันทึกขอมูลหรือความรูที่เกิดขึ้นรวมทั้งปญหาและความสําเร็จที่เกิดขึ้นไว
ดวยเม่ือเปรียบเทียบ IQCs กับทีมขามสายงานแลวจะมีความแตกตางในเรื่องของสมาชิกกลุมที่
สามารถรวมกันไดจากทั้งภายในและภายนอกองคกรในขณะที่สมาชิกทีมขามสายงานจะมีเฉพาะคน
ในองคกรเทานั้นและเนื้อเรื่องของการทําทีมขามสายงานจะเปนเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากกวาแต
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อยางไรก็ตามทั้งสองวิธีตางก็เปนเทคนิคในการทําใหคนมาพบปะและแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน
เพ่ือชวยพัฒนาและปรับปรุงองคกร 

2.3 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice: CoP) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เปน
กลุมคนที่มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรู
ใหมๆเพ่ือชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นสวนใหญการรวมตัวกันในลักษณะ
นี้มักจะมาจากคนที่อยูในกลุมงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงรวมกันซึ่งความ
ไววางใจและความเชื่อม่ันในการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูระหวางกันจะเปนสิ่งที่สําคัญโดยCoPจะมี
ความแตกตางจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจากเปนการรวมกันอยางสมัครใจเปนการเชื่อมโยงสมาชิก
เขาดวยกันโดยกิจกรรมทางสังคมไมไดมีการมอบหมายงานเฉพาะหรือเปนโครงการแตจะเลือกทํา
ในหัวขอเรื่องที่สนใจรวมกันเทานั้นการทํา CoP จะมีระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุดโดยหาก
สมาชิกในกลุมหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงครวมกันแลวกลุมCoPก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเชนเปลี่ยนหัวขอของกลุมหรือมีการจัดตั้งกลุม CoP ใหมๆขึ้นมาทั้งน้ีระหวาง
การอยูรวมกันควรมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรูระหวางกันเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนดวยอยางไรก็ตาม
แม CoP จะเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่สนใจรวมกันและจัดการกันเองแตก็ตองมีการกําหนด
บทบาทที่ชัดเจนเพื่อใหการทํายั่งยืนในระดับหน่ึงเชนควรมีการยกยองชมเชยและใหการยอมรับกลุม
CoP จากผูบริหารขององคกรควรชวยสนับสนุนใหการสื่อสารระหวางสมาชิก CoP เปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็วพยายามชักจูงหรือทําใหสมาชิกเห็นประโยชนในการพบปะแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
กันใหแรงจูงใจหรือรางวัลสําหรับสมาชิกที่ใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเปนตัวอยางแก
คนอ่ืนๆตอไปรวมทั้งควรสงเสริมให CoP มีการเติบโตและขยายตัว 

2.4 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System)ระบบพ่ีเลี้ยงเปนวิธีการถายทอดความรูแบบตัว
ตอตัวจากผูที่ มีความรูและประสบการณมากกวาไปยังบุคลากรรุนใหมหรือผูที่ มีความรูและ
ประสบการณนอยกวาซึ่งระบบพ่ีเลี้ยงเปนวิธีการหนึ่งในการสอนงานและใหคําแนะนําอยางใกลชิดผู
ที่เปนพี่เลี้ยงมักจะมีตําแหนงและอาวุโสกวาซึ่งอาจอยูในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานก็ได
โดยทั่วไประบบพี่ เลี้ยงจะใชเวลาคอนขางนานเพราะทั้งสองฝายจะตองสรางความคุนเคย
ความสัมพันธและความเขาใจกันผูที่เปนพ่ีเลี้ยงนอกจากจะใหคําปรึกษาในดานการงานแลวยังเปนที่
ปรึกษาในเวลามีปญหาหรือสับสนที่สําคัญพ่ีเลี้ยงจะตองเปนตัวอยางที่ดีในเร่ืองพฤติกรรมจริยธรรม
และการทํางานใหสอดคลองกับความตองการขององคกร 

2.5 การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาชวยงาน 
(Secondment)การสับเปลี่ยนงานเปนการยายบุคลากรไปทํางานในหนวยงานตางๆซ่ึงอาจอยูภายใน
สายงานเดียวกันหรือขามสายงานเปนระยะๆเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของทั้งสองฝายทําใหผูถูกยายเกิดการพัฒนาทักษะที่
หลากหลายมากขึ้นสําหรับการยืมตัวบุคลากรมาทํางานชั่วคราวน้ันเปนการยายบุคลากรระดับ
บริหารหรือบุคลากรที่มีความสามารถสูงไปชวยทํางานในหนวยงานขามสายงานหรือในหนวยงาน
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เพ่ือใหผูถูกยืมตัวถายทอดความความรูและประสบการณของตนเองใหหนวยงานเปนการกระจาย
ความรูที่ไดผลในระยะสั้นในขณะเดียวกันผูถูกยืมตัวก็ไดเรียนรูจากบุคลากรในหนวยงานอื่นซึ่ง
สามารถนํามาพัฒนางานของตนเองหรือสรางความรูใหมๆได 

2.6 เวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum)การจัดการประชุมหรือ
กิจกรรมอยางเปนกิจลักษณะอยางสมํ่าเสมอเพื่อเปนเวทีใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุย
กันเปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันไดซึ่งอาจทําไดในหลาย
ลักษณะเชนการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการที่จัดอยางสม่ําเสมอ 

วิธีการที่กลาวมาขางตนเปนวิธีการหลักๆเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่องคกร
สามารถเลือกใชหรือผสมผสานวิธีการเหลานั้นเขาดวยกันเพื่อใหสอดคลองกับความตองการวิธีการ
ทํางานและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเกิดการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางทั่วถึงทั้งองคกร 

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน หมายถึง การที่ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู หรือ
กิจกรรมที่ชุมชนรวมมือกับโรงเรียนจัดกระทําขึ้นเพ่ือใหการเรียนรูนั้นตอบสนองความตองการของ
ชุมชน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเชื่อมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนโดยผาน
กระบวนการกลุม หรือเครือขายการเรียนรู และทําใหเกิดการสะสมองคความรูในทองถิ่น ซึ่งแตละ
ทองถิ่นก็จะแตกตางกันไปตามบริบทของทองถิ่น โดยจะเปนฐานสําหรับการพัฒนาไปสูหลักสูตร
ทองถิ่น การปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน 
รวมถึงชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  

5. วรรณกรรมที่เก่ียวของกับตัวแปรอิสระ 
 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
 5.1 ภูมิลําเนา 
 การมีถิ่นกําเนิดหรือการมีที่พักอาศัยอยูในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูมีผลตอความสัมพันธกับ

ชุมชน จากการศึกษางานวิจัยของ (Elkins.1972: 9026-A) ประชาชนตองการใหครูสวนใหญมีที่อยูใน
บริเวณโรงเรียนที่เขาปฏิบัติงานอยู และ (อัจฉราวดี  บัวเกตุ. 2547: 80) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมรายดานตาม
ภูมิลําเนาของผูบริหารเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ผูบริหารโรงเรียนทุกระดับตอง
ปรับตนเองใหเขากับชุมชนเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนในปจจุบันมีความพรอม
ภายในในการจัดบุคลากรดานงบประมาณและการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้นการทําใหโรงเรียน
เปนปจจุบันเพ่ือสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมใหรมร่ืนขึ้นทุกโรงตามงบประมาณที่ไดรับทําให
ผูบริหารมีความตระหนักในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนอยางจริงจังผูบริหารจึงควรใชความรู
ความสามารถและประสบการณในการเชิญชวนใหชุมชนเขามามีบทบาทมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปจจุบันพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับชุมชนองคกรทองถิ่นเขามามีบทบาทเปนอยาง
มากในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 5.2 ประสบการณในการปฏิบัติงาน  
 เปนสิ่งสําคัญเพราะจะชวยใหเขาใจปญหา สามารถวิเคราะหปญหา สถานการณไดอยางมี

ประสิทธิภาพและชวยเพิ่มความรอบคอบรอบรูใหกับผูปฏิบัติงาน จากการศึกษางานวิจัยของ 
(วรพลสังขะวิไล ,2550: 84) พบวา การสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียน จําแนกตาม
ประสบการณการสอนของขาราชการครูที่มีประสบการณสอนต่ํากวา 15 ป และตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ถาวรไฝทอง. 2549: 50) พบวา การปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณงานบริหารตางกันปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชนในภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
(ศิริกรณ  ภิรมยรักษ. 2549: บทคัดยอ)พบวา ครูผูสอนและผูนําชุมชนที่มีประสบการณทํางานตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางความสัมพันธกับชุมชนแตกตางกัน
และ (ประเทือง  สังขนาค. 2546: 54) เพราะการมีประสบการณการสอน จะทําใหสามารถวิเคราะห
ปญหาของผูเรียนและมีการสรางสื่อนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนการสอนจนไดผลเปนที่นาพอใจ 

