
 

 

บทที�  2 

แนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื� อง “การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น”ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี�  

 2.1 การกระจายอาํนาจและการบริหารงานปกครองส่วนทอ้งถิ�นของไทย 

 2.2  แนวคิดและความเป็นมาของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของไทย 

 2.3  แนวคิดเกี�ยวกบับริการสาธารณะ 

 2.4 แนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 2.5 หลกัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2.6  การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น                         

                2.7  แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการ

บริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน                    

                 2.8 โรงเรียนขนาดเล็ก 

                 2.9 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

2.1  การกระจายอาํนาจและการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ�นของไทย 

 การปกครองส่วนทอ้งถิ�น (Local Government) ถือเป็นรูปแบบหนึ� งที�เป็นพื�นฐานการ

พฒันาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั�งยงัมีความสําคญัต่อการปกครองและ

การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในชุมชนทอ้งถิ�นที�มีสภาพปัญหาสังคมวฒันธรรม

ความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติที�แตกต่างกนั  การเรียกร้องของประชาชนชุมชนทอ้งถิ�นที�

ตอ้งการมีส่วนร่วมในการปกครองและพฒันาทอ้งถิ�นของตนเอง ทาํให้รัฐบาลในหลายประเทศมี

การเปลี�ยนแปลงการปกครองแบบรวมศูนยอ์าํนาจกลาง (Centralization) มาสู่การปกครองแบบการ

กระจายอาํนาจ (Decentralization) มากขึ�น เพื�อให้สิทธิแก่ชุมชนในการตดัสินใจดาํเนินภารกิจของ

ทอ้งถิ�นและถือเป็นสถาบนัฝึกปฏิบติัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

 2.1.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ�น 

 Clark, John. (1957, p. 87-89) นิยามว่า การปกครองทอ้งถิ�น หมายถึง หน่วยการ

ปกครองที�มีหน้าที� รับผิดชอบเกี�ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื�นที�หนึ� งพื�นที�ใด 

โดยเฉพาะหน่วยการปกครองดงักล่าวนี�จดัตั�งและตอ้งอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง  
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 Wit, Daniel (1967, p. 101 – 103) นิยามวา่ การปกครองทอ้งถิ�น หมายถึง การปกครองที�

รัฐบาลกลางให้อาํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ�นเพื�อเปิดโอกาสให้

ประชาชนในทอ้งถิ�นไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั�งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหาร

ทอ้งถิ�น ตามหลักการที�ว่า ถ้าอาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ�นแล้ว รัฐบาลของ

ทอ้งถิ�นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื�อประชาชน ดงันั�น การบริหารการ

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นจึงจาํเป็นตอ้งมีองค์กรของตนเองอนัเกิดจากการกระจายอาํนาจของรัฐบาล

กลางโดยองค์กร  มิได้เป็นส่วนหนึ� งของรัฐบาลกลางมีอาํนาจในการตดัสินใจและบริหารงาน

ภายในทอ้งถิ�นในเขตอาํนาจขอตน 

 วุ ฒิส า ร  ตันไ ช ย  ( 2 5 4 7 , หน้า  1 )ใ ห้ ค วา ม หม า ย ว่า  ก า รป ก ค รอง ท้อง ถิ� น คื อ  

การปกครองที�รัฐบาลกลาง หรือส่วนกลางไดก้ระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นซึ� ง

เป็นองค์กรที�มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื�นที�และประชากรเป็นของตนเอง ประการสําคญัองค์กร

ดังกล่าวจะต้องมีอาํนาจอิสระ(Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอาํนาจจาก

ส่วนกลางมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

ตดัสินใจ  การตรวจสอบการทาํงานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆอย่างไรก็ตาม แมว้่าการ

ปกครองทอ้งถิ�นจะมีอิสระในการดาํเนินงานแต่ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาลกลาง 

 นครินทร์  เมฆไตรรัตน์และคณะ (2547, หนา้ 22) ให้ความหมายวา่ การปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น หมายถึง การปกครองซึ� งราชการส่วนกลางได้มอบอาํนาจในการปกครองและบริหาร

กิจการงานใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และพื�นที�ของตนที�กาํหนดไว้