 จากแนวความคิดดังกลาว สรุปไดวา การศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) ในครั้งน้ี มีตัวแปรตนที่
เกี่ยวของกับขอมูลพ้ืนฐานของขาราชการครู คือ ภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ถือวา
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

6.1 งานวิจัยในประเทศไทย 
 ลิขิต  การะภักดี (2548: บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา  
1) การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดสระแกว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนมากไปหาคะแนน
นอย ไดแก งานการรวมกิจกรรมของชุมชน งานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน งาน
ประชาสัมพันธโรงเรียน งานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น และงานการ
ใหบริการแกชุมชน และ 2) การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแกว จําแนกสถานภาพตามบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
งานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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โดยผูบริหารเห็นวา โรงเรียนมีการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากกวาครูผูสอนและ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ถาวร  ไฝทอง (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ ผูบริหารหรือผูรักษาการในตําแหนงของสถานศึกษา จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา(rating scale) ตามแนวคิดของ 
ไลเคิรท ภายใตกรอบการศึกษา 4 ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงานบริหารงานบุคคล ดานงาน
งบประมาณ และดานการบริหารงานทั่วไป ตามตัวแปรประสบการณการดํารงตําแหนง ขนาด
สถานศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และความเปนผูนําดานชุมชน ผลการวิจัย
พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงขลา เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง 
คือ ดานงานวิชาการ ดานงานบริหารทั่วไป และดานงานงบประมาณ ตามลําดับ ยกเวนดานการ
บริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

 ศิริกรณ  ภิรมยรักษ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนในทัศนะของครูผูสอนและผูนําชุมชน และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูผูสอนและผูนําชุมชนที่มีตอบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูนําชุมชนตอบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท้ังในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเปรียบเทียบความคิดเห็น
ครูผูสอน และผูนําชุมชนเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
พบวา ครูผูสอนกับผูนําชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการสรางความสัมพันธกับชุมชนแตกตางกัน 

 กัลยา  ธนกรอังกูล (2550: บทคัดยอ)ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยจูงใจที่รักษาสุขภาพจิตและปจจัยที่เปนตัวกระตุนในการทํางาน 
มีอิทธิพลอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 
และดานสภาพการทํางานมีอิทธิพลอยูในระดับมาก สวนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณที่แตกตางกัน จะทําใหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
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 สมชาย  สุดเลิศ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุมเครือขายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2 กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ในโรงเรียนกลุมเครือขายพระยา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแกว เขต 2 รวมทั้งสิ้น 139 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในกลุมเครือขายพระยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่สระแกว เขต 2 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชน ดานการประชาสัมพันธ ดาน
การใหบริการชุมชน ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และดานการไดรับความ
ชวยเหลือจากชุมชน เม่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนในกลุมเครือขายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตาม
สถานภาพ พบวา ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกในกลุมเครือขายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สุรพลอนถาวร (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีตอการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดหนองแชแวนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 5 ดานจําแนกตามอาชีพกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาไดแก ผูปกครองนักเรียนจํานวน 97 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคะแนน
เฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาทีพบวา 1)ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่
มีตอการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดหนองแชแวนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยู
ในระดับมาก 2)การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่ มีตอการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดหนองแชแวนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 2 จําแนกตามอาชีพโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 วรพลสังขะวิไล (2550: บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่องการสรางความสัมพันธกับชุมชนของ
โรงเรียนในอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตาม
ประสบการณการสอนของขาราชการครูและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา การสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียน ในอําเภอบางประกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน
เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ดานบทบาทรวมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน และดานการสรางเสริม
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับคะแนน
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เฉลี่ยไดแก ดานการใหบริการชุมชนดานตางๆ และดานการจัดตั้งกลุมชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
จําแนกตามประสบการณการสอนของขาราชการครู พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการสอน
ต่ํากวา 15 ป และตั้งแต 15 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

 วิมล  สันแดง (2550: บทคัดยอ)ไดศึกษาการนําเสนอรูปแบบการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบานไรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหาและนําเสนอรูปแบบการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบานไรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กลุมตัวอยางคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีป
การศึกษา 2550 จํานวน 474 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละคาเฉลี่ยเลขคณิตคาเบี่ยงเบนมาตรฐานขั้นที่ 2 
จากปญหาตอนที่ 1 นํามาหาแนวทางแกปญหาโดยการจัดประชุมสนทนากลุมจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนในอําเภอบานไรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีดานการใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนการประชาสัมพันธ
โรงเรียนการบริการแกชุมชนและการเขารวมกิจกรรมชุมชนทั้ง 5 ดานมีปญหาอยูในระดับมาก 2) 
รูปแบบการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบานไรสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีประกอบดวยรูปแบบยอย 5 รูปแบบคือรูปแบบการใหชุมชนมี
สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนรูปแบบการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนหนวยงานอื่นรูปแบบ
การประชาสัมพันธโรงเรียนรูปแบบการบริการแกชุมชนและรูปแบบการเขารวมกิจกรรมชุมชน 

 อิสรีย  เนียมเกาะเพ็ชร (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
ดําเนินงานมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ใน 3 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยจําแนกตามประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 45 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวาสภาพและปญหาการดําเนินงานมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชนแหงการ
เรียนรูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ใน 3 ดาน ไดแก การพัฒนา
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คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ พบวา สภาพการดําเนินงาน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และปญหาการดําเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย 

 สุภาภรณศัพทเสน (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดชองนนทรีใน 4 ดาน คือ ดานการติดตอสื่อสาร  ดานการเปนผูประสานใน
การระดมทรัพยากร ดานพัฒนาเพื่อการศึกษา และดานการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของ
โรงเรียน กลุมประชากรจํานวน 74 คน ไดแก ผูบริหาร 4 คน ครู 49 คน กรรมการสถานศึกษา 10
คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 5 คน ประธานชุมชน 6คน ไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะ
เฉาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดชองนนทรี ผูศึกษาไดกรอบแนวคิดมาจาก นายปรีชา นิพนธพิทยา โดย
แบงเปน  4  ดาน คือ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเปนผูประสานในการระดมทรัพยากร ดาน
พัฒนาเพื่อการศึกษา คือ แบบสอบถาม ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองประธานชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมกับบรรยายประกอบความเรียงผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดชองนนทรี สํานักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
และรายดาน อยูในระดับปฏิบัติเปนประจําไดแก ดานการติดตอสื่อสาร รองลงมาดานการเปนผู
ประสานงานในการระดมทรัพยากรและดานพัฒนาการศึกษา 

 สุณิตา  บุริมาศ (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ความสัมพันธชุมชนของโรงเรียนบานวังยาว โดยยึดตามขอบขายของงานความสัมพันธกับชุมชน
ของการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณ สังเกต และการวิเคราะหเอกสาร กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ 
ผูบริหารโรงเรียน 1 คน กรรมการสถานศึกษา 4 คน และผูปกครองนักเรียน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 
คน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการใหบริการชุมชน ชุมชนเขามารับบริการนอยมาก รวมทั้งไดรับ
การศึกษานอย ดานการไดรับความชวยเหลือจากชุมชน ชุมชนยังขาดความรูความเขาใจ ไมคอยให
ความสนับสนุนเกี่ยวกับดานการเงิน วัสดุอุปกรณ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การเขารวมกิจกรรมและการเขารวมประชุมของกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาขอตกลง
รวมกัน ดานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชน การวางแผนกลยุทธในการจัดกิจกรรมใชชุมชน
เขารวมกิจกรรมรวมสงเสริมใหชุมชนเปนผูจัดกิจกรรมเอง และดานการประชาสัมพันธ การปฏิบัติ
กิจกรรมดานนี้คือ การเผยแพรขาวสารความรูแกชุมชน 