ตามกฎหมาย โดยมีความเป็นอิสระตามสมควรไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบับญัชาของส่วนราชการส่วนกลาง   

ราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยกาํกบัดูแลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดาํเนินกิจการไป

ดว้ยความเรียบร้อย หรืออีกนยัหนึ� งการปกครองส่วนทอ้งถิ�น คือ การกระจายอาํนาจของราชการ

ส่วนกลางเพื�อให้ประชาชนในทอ้งถิ�นนั�นๆ ไดป้กครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ� งเป็น

อิสระต่างหากจากการปกครองของส่วนกลางที�ใหอ้าํนาจแก่ประชาชนในทอ้งถิ�นไดป้กครองตนเอง  

 กล่าวโดยสรุปคือ การปกครองส่วนทอ้งถิ�นหมายถึง การปกครองที�รัฐบาลกลางหรือ

ส่วนกลางได้กระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ�นซึ� งประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานและปกครองตนเองตามเจตนารมณ์การปกครองระบบประชาธิปไตยโดยการปกครอง

ดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายที�จะให้ประชาชนสร้างความเจริญให้กบัทอ้งถิ�นของตนเอง รวมถึงการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในท้องถิ�น  การปกครองทอ้งถิ�นมีฐานะเป็นนิติบุคคลอาจประกอบด้วย

เจา้หน้าที�ที�ราษฎรเลือกตั�งเขา้มาเพื�อปฏิบติังานตามระยะเวลาที�กาํหนดโดยมีงบประมาณเป็นของ

ตนเอง 
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 2.1.2 หลกัการปกครองท้องถิ�น 

 โกวทิย ์ พวงงาม (2548, หนา้ 29)ไดป้ระมวลหลกัการปกครองทอ้งถิ�นไว ้ดงันี�   

 1)การปกครองของชุมชนหนึ� ง ซึ� งชุมชนเหล่านี� อาจมีความแตกต่างกนัในด้านความ

เจริญ จาํนวนประชากรหรือขนาดของพื�นที�  เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ�นของไทยจัดเป็น 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพทัยา 

 2)หน่วยการปกครองท้องถิ�นจะต้องมีอาํนาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที�ตามความ

เหมาะสม กล่าวคือ อาํนาจของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นจะตอ้งมีขอบเขตพอสมควร เพื�อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นอยา่งแทจ้ริง หากมีอาํนาจมากเกินไป

ไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นนั�นจะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความ

มั�นคงของรัฐบาล อาํนาจของทอ้งถิ�นนี� มีขอบเขตที�แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ ความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในทอ้งถิ�นนั�นเป็นสําคญั รวมทั�งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา

การกระจายอาํนาจใหห้น่วยการปกครองทอ้งถิ�นระดบัใดจึงจะเหมาะสม 

 3)หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมาย ที�จะดาํเนินการปกครองตนเอง

สิทธิตามกฎหมายแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

  (1) หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นมีสิทธิที�จะตรากฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั

ต่างๆขององค์กรปกครองท้องถิ�นเพื�อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที�และเพื�อใช้บังคับ

ประชาชนในทอ้งถิ�นนั�น ๆ เช่น ขอ้เทศบญัญติั เป็นตน้  

  (2) สิทธิที� เป็นหลักในการดําเนินการบริหารท้องถิ�น คือ อํานาจในการ

กาํหนดงบประมาณเพื�อบริหารกิจการตามอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นนั�นๆ  

 4)มีองคก์รที�จาํเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที�จาํเป็นของทอ้งถิ�น

จดัแบ่งเป็นสองฝ่ายคือ องคก์รฝ่ายบริหาร และองคก์รฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การปกครองทอ้งถิ�นแบบ

เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติัหรือในแบบมหา

นคร คือกรุงเทพมหานคร จะมีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหารสภากรุงเทพมหานคร

เป็นฝ่ายนิติบญัญติั เป็นตน้ 

 5)ประชาชนในท้องถิ�นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ�นจากแนวความคิดที�ว่า

ประชาชนในท้องถิ�นเท่านั� นที�จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการ

ปกครองท้องถิ�นจึงจาํเป็นต้องมีคนในท้องถิ�นมาบริหารงาน เพื�อให้สมเจตนารมณ์และความ

ตอ้งการของชุมชนและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของประชาชนในทอ้งถิ�น นอกจากนี�  ยงัเป็นการฝึกให้