 คนึงนิจ  กฤษนาม (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในเครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนก
ตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง และขนาดโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในเครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2
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ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 154 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา 1) การ
บริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในเครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับ
มากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ บทบาทรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับความชวยเหลือจากชุมชน การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
หนวยงานอื่น การประชาสัมพันธ การใหบริการชุมชน และการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ  
2) การบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในเครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงโดยรวมและรายดานทุก
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) การบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนในเครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2จําแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เสง่ียม  บํารุงพงษ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสรางความสัมพันธ
ชุมชนของโรงเรียนบานหนองจอก โดยยึดแนวคิดจากสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2529 โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการประชาสัมพันธ
โรงเรียน รูปแบบการพัฒนา คือการวางแผนปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนใหชัดเจน
และมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเน่ืองเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 2) ดานการใหบริการแกชุมชน รูปแบบการ
พัฒนา คือ วางแผนรวมกันเปดศูนยอาชีพชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ติดตั้งกําลังไฟฟาใหเพียงพอรวมกันสรางขอตกลงในการใชอาคาร
สถานที่ เปดบริการใหชุมชนเขามาใชหองสมุด หองคอมพิวเตอรและสหกรณรานคา โดยโรงเรียน
จัดหาวัสดุ อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการตามสมควร 3) ดานการรวมกิจกรรมของ
ชุมชน รูปแบบการพัฒนาคือ สรางความตระหนักในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมอนุรักษประเพณีทองถิ่นและอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน สงเสริมใหผูบริหาร ครู และนักเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน ยก
ยองชมเชยผูปฏิบัติกิจกรรมทุกคน 4) ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน รูปแบบ
การพัฒนา คือ วางแผนปฏิบัติการใหความรูแกชุมชนในเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดจน
บทหนาที่ของชุมชนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและรณรงคใหเห็นความสําคัญของ
การศึกษา 5) ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น รูปแบบการพัฒนาคือ 
วางแผนกําหนดรูปแบบการจัดกิจรรมสรางความสัมพันธกับชุมชนใหเปนรูปธรรม ดําเนินการตาม
แผนที่วางไว เปนผูนําและสนับสนุนใหมีการกอตั้งสมาคมผูปกครอง สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน 
กํากับติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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 อัญชลี  คําผั้น (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการ

สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและ
รายดาน ประกอบดวย ดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสูชุมชน ดานการเปนแหลงวิทยากรของ
ชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม และดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรู
ดานอาชีพของชุมชน จําแนกตามสถานภาพหนาที่ อายุ และคุณวุฒิทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษา
สังกัดเมืองพัทยา โดยรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือ ดานการเปนแหลงวิทยากรของชุมชน ดานการเปนแหลงสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
ดานการเปนศูนยรวมเกี่ยวกับความรูดานอาชีพของชุมชน และดานการนําการเปลี่ยนแปลงเขาสู
ชุมชน  

 
 6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ไรดเอาท (Rideout. 1997: 3348-A) ไดศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบ

มีสวนรวมในโงเรียนของโรงเรียน (School-Base Management) ในนิวฟนแลนดและลาบราดอรโดย
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษาเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับทองถิ่นโดย
สวนมากดําเนินการโดยการตั้งสภาของโรงเรียน (School Council) การจัดทําขอมูลใชแบบสอบถาม
และการสัมภาษณความคิดเห็นของผูปกครองครู-อาจารยครูใหญและศึกษานิเทศกในดานงาน
งบประมาณหลักสูตรบุคลากรสภาโรงเรียนและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานผลการศึกษาพบวา
ผูปกครองไมเคยเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเลยสวนครู-อาจารยมีบทบาทรวมในการจัด
การศึกษาเพียงเล็กนอยและในขอบเขตจํากัดสวนผูบริหารมีบทบาทสวนรวมมากที่สุดทั้งผูปกครอง
และครู-อาจารยมีความตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและตองการใหสภาโรงเรียนทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาหารือในการดําเนินงานดังกลาวและทั้ง 4 กลุมไมมีความตองการใหเกิดการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาอยางรุนแรงแตตองการใหมีการปรับเปลี่ยนแนวการดําเนินงานโดยเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้นตลอดจนตองการใหมีการ
กระจายอํานาจในการจัดงบประมาณมายังโรงเรียนโดยตรงมีอํานาจในการจัดการบริหารบุคลากร
โดยตรงตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรระดับทองถิ่นได 

 บริทติงแฮม (Brittingham.1998: 1406 -A) ไดศึกษาเรื่อง ลักษณะของการมีสวนรวมของ
โรงเรียนครอบครัว และชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ พบวา ผูปกครองมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา
ที่จะทําใหหองเรียนมีคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ครูจะตองประชาสัมพันธใหผุ
ปกครองเขาใจในการจัดการเรียนการสอนวาสอนอะไร สอนอยางไร และผูปกครองจะเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาอยางไร ซึ่งสิ่งที่ผูปกครองและชุมชนตระหนัก คือ การเขามามีสวนรวมใน
การสงเสริมดานสังคม อารมณและความกาวหนาทางดานวิชาการของเด็ก การพัฒนาสภาวะของ
เด็กเยาวชนและครอบครัวใหดีขึ้น ถือเปนความจําเปนขั้นพ้ืนฐานที่จะทําใหครอบครัวและชุมชน
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เขมแข็ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเปนตัวบงชี้ถึงการมีสวนรวมและความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 แฮริส (Harris. 1998: 1437 -A) ไดศึกษาลักษณะของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนในนามิเบียโดยมีกรอบความคิดวาความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีสวนรวมสงเสริม
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการขอชุมชนผลการศึกษา
พบวากอนที่นามิเบียจะทําความตกลงรวมมือกับประเทศในยุโรปชุมชนจะมีบทบาทหนาที่โดยตรงใน
การดูแลการศึกษาโดยการฝกอบรมเยาวชนจะทํางานรวมมือกับโรงเรียนภายหลังมีการจัดระบบการ
จัดการศึกษาจากยุโรปมาใชในราวตนศตวรรษที่ 18 ทําใหชุมชนมีบทบาทรวมกันในการจัด
การศึกษาและยังคงเนนบทบาทสําคัญของการวมมือระหวางผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาทุก
ฝายเพื่อสรางสรรคและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาระดับชาติ 

 บรูซ (Bruce. 1999: 602) ไดศึกษาบทบาทของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับชุมชน พบวา ความคาดหวังของโรงเรียนที่เกี่ยวกับชุมชนสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนที่จะมีสวนรวมกับทางโรงเรียนสําหรับความคาดหวังของครูใหญโรงเรียนประถม
นั้น ผลการวิจัยพบวา ครูใหญคาดหวังที่จะใหผูปกครองของนักเรียนไดมีสวนรวมเกี่ยวกับกิจการ 
หรืองานวางแผนของโรงเรียน ใหองคการศาสนาและสถาบันอ่ืนในสังคมไดหันมาใหความสนใจ
เกี่ยวกับการเรียนรูการอบรมสั่งสอนเด็กใหมากยิ่งขึ้น ใหการทํางานมีความคาบเกี่ยวระหวาง
โรงเรียนและชุมชนและตองใหชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ ของเด็กดวย ครูและผูปกครอง
มีความตองการที่จะใหครูใหญมีที่พักหรือที่อยูอาศัยอยูภายในบริเวณโรงเรียน ครูใหญมีความเห็นวา 
การสื่อความหมายระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีอุปสรรคอยูอยางหนึ่ง คือ การที่ทําใหความหมาย
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเน่ืองมาจากการถายทอดขาวหรือการสงขาวเกิด
ความผิดพลาด 

 ดีลันซี (Delancy. 2000: 234-A) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองใน
กระบวนการตัดสินใจในหลักสูตรการเรียนระดับเขต พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
ตอการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผลตอวิสัยทัศนนักการศึกษา และมีความ
คิดเห็นแตกตางกัน การใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม การสื่อสารสองทางจะเกิดประโยชนใน
กระบวนการตัดสินใจ และทําใหไมเกิดความขัดแยงในโรงเรียน 

 ฮิลล (Hill. 2000:Abstract) ไดศึกษาชุมชนที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน 
ในอะลาบามา ระหวางชุมชนที่ไมมีการแยกสีผิว และมีการแบงแยกสีผิว ซึ่งไดศึกษาการใหความ
ชวยเหลือของชุมชนในดานงบประมาณ ดานสื่ออุปกรณ ดานการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง 
ดานการใหความสะดวกและสรางประโยชนแกโรงเรีน ดานแผนงาน ดานการประเมินแผนงาน 
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนมีการแบงแยกสีผิว มีการแบงชั้นมีผลตอระดับการใหความชวยเหลือ
โรงเรียนของชุมชน และมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยวา นโยบายดานการศึกษาของรัฐและของชาติ 
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ควรเปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนความชวยเหลือของชุมชนในทองถิ่นและควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการดําเนินการดวยล 

 โกลด (Gold. 2000: 295-A) ไดศึกษาเรื่อง การใหชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา พบวา การปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนในเขตเมืองครอบคลุมไปถึง
ความตองการปรับปรุงความสัมพันธระหวางครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งเปนความสัมพันธที่
เกี่ยวของกันและเปนปฏิสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชนและนักการศึกษา ชุมชนที่มีรายไดต่ําจะมี
ปญหาในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และระดับการศึกษาของผูปกครองมีผลตอการใหความ
รวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 ชาฟคิน (Chavkin. 2000: 287) ไดศึกษาเรื่องนโยบายความสัมพันธระหวางชุมชนและ
ครอบครัว: ครูสามารถเปนผูชี้นําไดผลการศึกษาพบวา นโยบายความสัมพันธระหวางชุมชนและ
ครอบครัว ไดแผกระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาภาคการศึกษาของสหรัฐอเมริกาไดสงเสริมให
ออกเปนอินเตอรเน็ต เบอรโทรศัพทอิสระ จดหมายขาว สื่อตางๆ และออกอากาศทางดาวเทียม 
ใหกับผูมีสวนรวมและเปนที่แนชัดวาโรงเรียนชุมชนในทุกรัฐกําลังระดมความคิดและวางแผนใหการ
สนับสนุนความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 

 คาลวิน (Calvin. 2001: 1279-A) ไดศึกษาบทบาทในงานดานการประชาสัมพันธ 
ของครูในชั้นเรียน:การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของครูในชั้นเรียนกับผูบริหารในวิทยาลัย

BryanISD กับวิทยาลัยCallege Station ISD ในเมือง Brazos County รัฐเท็กซัสโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสํารวจทัศนคติของครู 81 คนและผูบริหารสถานศึกษา 43 คนในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทในงาน
ดานการประชาสัมพันธของครูในชั้นเรียนวัตถุประสงครองลงมาคือเพ่ือทดสอบผลกระทบของการจัด 

โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนที่ตอชุมชนการวิจัยครั้งน้ีดําเนิน
สํารวจจนแลวเสร็จในวิทยาลัย Bryan ISD กับวิทยาลัยCallege Station ISD ในเมือง Brazos 
Countyรัฐเท็กซัสในชวงระหวางการศึกษาภาคฤดูใบไมผลิของป 2000 ผลการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตาม
ความคาดหวังกลาวคือพบวาครูแสดงบทบาทที่สําคัญมากในงานดานการประชาสัมพันธโรงเรียนทั้ง
ที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่นี้เพียงเล็กนอยซึ่งบางคนก็ไมเคยไดรับการ
อบรม 

 กรอซซี่ (Grossi. 2001: 4241-A) ไดศึกษาเรื่อง ความตระหนักในบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการประสานความรวมมือจากชุมชนเพ่ือกําหนดเปาหมายทางการศึกษา ซึ่งไดสรุปวา 
ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามที่จะประสานความรวมมือกับชุมชนเพื่อกําหนดเปาหมาย
ทางการศึกษา โดยเนนไปที่การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง เพราะครอบครัวถือวาเปนหนวยที่
เล็กที่สุดของสังคม ซึ่งมีความใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุดและการมีสวนรวมที่มากขึ้นของชุมชนจะ
นําไปสูความสําเร็จ 
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 เฮอรแมน (Herman. 2002: 2111 - A) ไดศึกษาการพัฒนาชุมชนการเรียนรูในโรงเรียน
ใหมแหงหน่ึง โดยการสัมภาษณจากนักเรียน ผูปกครอง และคณะอาจารยทั้งเปนแบบรายบุคคลและ
เปนกลุม เกี่ยวกับการมีประสบการณที่เกี่ยวกับลักษณะของชุมชนการเรียนรูใหโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงใหม พบวา มีปจจัย 4 ปจจัย มีบทบาทในโครงการแตงชุมชน ไดแก ความรูสึกเปนเจาของ มี
การปฏิสัมพันธและเขาไปมีสวนรวมนวัตกรรมของชุมชน การมีคานิยมและความเชื่อรวมกัน
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและการมีพลังอิทธิพล การสรางชุมชนการเรียนรูใหเกิดขึ้นไมนาจะเปนไป
ได ความพยายามในการสรางชุมชน ซึ่งเนนการวินิจฉัยความเชื่อ คานิยมที่ทุกคนมีรวมกันและการ
ปฏิบัติตางๆ ของสมาชิกในชุมชน อาจทําใหประกับประคองขอขัดแยงทั้งในเรื่องขอบเขตและการกีด
กันออกไป 
 แซนเดอรส (Sanders. 2002: 2118-A) ไดทําการศึกษาความตองการความรวมมือและ
การเพิ่มการสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียนซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของการเรียนของนักเรียนอัฟ
ริกา-อเมริกาโดยจัดรายวิชาที่เกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความรวมมือและการสื่อสาร
ระหวางบานกับโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึงในประเทศอเมริกาการวิจัยเนนการมีสวนรวมระหวาง
ผูปกครองนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโดยผูเขารวมในโครงการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอน 4 ขั้นคือปญหาการสํารวจการลงมือปฏิบัติและการประเมินผลผลการศึกษาพบวา
เม่ือใหผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นจะทําใหมีการเพิ่มการสื่อสารและความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองมากยิ่งขึ้นนักเรียนมีผลการเรียนดีเพ่ิมขึ้น  
  แม็กคอย (McCoy. 2003: 2500-A) ไดศึกษาเพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงทองถิ่นในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใชวิจัยเชิงปฏิบัติการวิธีการศึกษาใชโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2 โรง ในกลุมโรงเรียนสหภาพออกซนารด โครงการยอดเยี่ยมน้ีไดนําครู ผูปกครองและผูบริหาร
โรงเรียนมารวมกัน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดประสิทธิภาพของแผนเหลานี้ 
ในการระบุความตองการทางวิชาการทั้งโรงเรียน และเพื่อระบุวา โครงการนี้อาจจะไดรับการ
ปรับปรุงไดอยางไร ผลการศึกษาพบวา แตละโรงเรียนที่เขารวมโครงการไดกําหนดกรอบความคิดที่
เหมือนกันทุกโรงเรียนจะตองนําไปปฏิบัติกอนที่จะกําหนดกระบวนการที่เปนพื้นฐานของการปฏิรูป
โรงเรียน ซึ่งไดแก วัฒนธรรมโรงเรียน เวลาที่เปนอุปสรรค การมีสวนรวมของครูและผูปกครอง การ
ใชขอมูลทางวิชาการของนักเรียนอยางเหมาะสม และการนําแผนไปใช  

 เบลล (Bell. 2005: Abstract) ไดศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ในมลรัฐหลุยซีนาและเทกซัส สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวัง
ของกรรมการโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา กรรมการโรงเรียนมีระดับความคาดหวังในงานดาน
บริหารบุคลากรในระดับมากที่สุด สวนงานดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก สําหรับผูปกครองนักเรียนมี
ระดับความคาดหวังมากในงาน 4 ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงานบุคลากร ดานงานกิจการ
นักเรียน ดานงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สวนดานงานบริหารทั่วไป มีระดับความคาดหวังใน
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ระดับปานกลาง การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของกรรมการโรงเรียน และผูปกครองนักเรียน
ที่มีตอการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 แอพเพล (Appell. 2007: Abstract) ไดศึกษา ภาวะผูนําและชุมชนแหงการเรียนรูในศูนย
การเรียนรูทองถิ่น  โปรแกรมนอกหลักสูตร พบวา ชุมชนแหงการเรียนรูมีผลตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงทักษะความเปนผูนําของผูอํานวยการศูนยโปรแกรมนอกหลักสูตร และการดําเนินการความ
รวมมือและการฝกฝนผานชุมชนแหงการเรียนรูของศูนยการเรียนรูทองถิ่นมีผลตอผูอํานวยการศูนย
ระดับมากในดานการพัฒนาภาวะผูนํา การพัฒนาทักษะใหมในการยายสูโปรแกรมนอกหลักสูตร 
และการไดรับความรูตามความตองการ การพัฒนาบุคลากร และกลยุทธใหมในการพัฒนา
โปรแกรมหลักสูตรและการสนับสนุนจากทุกระดับ ไดแก รัฐ, เขตปกครอง, หนวยงานทองถิ่น, 
โรงเรียนในเขต และโรงเรียนทองถิ่นมีความสําคัญในการทําใหโปรแกรมนอกหลักสูตรประสบ
ผลสําเร็จ 

 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศจะเห็นไดวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนเปนงานที่ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะตองมีสวนในการดําเนินงานความสัมพันธกับชุมชนอยางมาก ตองอาศัย
ความรวมมือจากบุคคลภายนอกโรงเรียนทุกคน ตลอดจน ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน และ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะตองมีความพรอมในการดําเนินงาน ซึ่งขาราชการครู และ
ผูบริหารโรงเรียนถือวามีความสําคัญมากเพราะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทาง 
นโยบาย ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโดยการสนับสนุนให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนีเ้พ่ือศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครใูนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน มีการกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง ดังนี้ 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยา
เขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (กาญจนบุรี ราชบุร)ี 
ประกอบดวย6 โรงเรียนไดแก โรงเรียนเลาขวญัราษฎรบํารุง โรงเรยีนบอพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียน
หนองรีประชานิมิต  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม และโรงเรียน
ประชามงคล ประจําปการศกึษา 2554 มีขาราชการคร ูจํานวน 179 คน  

กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยา

เขตที่ 6 (บอพลอย) จํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ  
เครซี่ และมอรแกน (Krejecie and Morgan. 1970: 607-608) ไดจํานวน 123 คนเทียบสัดสวนตาม
โรงเรียนจากประชากรของแตละโรงเรียน แลวใชวธิีสุมอยางงาย โดยวิธีจับฉลาก  

 
 

 
 
 
 
 

 



63 
 
ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของขาราชการครู จําแนกตามสถานศึกษา 

 

ชื่อสถานศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง 
1. โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง    21 14 
2. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก    44 30 
3. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต    18 12 
4. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 20 14 
5. .โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม 23 16 
6. โรงเรียนประชามงคล 53 37 

รวม 179 123 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนแบบสอบถาม(Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือ
ศึกษาการปฏบิัติงานดานความสัมพันธกบัชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตที่ 6 (บอพลอย) แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของขาราชการครมีูลักษณะ
เปนแบบสอบถาม แบบเลือกรายการ (Check List) ตามตัวแปรอิสระ ไดแก ภูมิลําเนา และ
ประสบการณในการปฏิบตังิาน 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบิตัิงานดานความสัมพันธกับชุมของขาราชการครู
ใน 5 ดาน ไดแกการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนการนําชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การใหบริการชุมชนและ การแลกเปลีย่นเรียนรูกับชุมชนโดย
กําหนดคุณลักษณะของงานตามหลักเกณฑและวธิีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มา
พัฒนาเปนรูปแบบของเครื่องมือโดยจําแนกคุณลักษณะของการปฏิบตัิงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชน แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท 
(Likert’s Scale)ไดกําหนดคาคะแนนแตละระดับดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง นอย 
 ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู 
 
 วิธีการสรางเครื่องมือ 
 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูดานความสัมพันธกับชมุชน โดยกําหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติงานของขาราชการครูตาม
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม มาพัฒนาเปนรูปแบบของเครื่องมือ
โดยจําแนกคุณลักษณะของการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชมุชนของครูออกเปน5ดานคือ
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การนําชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรู การใหบริการชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใชกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดและนาํมาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาตามที่กําหนดไวในกรอบแนวคิดของ
การวิจัยครั้งนี ้

2. นําผลการศึกษาจากขอ 1 มาสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดย
กําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม การศึกษาปฏบิัติงานดานความสัมพันธกบัชุมชนของ
ขาราชการครใูนสหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) ใน 5 ดาน คือ การศึกษาเกี่ยวกับชมุชนการใหความ
รวมมือกับผูปกครองและชุมชนการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนรู การใหบริการ
ชุมชนและ การแลกเปลีย่นเรียนรูกับชุมชน 

3. นํารางแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางเสรจ็แลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบดาน
เน้ือหาและสํานวนภาษาทีใ่ชในแบบสอบถาม เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามตามอาจารยที่ปรึกษา
แนะนํา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

4. นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุง แกไขและนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทานเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC≥0.6 ขึ้นไป  

5. นํารางแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขและนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย 

6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับขาราชการครูในโรงเรียน
กาญจนานุเคราะหที่ไมใชประชากร แตมีลักษณะใกลเคียงกับประชากร จํานวน 30คน 

7. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช (Try Out) แลว มาหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ทั้งฉบับ
ดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

8. จัดพิมพแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อม่ันแลวเปนแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ
จากนั้นนําไปเก็บขอมูลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือไปติดตอ
ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8ใหขาราชการครูของโรงเรียนที่เปนประชากรตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไป
สงและรับคืนดวยตนเอง 

2. ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามที่ผูวจัิยสรางขึ้นไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหใหกลุมตวัอยางตอบแบบสอบถามและนัดหมายวนัเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืน 

3. ผูวิจัยไปแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง และรับคืนดวยตนเอง 
พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การจัดกระทาํขอมูล 
หลังจากที่ไดรับแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ

ขาราชการคร ูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) แลวผูวิจัยจะนําแบบสอบถาม
ดังกลาวมาจัดกระทําขอมูลดังนี้ 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบดวยความ
เรียง 

2. แบบสอบถามตอนที่2ตรวจใหคะแนนขอมูล จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
โดยรวมรายขอและรวมทุกดานโดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังน้ี 
(พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 107-108) 

4.50 –5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ 
3.50 –4.49 หมายถึง ระดับมาก 
2.50 –3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.50 –2.49 หมายถึง ระดับนอย 
1.00 –1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สดุ 
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2. การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1.1 ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทีไ่ดรับกลับคืนมาทั้งหมดเพื่อ

นําไปใชในการวิเคราะห 
1.2 นําผลคะแนนที่ได มาหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
1.3 วิเคราะหเพ่ือเปรียบเทยีบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณในการทํางาน ใชวธิีทดสอบหาคาที 
(t-test) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชสถติิในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก 
1.1 คารอยละ  (Percentage) 
1.2 คาคะแนนเฉลีย่  (Mean, X ) 
1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation, S.D.) 

2. สถิติทีใ่ชหาคณุภาพของเครื่องมือไดแก 
2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการคํานวณคาดัชน้ีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  
2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวธิีหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา ( -Coefficient)ของครอนบาค (Cronbach) 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
  ทดสอบความแตกตางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตที่ 6 
(บอพลอย)จําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ใชการทดสอบที (t-test) แบบ 
Independent Samples 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
df แทน ระดับชั้นแบงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ตอนดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
ตาราง 3 จํานวนและรอยละขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางจําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณใน 
     การปฏิบัติงานของขาราชการครู 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
ภูมิลําเนา 
จังหวัดกาญจนบุรี 
      จังหวัดอ่ืนๆ 
   รวม 

  68 
  55 
123 

 
55.30 
44.70 
100.00 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณไมเกิน 5 ป  
ประสบการณมากกวา 5 ป 
   รวม 

  60 
  63 
123 

 
48.80 
51.20 
100.00 

 
 จากตาราง 3 พบวาขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีภูมิลําเนาอยู
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 55.30 มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดอ่ืนๆ จํานวน 55 คน 
คิดเปนรอยละ 44.70 มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 5 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 
51.20 และมีประสบการณในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 48.80 

 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 
 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) 5 ดาน คือ ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ดานการให
ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ดาน
การใหบริการชุมชน และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) รายดานและโดยรวมผลปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
     ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวม 
 

การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน
ของขาราชการครู 

ระดับการปฏบิัติงาน 

X S.D แปลผล
ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ดานการใหบริการชุมชน 
ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 

3.57 .63 มาก
3.97
3.75 
3.88 
3.78 

.59 

.64 

.58 

.61 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.79 .52 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.79, S.D. = .52) และเม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ( X = 3.97,S.D.= 
.59)  ดานการใหบริการชุมชน ( X = 3.88, S.D. = .58)  ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน ( X = 
3.78, S.D. = .61) ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ( X = 3.75, S.D. = .64) 
และดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ( X = 3.57, S.D. = .63) ตามลําดับ 
 

ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
     ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต  
     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน รายดานและรายขอ 
 

 

ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
ระดับการปฏบิัติงาน

X S.D แปลผล
1. มีการศึกษา สํารวจ สภาพของชุมชนและแจงใหชุมชน

รับทราบผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ 
2. มีการเรียนรูสภาพปจจุบันและปญหา ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
3. มีการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
4. มีการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น/แหลงเรียนรู 

3.65 .80 มาก
 

3.70
3.47 
3.46 

.70 

.73 

.86 

มาก
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.57 .63 มาก
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.57, 
S.D. = .63) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ี การเรียนรูสภาพปจจุบันและปญหา ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน ( X = 
3.70, S.D. = .70) ดานมีการศึกษา สํารวจ สภาพของชุมชนและแจงใหชุมชนรับทราบผานสื่อตางๆ 
เชน วารสาร  แผนพับ ( X = 3.65, S.D. =  .80) มีการเก็บรวมรวม  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับชุมชน  
(X = 3.47, S.D. = .73)  และมีการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น/แหลงเรียนรู (X = 3.46, S.D. = .86) 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
     ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 

 

ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
ระดับการปฏบิัติงาน

X S.D แปลผล
1. มีการจัดกิจกรรม เสริมสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน
2. มีการ เข าร วมกิจกรรมต างๆ  กับ ผูปกครองและชุมชน

เพ่ือทําความรูจักคุนเคย 
3. มีการติดตอ พบปะสังสรรคกับผูปกครอง ชุมชน และผูนําทองถิ่น 
4. มีการใชจดหมาย/บัตรงาน/สมุดรายงาน ชี้แจงและทําความ

เขาใจกับผูปกครอง 
5. มีการเชิญผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ของโรงเรียน 
6. มีการเชิญผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน

การศึกษาของโรงเรียน 
7. มีการใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ  

3.97 .79 มาก
3.87

 
3.95 
4.03 

 
4.19 

 
3.78 

 
3.98 

.81 
 

.75 

.79 
 

.67 
 

.81 
 

.76 

มาก
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.97 .59 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนโดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.97, S.D. = .59) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ีมีการเชิญผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
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กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน ( X = 4.19, S.D. = .67) มีการใชจดหมาย/บัตรงาน/สมุดรายงาน ชี้แจง
และทําความเขาใจกับผูปกครอง ( X = 4.03, S.D. = .79) มีการใหความรวมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ ( X = 3.98, S.D. = .76) มีการจัดกิจกรรม เสริมสรางความสัมพันธกับผูปกครองและ
ชุมชน ( X = 3.97, S.D. = .79) มีการติดตอพบปะสังสรรคกับผูปกครองและผูนําทองถิ่น( X = 3.95, 
S.D. = .75) มีการเขารวมกิจกรรมตางๆ กับผูปกครองและชุมชนเพื่อทําความรูจักคุนเคย ( X = 
3.87, S.D. = .81) และมีการเชิญผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการศึกษาของ
โรงเรียน ( X = 3.78, S.D. = .81) 
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
     ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
 

ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
ระดับการปฏบิัติงาน

X S.D แปลผล
1. มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู 
2. มีประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวม

ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
3. มีการเชิญผูปกครอง และชุมชน มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินงานของโรงเรียน 
4. มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดาน

การเงินตามความเหมาะสม 
5. มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดานวัสดุ

อุปกรณ ตามความเหมาะสม 
6. มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดาน

แนวคิดและบทบาทในการจัดการศึกษา 
7. มีการเชิญผูปกครองและชุมชน มาพบปะสังสรรค ชมนิทรรศการ

ผลงานตางๆ ของนักเรียนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี  

3.77
 

4.07 
 

3.73 
 

3.76 
 

3.62 
 

3.52 
 

3.78 

.82 
 

.67 
 

.90 
 

.83 
 

.72 
 

.85 
 

.79 

มาก
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

รวม 3.75 .64 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครใูนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.75, S.D. = .64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทกุขอ                 
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โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดงันี้มีประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชน 
เขามามีสวนรวมชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ( X = 4.07, S.D.= .67) มีการเชิญผูปกครองและ
ชุมชน มาพบปะสังสรรค ชมนิทรรศการผลงานตางๆ ของนักเรียนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ( X = 
3.78, S.D.= .79) มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู (
X = 3.77, S.D.= .82) มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดานการเงินตามความ
เหมาะสม ( X = 3.76, S.D.= .83) มีการเชิญผูปกครองและชุมชน มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร การดําเนินงานของโรงเรียน ( X = 3.73, S.D.= .90) มีการขอความรวมมือจาก
ผูปกครองและชุมชนทางดานวัสดุอุปกรณ ตามความเหมาะสม( X = 3.62, S.D. = .72) และมีการขอ
ความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดานแนวคิดและบทบาทในการจัดการศึกษา ( X = 3.52,  
S.D.= .85) 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
     ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการใหบริการชุมชน 
 
 

ดานการใหบริการชุมชน 
ระดับการปฏบิัติงาน

X S.D แปลผล
1. มีการใหบริการดานความรูทางวิชาการกับชุมชน
2. มีการใหบริการดานขาวสาร สิ่งพิมพกับชุมชน 
3. มีการใหคําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตางๆ กับชุมชน 
4. มีการใหบริการดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ เชน 

หอประชุม สนามกีฬา หองสมุด 
5. มีการประสานงาน ใหความรวมมือกับเจาหนาที่อนามัย 

โรงพยาบาล สาธารณสุข เพ่ือสงเสริมสุขอนามัย โภชนาการ 
6. มีการใหบริการดานสารสนเทศกับชุมชน เพ่ือใหชุมชนเกิดความ

เชื่อม่ันในโรงเรียนยิ่งขึ้น  

3.57
3.59 
3.64 
4.26 

 
4.31 

 
3.92 

.80 

.82 

.75 

.77 
 

.65 
 

.71 

มาก
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
รวม 3.88 .58 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครใูนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการใหบริการชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.75,            
S.D.= .64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดบัมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยตามลําดับดังนี้มีการประสานงาน ใหความรวมมือกับเจาหนาที่อนามัย โรงพยาบาล 
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สาธารณสุข เพ่ือสงเสริมสุขอนามัย โภชนาการ ( X = 4.31, S.D.= .65) มีการใหบริการดานอาคาร
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ เชน หอประชุม สนามกีฬา หองสมุด ( X = 4.26, S.D.= .77) มีการใหบริการ
ดานสารสนเทศกับชุมชน เพ่ือใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ันในโรงเรียนยิ่งขึ้น( X = 3.92, S.D.= .71) มีการ
ใหคําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ( X = 3.64, S.D.= .75) มีการใหบริการดาน
ขาวสาร สิ่งพิมพกับชุมชน ( X = 3.59, S.D.= .82) และมีการใหบริการดานความรูทางวิชาการกับ
ชุมชน ( X = 3.57, S.D.= .80) 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
     ของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
 

ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
ระดับการปฏบิัติงาน

X S.D แปลผล
1. มีการจัดกระบวนการเรียนรู หรือกิจกรรมที่ตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 
2. มีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการกลุมหรือ

เครือขายการเรียนรู ระหวางบุคคลกับชุมชน 
3. มีการจัดเก็บแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ภายในชุมชนและ

โรงเรียนไวเปนแหลงขอมูลเดียวกันสามารถเชื่อมโยงความรูได 
4. มีการนํานักเรียนไปใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน 
5. มีการใหชุมชนเขามาใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่นใน

โรงเรียน 
6. มีการเชื่อมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนผาน

เครือขายการเรียนรู 

3.78 .70 มาก

3.71 
 

3.78 
 

3.93 
3.78 

 
3.69 

 
.70 

 
.76 

 
.74 
.78 

 
.74 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.78 .61 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 3.78, S.D.= .61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ี มีการประสานงานใหความรวมมือกับเจาหนาที่อนามัย 
โรงพยาบาล สาธารณสุข เพ่ือสงเสริม ( X = 3.93, S.D.= .74) มีการใหชุมชนเขามาใชแหลงเรียนรู/
ภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียน ( X = 3.78, S.D.= .78) มีการจัดเก็บแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภายในชุมชนและโรงเรียนไวเปนแหลงขอมูลเดียวกันสามารถเชื่อมโยงความรูได ( X = 3.78,          



74 
 
S.D.= .76) มีการจัดกระบวนการเรียนรู หรือกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ( X = 
3.78, S.D. = .70) และมีการเชื่อมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนผานเครือขายการเรียนรู  
( X = 3.69, S.D. = .74) 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ใน 5 ดาน คือ ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ดานการใหความรวมมือ
กับผูปกครองและชุมชน ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ดานการใหบริการ
ชุมชน และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนจําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน  
 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน 
     โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกตามภูมิลําเนา 
 

การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนของขาราชการคร ู

ภูมิลําเนา 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอ่ืนๆ t

X S.D แปลผล X S.D แปลผล 

1. การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน   3.56 .64 มาก 3.59 .62 มาก .247
2. การใหความรวมมือกับผูปกครอง

และชุมชน 
3.98 .57 มาก 3.95 .61 มาก .359

3. การนําชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 

3.77 .66 มาก 3.73 .63 มาก .305

4. การใหบริการชุมชน 3.87 .58 มาก 3.89 .57 มาก .162
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 3.81 .59 มาก 3.74 .63 มาก .661
                    รวม 3.80 .51 มาก 3.78 .54 มาก .216

 
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
จําแนกตามภูมิลําเนาโดยรวมแลวไมแตกตาง 
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน 
     โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษาเขต 8 จําแนกประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนของขาราชการคร ู

ประสบการณในการปฏิบตังิาน 
ไมเกิน 5 ป มากกวา 5 ป 

t X S.D แปลผล X S.D แปลผล 

1. การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน   3.45 .60 มาก 3.68 .64 ปานกลาง 2.02*
2. การใหความรวมมือกับผูปกครอง

และชุมชน 
3.86 .57 มาก 4.07 .60 มาก 1.94

3. การนําชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 

3.68 .68 มาก 3.82 .61 มาก 1.15

4. การใหบริการชุมชน 3.84 .58 มาก 3.92 .58 มาก .75
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 3.81 .60 มาก 3.75 .62 มาก .49
                    รวม 3.73 .51 มาก 3.85 .52 มาก 1.25

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแลวรายดาน 4 ดานไมแตกตางกัน สวนดาน
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ครูที่มีประสบการณมากกวา 5 ป มีระดับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธ
กับชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 