ประชาชนในทอ้งถิ�นเขา้ใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 
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 สรุปวา่  ลกัษณะการปกครองทอ้งถิ�นประกอบดว้ย การเป็นองคก์รในชุมชนที�จดัตั�งขึ�น

โดยกฎหมายส่วนกลางมีขอบเขตพื�นที�ปกครองที�กาํหนดไวแ้น่นอน มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล

จดัตั�งขึ�นโดยกฎหมายมีอิสระในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  

 

  วตัถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ�น  

 ชูวงศ ์ ฉายะบุตร (2539, หนา้ 27-28) และโกวทิย ์พวงงาม (2546, หนา้ 24-25) ไดเ้สนอ

ความคิดเห็นที�สอดคลอ้งกนัเกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไวด้งันี�  

 1)ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นสิ�งที�เห็นไดช้ดัเจนวา่ ในการบริหารประเทศจะตอ้ง

อาศยัเงินงบประมาณเป็นหลกั หากเงินงบประมาณจาํกดัภารกิจที�จะตอ้งบริการให้กบัชุมชนต่าง  
อาจไม่เพียงพอ ดงันั�นหากจดัใหมี้การปกครองทอ้งถิ�น หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นนั�นๆ ก็สามารถมี

รายได ้มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที�จะดาํเนินการสร้างสรรความเจริญใหก้บัทอ้งถิ�นได ้

 2)เพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�นนั�นอย่างแทจ้ริง เนื�องจาก

ประเทศมีขนาดกวา้งใหญ่ ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถิ�นยอ่มมีความแตกต่างกนัการ

รอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อยา่งเดียวอาจไม่ตรงตามความตอ้งการที�แทจ้ริงและล่าชา้ หน่วยการ

ปกครองท้องถิ�นที�มีประชาชนในท้องถิ�นเป็นผูบ้ริหารเท่านั� น จึงจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการนั�นได ้

 3)เพื�อความประหยดัโดยที�ทอ้งถิ�นในแต่ละแห่งนั�น มีความแตกต่างกนัตามสภาพความ

เป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างไปด้วย การจดัตั�งหน่วยปกครองทอ้งถิ�นขึ�นจึงมีความจาํเป็นโดยให้

อาํนาจหน่วยปกครองทอ้งถิ�นจดัเก็บภาษีอากร ซึ� งเป็นวธีิการหารายไดใ้หก้บัทอ้งถิ�นเพื�อนาํไปใชใ้น

การบริหารกิจการของทอ้งถิ�น ทาํใหป้ระหยดัเงินงบประมาณของรัฐบาลที�จะตอ้งจ่ายให้กบัทอ้งถิ�น

ทั�วประเทศเป็นอนัมาก 

 4)เพื�อให้หน่วยการปกครองทอ้งถิ�นเป็นสถาบนัที�ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

 

ความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ�น   

 จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ�นเพื�อสนับสนุนวตัถุประสงค์ทางการ

ปกครองของรัฐในอนัที�จะรักษาความมั�นคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลกัการกระจาย

อาํนาจปกครอง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  

ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�  

 1)การปกครองทอ้งถิ�น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองทอ้งถิ�นจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ทาํให้ประชาชนรู้สึก
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วา่ ตนมีความเกี�ยวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการปกครองการบริหารทอ้งถิ�นเกิดความรับผิดชอบ 

และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถิ�นที�ตนอยูอ่าศยั อนัจะนาํมาซึ� งความศรัทธาเลื�อมใสใน

ระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที�สุด (ชูศกัดิ�   เที�ยงตรง, 2538, หน้า 6-7)โดยประชาชนจะมี

โอกาสเลือกตั�งฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร การเลือกตั�งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจ

เลือกผูแ้ทนที�เหมาะสม  สําหรับผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเขา้ไปบริหารกิจการของทอ้งถิ�นนบัไดว้า่เป็น

ผูน้าํในทอ้งถิ�นจะไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถบริหารงานทอ้งถิ�น เกิดความคุน้เคยมีความชาํนาญใน