76 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

   
 การศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
โดยมีการดําเนินการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธของชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8  โดยจําแนกตาม ภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

เปนการวิจัยในบริบทของการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธกับชุมชนในโรงเรียน เฉพาะ
ในสหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยศึกษา
เฉพาะ 5 ดาน ไดแก การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การนํา
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การใหบริการชุมชนและ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
โดยนํามาเปนกรอบความคิดในการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยาง ไดแก 
ขาราชการครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) ปการศึกษา 2554 จํานวน 6 
โรงเรียน รวมจํานวนทั้งสิน 123 คน   

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก ขาราชการครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตที่ 
6 (บอพลอย) ปการศึกษา 2554 จํานวน 6 โรงเรียน รวมจํานวนทั้งสิน 123 คน  ซึ่งไดกําหนดกลุม
ตัวอยางโดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970:  607-608)   และ
เทียบสัดสวนตามโรงเรียนจากประชากรของแตละโรงเรียน แลวใชวิธีสุมอยางงาย โดยวิธีจับฉลาก 
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดนําเครื่องมือใหอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธตรวจทานความสมบูรณ  และใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item- Objective 
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Congruence, IOC)  จากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามไปทดลอง (Try-Out) ใชกับขาราชการครู  
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง  แลวนํามาหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันรวมทั้งฉบับเทากับ .95 ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง การวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานซึ่งไดแก 
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบสมมุติฐานคาที (t- test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สวนวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จําแนกตามภูมิลําเนาและ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยศึกษา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 สรุปผลไดดังน้ี 

1. การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการใหความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน  ดานการใหบริการชุมชน ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน  ดานการนํา
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธของชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 พบวา 

2.1 การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 
จําแนกตามภูมิลําเนา โดยรวมแลวไมแตกตาง 

2.2 การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 8 
จําแนกตาม ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายดาน 4 ดานไมแตกตางกัน สวนดาน
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ครูที่มีประสบการณมากกวา 5 ป มีระดับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธ
กับชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยศึกษา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจาก
มากไปนอยคือ ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน  ดานการใหบริการชุมชน ดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน  ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และดาน
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ทั้งน้ีเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไดรับการ ฝกอบรม ประชุม สัมมนา
เพ่ือพัฒนาใหมีความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติในการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่องจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รับนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2550: 21) ตามแนวทางกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาตามขอบขาย
ภารกิจในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คือ การกระจายอํานาจการพัฒนาผูบริหาร
และครูผูสอน ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงครูตามมาตรา 42 ใหปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา ประสานความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  เพ่ือรวมพัฒนาผูเรียน ทํานุ
บํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศึกษาวิเคราะห วิจัย ประเมินพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงได
จัดทําหลักสูตรการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนหลักสูตรบูรณาการ  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูทักษะเจตคติและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครูใหแกครูผูชวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย สุดเลิศ (2550: 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา การ
บริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ อัญชลี  คําผั้น 
(2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของสถานศึกษาในการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาผลการศึกษาพบวา บทบาทของ
สถานศึกษาในการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษาสังกัดเมือง
พัทยา โดยรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน และ วรพล  สังขะวิไล (2550: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่องการสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามประสบการณการสอนของขาราชการครูและขนาด
โรงเรียน พบวา การสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียน ในอําเภอบางประกง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ 
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คนึงนิจ  กฤษนาม (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนในเครือขายวังจันทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การบริหารงาน
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   สําหรับผลการศึกษาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธของชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) ที่พบจากการวิจัยในแตละดาน สามารถอภิปราย
ผล ดังนี้ 
  1.1 ดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผูบริหารกําหนดแนวทางการปฏิบัติของขาราชการครูสอดคลองกับหลักสูตรการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขมของ ก.ค.ศ.ดังที่ ธีระ  รุญเจริญ (2550: 260) กลาวไววา งานที่โรงเรียนตองทํา
เพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชนคือ ศึกษาชุมชนโดยละเอียด เกี่ยวกับลักษณะของชุมชน นับตั้งแต
โครงสรางวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรและความตองการ ทัศนคติและ
ความเชื่อตางๆ เชนเดียวกับ รัตนา กาญจนพันธุ (2546: 158-159) กลาวถึง การวิเคราะหชุมชนวา 
เปนขั้นตอนที่นําขอมูลเบื้องตนที่โรงเรียนรวบรวมได เพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการตอไป ซึ่งใน
การปฏิบัติงาน จะอาศัยขอมูลที่รวบรวมไดแลวนําไปใชเลยไมพอตองอาศัยความรูความสามารถของ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรวมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  1.2 ดานการใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน  พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรม และการวางแผนการศึกษา
ของโรงเรียน โดยที่ครูตองสรางความสัมพันธ ทําความเขาใจกับผูปกครองและชุมชน ถึง
วัตถุประสงคของการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ บริทติงแฮม (Brittingham.1998: 1406 -A) 
ไดศึกษาเรื่อง ลักษณะของการมีสวนรวมของโรงเรียนครอบครัว และชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ พบวา 
ผูปกครองมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาที่จะทําใหหองเรียนมีคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เชนเดียวกับ วิมล  สันแดง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการนําเสนอรูปแบบการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในอําเภอบานไร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบวาดานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ โรงเรียนอยูในระดับมาก 
  1.3 ดานการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู พบวา การปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธของชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนมี
หนาที่จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนจึงไดปฏิบัติตามกลยุทธ
และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งมีจุดเนนที่การขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู ดังที่ ทัศนา  แสวงศักดิ์ (2548: 46-48) ไดเสนอแนวทางการสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนไววา เปนการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมี
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ประสิทธิภาพเปนไปตามความตองการของทองถิ่น  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมชาย  สุดเลิศ 
(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา ดานการ
ไดรับความชวยเหลือจากชุมชน อยูในระดับมาก 
  1.4 ดานการใหบริการชุมชน พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธของชุมชนของ
ขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) ไดเปดโอกาสใหชุมชนไดใชบริการดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ บริการหองสมุด บริการดานสหกรณโรงเรียน หรืออุปกรณอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ  ตามกําลังความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน จึงทําใหผลการวิจัยในครั้งน้ี ใน
ดานการใหบริการชุมชนโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก ตามที่ ชานุวัฒน  สุดสาคร (2547: 24) ได
สรุปความหมายของการใหบริการชุมชนวา หมายถึง การบริการดานตางๆ ที่โรงเรียนจัดใหชุมชน
ตามกําลังความสามารถที่โรงเรียนจะกระทําได เพ่ือเสริมสรางสังคมในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับ สุรพล  อนถาวร (2549: 29) ไดสรุปความหมายของการบริการชุมชนวา เปนการใหบริการดาน
ตางๆ ที่สถานศึกษาจัดใหชุมชนตามกําลังความสามารถที่สถานศึกษาจะกระทําได เพ่ือเสริมสราง
สังคมในชุมชนใหดีขึ้น เชนเดียวกับ นพดล  แสนบัณฑิต (2551: 60) ไดสรุปความหมายของการ
บริการชุมชนของโรงเรียนไววาเปนหนาที่สําคัญอยางยิ่งที่ทางโรงเรียนจะตองดําเนินการใหบริการ
ชุมชนในดานตางๆ ไดแก การใหความรู การใหชุมชนใชอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑตางๆ การ
ใหบริการดานวิชาการตามความพรอมและความสามารถที่จะดําเนินการได  
  ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน  พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธของ
ชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบริหารมีโนบายพัฒนา หลักสูตร
ทองถิ่น และการปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใหขาราชการครูจัดการเรียนรู และกิจกรรม
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน รวมทั้งสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมตอประสบการณ
ระหวางบุคคลและชุมชนผานกระบวนการกลุม หรือเครือขายการเรียนรูตามบริบทของทองถิ่น 
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 252) กลาวถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน วาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนเร่ืองของอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี ความเปนอยู ความเชื่อ ซึ่งเปนวิถีชีวิตของ
ประชาชน และอยูคูกับประชาชนตลอดชีวิต ในแตละชุมชนมีผูรู มีปราชญทองถิ่นที่มีความรูและ
ประสบการณในดานตางๆ อยูอยางหลากหลาย ความรูและประสบการณที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
นับวามีคุณคายิ่งเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชุมชน สามารถใชในชุมชนไดอยางเต็มที่ โดย
ไมตองดัดแปลง จึงควรที่จะตองมีการถายทอดสูผูสนใจในชุมชน จึงจําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นในแตละชุมชนและขอความรวมมือในการเผยแพรความรูแก
ประชาชน ในขณะเดียวกันควรจะแนะนําวิธีการถายทอดความรูใหแกผูรูในทองถิ่นดวย  