การใชสิ้ทธิและหนา้ที�พลเมือง ซึ� งจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางกาเมืองในระดบัชาติต่อไป 

 2)การปกครองทอ้งถิ�นทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นรู้จกัการปกครองตนเองหวัใจของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ� งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่การปกครองอนัเกิดจาก

คาํสั�งเบื�องบนการปกครอง คือการที�ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ� งผูบ้ริหารท้องถิ�น

นอกจากจะได้รับเลือกตั�งมาเพื�อรับผิดชอบบริหารท้องถิ�น โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก

ประชาชนแล้ว ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นจะตอ้งฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอาํนาจถอดถอน (Recall) ซึ� ง

จะทาํให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคญัของคนต่อทอ้งถิ�นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึง

อุปสรรคปัญหาและช่วยกนัแก้ไขปัญหาของทอ้งถิ�นของตน (อนนัต ์ อนนัตกูล, 2521, หน้า 6-7) 

นอกจากนี�  การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทอ้งถิ�นอยา่งแทจ้ริง หรือการกระจายอาํนาจ

ไปในระดบัตํ�าสุด หรือรากหญา้ (Grass roots) ซึ� งเป็นฐานเสริมสําคญัยิ�งของการพฒันาระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย 

มีหลายองค์ประกอบ แต่องค์ประกอบสําคญัยิ�งยวดอนัหนึ� งก็คือ การขาดรากฐานในทอ้งถิ�น (ลิขิต   

ธีรเวคิน, 2546, หนา้ 3) 

 3)การปกครองทอ้งถิ�นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ� งเป็นหลกัการสําคญัของการ

กระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถิ�นมีขึ�นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเนื�องจาก

ความจาํเป็นบางประการ ดงันี�  (ชูวงษ ์ฉายะบุตร, 2539, หนา้ 28-29) 

     (1)ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางนบัวนัจะขยายเพิ�มขึ�นซึ� งจะเห็นได้

จากงบ ประมาณที�เพิ�มขึ�นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง 

     (2) รัฐบาลมิอาจจะดาํเนินการในการสนองความตอ้งการของประชาชนใน

ทอ้งถิ�นไดอ้ยา่งทั�วถึงเพราะแต่ละทอ้งถิ�นยอ่มมีปัญหาและความตอ้งการที�แตกต่างกนั การแกปั้ญหา

หรือจดับริการโครงการในทอ้งถิ�นโดยรูปแบบที�เหมือนกนัย่อมไม่บงัเกิดผลสูงสุด ทอ้งถิ�นย่อมรู้

ปัญหาและความเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผูซึ้� งไม่อยู่ในท้องถิ�นนั� น ประชาชนในท้องถิ�นจึงเป็นผู ้

เหมาะสมที�จะแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นในทอ้งถิ�นนั�นมากที�สุด 
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    (3) กิจการบางอย่างเป็นเรื�องเฉพาะทอ้งถิ�นนั�น ไม่เกี�ยวพนักบัทอ้งถิ�นอื�นและไม่มี

ส่วนไดส่้วนเสียต่อประเทศโดยส่วนร่วม จึงเป็นการสมควรที�จะให้ประชาชนในทอ้งถิ�นดาํเนินการ

เอง  

 4) การปกครองทอ้งถิ�นสามารถสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นตรงเป้าหมายและมี

ประสิทธิภาพ เนื�องจากทอ้งถิ�นมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 

ความต้องการและปัญหาย่อมแตกต่างกันอกไป ผู ้ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนก็ตอ้งเป็นผูที้�รู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชน

เป็นอยา่งดีการบริหารงานจึงจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไม่ตอ้งเสียเวลา 

 5) การปกครองทอ้งถิ�นจะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมืองการบริหารของประเทศใน

อนาคตผูน้าํหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นยอ่มเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองการไดรั้บเลือกตั�งการ

สนบัสนุนจากประชาชนในทอ้งถิ�นยอ่มเป็นพื�นฐานที�ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและยงัฝึกฝน

ทกัษะทางการบริหารในทอ้งถิ�นอีกดว้ย 

 6) การปกครองทอ้งถิ�นสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ�งตนเอง การ

ปกครองท้องถิ�นโดยยึดหลักการกระจายอาํนาจ ทาํให้เกิดการพฒันาชนบทแบบพึ� งตนเองทั� ง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดาํเนินงานพฒันาชนบทที�ผ่านมา ยงัมีอุปสรรคสําคัญบาง

ประการ คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถิ�น 

 กล่าวโดยสรุปวา่  ขอบเขตการกระจายอาํนาจและการคาํนึงถึงระดบัความรู้คามสามารถ

ของประชาชนยงัมีการถกเถียงถึงความพร้อมของประชาชนต่อการปกครองตนเอง  แต่การปู

พื�นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเรียนรู้การปกครองตนเองนั�นเป็นการแบ่ง

เบาภาระของรัฐบาล และประชาชนในทอ้งถิ�นไดห้าทางตอบสนองแกปั้ญหาดว้ยตนเองดว้ยกลไก

ทางการบริหารต่างๆ  

 

 ความหมายของการกระจายอํานาจ 

 ธเนศวร์  เจริญเมือง  (2542,หน้า 290) กล่าวถึงการกระจายอาํนาจว่าเป็นระบบการ

บริหารการปกครองประเทศที�มีรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติกระจายอาํนาจบางส่วนให้แก่

หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อให้มีอาํนาจดาํเนินการภายอาณาเขตของตนโดยปราศจากการ

แทรกแซง ดังนั�น เพื�อให้มีอาํนาจจึงยกอาํนาจการปกครอง (Devolution) เพื�อเป็นการให้ความ

รับผิดชอบแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยเด็ดขาด ส่วนกลางจะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือยกเลิก

มิได ้เพราะสัมพนัธภาพส่วนกลางกบัทอ้งถิ�นมิใช่เป็นแบบสายบงัคบับญัชา 

 สถาบนัพระปกเกลา้ (2542, หนา้ 525) “การกระจายอาํนาจ คือ การที�รัฐมอบอาํนาจให้

ปกครองบางส่วนให้แก่องค์กรที�ไม่ใช่หน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางหรือราชการส่วน
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ภูมิภาคเพื�อให้องค์กรนั�น สามารถจดับริการสาธารณะไดโ้ดยมีอิสระตามสมควรและรัฐบาลโดย

ราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจะทาํหนา้ที�ควบคุมดูแลแต่ไม่มีอาํนาจบงัคบับญัชาสั�งการ” 

 กล่าวโดยสรุปวา่  การกระจายอาํนาจ คือการลดภาระอาํนาจการปกครองของรัฐบาลไป

ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยมอบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูจ้ดัการบริการ

สาธารณะต่าง  ๆ แก่ประชาชนเพื�อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ�นเป็นหลกัอยา่ง

มีอิสระในการปฏิบติัหนา้ที�ภายใตข้อบเขตของกฎหมายที�กาํหนดไว ้

 

 ความสําคัญของการกระจายอาํนาจ 

 1)หลกัความอิสระในการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นย่อมมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครองการบริหารจดัการ การบริหารงานบุคคล 

และการเงินการคลงัของตนเอง โดยยงัรักษาความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศ 

การมีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและความมั�นของชาติเอาไวไ้ด ้ตลอดจนการส่งเสริมให้

ประชากรมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองทอ้งถิ�นภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 

 2)หลักการบริหารงานราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น รัฐต้อง

กระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งพึ�งตนเองและตดัสินใจในกิจการของเองไดม้ากขึ�น 

โดยปรับบทบาทและภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางและการบริหารส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ

ในภารกิจมหภาคและภารกิจที�เกินกว่าขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะดาํเนิน

ได ้โดยกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในดา้นนโยบายและดา้นกฎหมายเท่าที�จาํเป็นในการ

สนบัสนุนส่งเสริมทางวชิาการ 

 3)หลกัประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น รัฐตอ้งกระจาย

อาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที�ดีขึ�นหรือไม่ตํ�า

กว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผูใ้ช้บริการให้มากขึ�น รวมทั�งส่งเสริมให้ประชาชนภาคประชา

สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมดาํเนินการตรวจสอบ  นอกจากนี� ยงัตอ้งพฒันา

ระบบการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมโดยต้องติดตาม

ประเมินผลงานที�มีประสิทธิภาพและร่วมตดัสินใจดา้นนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 