81 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ทั้ง 5 ดาน ไดแก การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน การ
นําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การใหบริการชุมชน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ชุมชน จําแนกตามภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  2.1 ขาราชการครูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกาญจนบุรี และมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดอ่ืนๆ 
มีการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน  โดยรวมไมแตกตาง  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว เน่ืองจากครูทุกคนตองเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามหลักสูตรบูรณาการของ 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ
เจตคติและบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉราวดี  บัวเกตุ (2547: 80) ไดศึกษาการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมรายดานตาม
ภูมิลําเนาของผูบริหารเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
  2.2  ขาราชการครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป และประสบการณใน
การปฏิบัติงานมากกวา 5 ป มีการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน โดยรวมแลวรายดาน 4 
ดานไมแตกตางกัน สวนดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน ครูที่มีประสบการณมากกวา 5 ป มีระดับการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณมากกวาจะชวยใหเขาใจ
ปญหา สามารถวิเคราะหสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการศึกษาของ  
ศิริกรณ   ภิรมยรักษ (2549: บทคัดยอ) พบวา ครูผูสอนและผูนําชุมชนที่มีประสบการณทํางานตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางความสัมพันธกับชุมชนแตกตางกัน 
เชนเดียวกับ ถาวร ไฝทอง (2549: 50) พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณงานบริหารตางกัน ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนใน
ภาพรวมและรายองคประกอบแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
   จากผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน ดังนี้ 

1.1 การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
ผลที่ไดทําใหทราบวาผูบริหารและครู มีการกําหนดนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน ควรนําผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมากไปสงเสริม
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สนับสนุน และพัฒนาวิถีการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนใหเกิดกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นตอไป 

1.2 การปฏิบัติงานดานการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน มีการเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับชุมชน และการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น/แหลงเรียนรู อยูในระดับปานกลางซึ่งนอย
กวาดานอ่ืน ควรนําผลการวิจัยมาเปนกรอบแนวทาง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการเก็บรวบรวม
วิเคราะหขอมูล จัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น ใหอยูในระดับที่มากยิ่งขึ้น      

 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษา การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย) สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 จึงควรศึกษาจากกลุมตัวอยางในสถานศึกษา สหวิทยาเขตอื่นๆ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชน
ของขาราชการครูในโอกาสตอไป  
  2.1 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปร ภูมิลําเนา และประสบการณในการปฏิบัติงาน จึง
ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ วาสงผลตอการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู
หรือไม เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครู
ในโอกาสตอไป  
  2.2 ควรศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการพัฒนางานดานความสัมพันธกับชุมชน 
ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนระหวางโรงเรียน
ที่ตั้งอยูในเขตเมือง และเขตชนบทเพื่อดูความแตกตางของการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนของโรงเรียนในเขตเมืองกับเขตชนบท 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามการวิจัย 
 

1. ดร.สมชาย  เทพแสง    หัวหนาภาควิชา 
      การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  

2. เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง   ผูชวยศาสตราจารย 
      บัณฑิตวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. ดร.วิไลลักษณ  ลังกา     อาจารยประจําภาควิชา 
      การวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

4. ดร.กัมปนาท  บริบูรณ   หัวหนาภาควิชา 
       การศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

5. ดร.บุญจันทร  สีสันต     อาจารยประจําภาควิชา 
       บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร 

      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

การศึกษาการปฏิบัติงานดานความสมัพันธกับชุมชนของขาราชการครู 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขตที ่6 (บอพลอย)  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
คําชี้แจง 

1. ผูตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครูในโรงเรียน  

สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย)สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
3. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึน้ โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือศกึษาการปฏิบตัิงานดาน

ความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครใูนโรงเรียน สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย)สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 คําตอบของทานทุกขอ มีความสําคัญย่ิงตอความสมบูรณของ
การวิจัยและไมมีผลกระทบตอการปฏิบตังิานของทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาจากทาน
ไดโปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนในการพฒันาการดําเนินงานตอไป 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา  
ณ โอกาสนี้ 

 
       
 

             (นางสาวรัตนาภรณ  ลักขณาพินิจ) 
                                                 นิสิตปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาการบริหารการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครือ่งหมาย  ลงใน   หนาขอความตามสภาพที่เปนจริง 
 
1. กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย    คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ศิลปะ    สุขศกึษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ 

2. ภูมิลําเนา 
จังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดอ่ืนๆ 

3. ประสบการณในการปฏิบตังิาน 
ประสบการณไมเกิน 5 ป  ประสบการณมากกวา 5 ป 

 
 
 
ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกบัระดับการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของขาราชการครใูน
โรงเรียน สหวิทยาเขตที่ 6 (บอพลอย)สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 8  
 
คําชี้แจง   โปรดตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงระดับการปฏิบตัิงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนของทานวาอยูในระดบัใด แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับปฏิบตัิจริง 
 

เกณฑการใหคะแนน 

5 หมายถึง ปฏิบัตใินระดบัมากที่สุด 
4 หมายถึง ปฏิบัตใินระดบัมาก 
3 หมายถึง ปฏิบัตใินระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ปฏิบัตใินระดบันอย 
1 หมายถึง ปฏิบัตใินระดบันอยที่สุด 
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ตอนที่ 2 
 

ขอ การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชมุชนของขาราชการครู 
ระดับการปฏบิัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน 
5 4 3 2 1

 การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน    
1 มีการศึกษา สาํรวจ สภาพของชุมชนและแจงใหชุมชนรับทราบ

ผานสื่อตางๆ เชน วารสาร แผนพับ  
   

2 มีการเรียนรู สภาพปจจุบันและปญหา ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน    
3 มีการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัชุมชน    
4 มีการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น/แหลงเรียนรู    
 การใหความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน    
5 มีการจัดกิจกรรม เสริมสรางความสัมพันธกับผูปกครอง

และชุมชน 
   

6 มีการเขารวมกิจกรรมตางๆ กับผูปกครองและชุมชน เพ่ือทํา
ความรูจักคุนเคย 

   

7 มีการติดตอ พบปะสังสรรคกับผูปกครอง ชุมชน และผูนําทองถิ่น    
8 มีการใชจดหมาย/บัตรงาน/สมุดรายงาน ชี้แจงและทําความเขาใจ

กับผูปกครอง  
   

9 มีการเชิญผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 

   

10 มีการเชิญผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
การศึกษาของโรงเรียน 

   

11 มีการใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ    
 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู    

12 มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 

   

13 มีการประชาสมัพันธใหผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวม
ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 

   

14 มีการเชิญผูปกครอง และชมุชนมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักสูตรการดําเนินงานของโรงเรียน 

   

15 มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดานการเงิน
ตามความเหมาะสม  

   



106 

ขอ การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชมุชนของขาราชการครู 
ระดับการปฏบิัติงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน 
5 4 3 2 1

 การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู(ตอ)    
16 มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดานวัดสุ

อุปกรณตามความเหมาะสม 
   

17 มีการขอความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนทางดานแนวคิด 
และบทบาทในการจัดการศึกษา 

   

18 มีการเชิญผูปกครองและชุมชนมาพบปะสงัสรรค ชมนิทรรศการ
ผลงานตางๆ ของนักเรียน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี 

   

 การใหบริการชุมชน    

19 มีการใหบริการดานความรูทางวิชาการกับชุมชน    
20 มีการใหบริการดานขาวสาร สิ่งพิมพ กับชุมชน    
21 มีการใหคําปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตางๆ กับชุมชน    
22 มีการใหบริการดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ เชน หอประชุม 

สนามกีฬา หองสมุด  
   

23 มีการประสานงาน ใหความรวมมือกับเจาหนาที่อนามัย 
โรงพยาบาล สาธารณสุข เพ่ือสงเสริมสุขอนามัย โภชนาการ 

   

24 มีการใหบริการดานสารสนเทศกับชุมชน เพ่ือใหชุมชนเกิดความ
เชื่อม่ันในโรงเรียนยิ่งขึ้น 

   

 การแลกเปลีย่นเรียนรูกับชุมชน    

25 มีการจัดกระบวนการเรียนรู หรือกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน  

   

26 มีการสงเสริมการแลกเปลีย่นเรียนรูผานกระบวนการกลุม หรือ
เครือขายการเรียนรู ระหวางบุคคลกบัชุมชน 

   

27 มีการจัดเก็บแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ภายในชมุชนและ
โรงเรียน ไวเปนแหลงขอมูลเดียวกันสามารถเชื่อมโยงความรูได 

   

28 มีการนํานักเรียนไปใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน    
29 มีการใหชุมชนเขามาใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิน่ ใน

โรงเรียน 
   

30 มีการเชื่อมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชน 
ผานเครือขายการเรียนรู 
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