 วตัถุประสงค์ของการกระจายอาํนาจ 

 ในปีพุทธศกัราช 2550 แผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น มี

กรอบแนวคิด 3 ประการ คือ 
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 ประการแรก หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น คือ การกระจาย

อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต้องคาํนึงถึงการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นมีอิสระในการกาํหนดนโยบายและการบริการสาธารณะตอลดจนการบริหารภายในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นแทจ้ริง  

 ประการที�สอง หลักความสัมพนัธ์ของการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การกระจาย

อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นการกําหนดบทบาท อาํนาจ และหน้าที�ระหว่าง

ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ�นใหม่ ซึ� งราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�นจะทาํ

หนา้ที�เป็นผูป้ฏิบติัการเป็นหลกัในการดาํเนินกิจการของรัฐ ในขณะที�ราชการบริหารส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานที�รับผดิชอบภารกิจระดบัมหภาค 

 ประการที�สาม หลกัประสิทธิภาพของการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น คือ การ

กระจายอาํนาจตอ้งคาํนึงถึงการเพิ�มมิติความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารงานขอองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพื�อเป็นหลกัประกนัวา่ ประชาชนในทอ้งถิ�นจะไดรั้บการบริการสาธารณะที�มี

คุณภาพและไดม้าตรฐาน  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ไดก้ล่าวในภาพรวมเกี�ยวกบัแนว

ทางการบริหารทอ้งถิ�นไว ้ดงันี�  

 มาตรา 281 บญัญติัวา่ “รัฐตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถิ�นในการปกครองตนเอง แต่

ตอ้งไม่ขดัต่อความเป็นรัฐเดี�ยว  และรัฐจะตอ้งให้การสนบัสนุนแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้

เป็นหน่วยงานหลกัในการจดับริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาในพื�นที�  และเมื�อพิจารณา

มาตรา 282  ไดบ้ญัญติัวา่ รัฐตอ้งกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเท่าที�จาํเป็น และสอดคลอ้ง

กับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นโดยต้องเป็นไปเพื�อการคุ้มครองประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถิ�น หรือประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวม  อีกทั�งมาตรา 289 ยงับญัญติัอีก

วา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีอาํนาจหน้าที�ในการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น และวฒันธรรมอนัดีงาม รวมถึงมีสิทธิในการจดัการศึกษา 

 ทั�งนี�  หน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ตอ้งดาํเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัระเบียบชุมชน สังคม เพื�อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองและการพฒันาท้องถิ�น 

โดยเฉพาะด้านการศึกษา มีภารกิจที�ควรจะทาํอย่างยิ�ง ได้แก่ การจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน และ

จดัการศึกษาแก่เด็กก่อนวยัเรียน  ส่วนภารกิจที�ควรจะทาํคือ การจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพ รวมทั�ง

การจดัการศึกษานอกโรงเรียน โดยทั�งหมดนี� ควรกาํหนดให้เทศบาลแลองค์การบริหารส่วนตาํบล

เป็นผูจ้ดัทาํ  นอกจากนี�  ภารกิจที�ควรจดัทาํสําหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคือ การจดัการศึกษา

สงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษที�อาจจะมีส่วนการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษานั�น ควรเป็นการ
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สนบัสนุนและร่วมมือกบัรัฐบาลกลาง เนื�องจากเป็นการสร้างคุณภาพของสังคม ซึ� งถือเป็นสินคา้

สาธารณะ (Public  Goods) และรัฐบาลมีบทบาท  

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของไทย  

 การบริหารราชการส่วนท้องถิ�นเป็นอีกรูปแบบหนึ� งของการบริหารราชการไทยที�

เป็นไปตามหลักการกระจายอาํนาจ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนในแต่ละพื�นที�แลว้แต่จะพบว่ามีความแตกต่างกนั ซึ� งรัฐบาลส่วนกลางไม่

สามารถจะใหบ้ริการไดท้นัทั�วถึงและตรงกบัความตอ้งการของประชาชน ดงันั�น จึงไดจ้ดัตั�งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นขึ�นเพื�อดาํเนินงานพร้อมกบักระจายอาํนาจทางการาปกครองไปให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูด้าํเนินการ  

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ครอบคลุมพื�นที�จงัหวดัมี

อาํนาจหนา้ที�และรายไดข้องตนเอง โดยเฉพาะมีโครงสร้างองคก์ารประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัเป็นฝ่ายนิติบญัญติั และนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัทาํหน้าที�บริการส่วนจงัหวดั 

กิจการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัทั�งสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมาจากการ

เลือกตั�งโดยตรงของประชาชน ในเขตพื�นที� มีขา้ราชการส่วนจงัหวดัเป็นขา้ราชการประจาํทาํหนา้ที�

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้เป็นไปตามนโยบายและแผนต่างๆ นอกจากจะ

บริหารกิจการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าที�แลว้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัยงัสนับสนุนและให้

ความช่วยเหลือแก่สภาตาํบลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นภายในจงัหวดัดว้ย 

 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�รัฐบาลไดจ้ดัตั�งขึ�น เพื�อช่วยแบ่งเบาภาระ

ของรัฐบาลในการใหบ้ริการสาธารณะเพื�อสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลมีฐานะ

เป็นนิติบุคคลมีอาํนาจหนา้ที�การบริหารงานบุคคล และงบประมาณเป็นของตนเอง เป็นหน่วยงานที�

สร้างพื�นฐานการเมือง การปกครอง และการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมี 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาํบล มีโครงสร้างทางการบริหารที�ประกอบดว้ย

สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติักบันายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ทั�งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั�งจาก

การเลือกตั�งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาลนั�นๆ  

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก

ที�สุดมีหน้าที�แก้ไขปัญหาและให้บริการสาธารณะที�ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รที�มีรายไดเ้ป็นของตนเอง มีอิสระในการปกครองและบริหาร

กิจการของตนเองสามารถจะใช้ดุลพินิจภายในขอบเขตของกฎหมายที�ได้ให้อาํนาจหน้าที�ไวไ้ด ้

เนื�องจากเป็นนิติบุคคล โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วน
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ตาํบลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นฝ่ายบริหารทั�งสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลและนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีหน้าที�บริหารกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบล 

 กรุงเทพมหานคร เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�นในระบบพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี

อิสระในการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาการจดัองคก์ารบริหารทรัพยากรมนุษย ์การบริหารคลงั

ภายในขอบเขตขอ้กาํหนดของกฎหมาย โครงสร้างการบริหารของกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย

สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบญัญติั และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหารทั�ง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกโดยตรงของ

ประชาชน มีอาํนาจหนา้ที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและกฎหมาย

วา่ดว้ยการกาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 เมืองพทัยา เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นระบบพิเศษเป็นการบริหารทอ้งถิ�นแบบ

ผู้จ ัดการเมืองที�ประยุกต์มาจากการบริหารในภาคธุรกิจเอกชน มีโครงสร้างการบริหารที�

ประกอบดว้ยสภาเมืองพทัยา  มีสมาชิกจาํนวน 24 คน เป็นฝ่ายนิติบญัญติั และนายกเมืองพทัยา ทั�ง 

2 ฝ่าย มาจากการเลือกตั� งโดยตรงของประชาชนในเขตเมืองพทัยามีอาํนาจหน้าที�และความ

รับผิดชอบในการจดัทาํบริการสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา  

(เอกวทิย ์มณีธร, 2551, หนา้ 180-182) 

 กล่าวโดยสรุปคือ รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในประเทศไทยแบ่งเป็น  

2 รูปแบบ คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบทั�วไป ประกอบดว้ย รูปแบบองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นพิ เศษ 

ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

 

 2. 2  แนวคิดและความเป็นมาของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทย 

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทย ตามกระบวนทศัน์ใหม่ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบัญญัติที�เกี�ยวข้องกับการจัด

การศึกษา 

 สาระสําคญัเกี�ยวกบัการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช2550  

อนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดมี้การกาํหนดบทบญัญติัในมาตรา 43 ไวว้า่ บุคคลยอ่มมีสิทธิ

เสมอกนั ในการรับการศึกษาอบรมขั�นพื�นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที�รัฐตอ้งจดัให้ทั�วถึงและมี

คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาอบรม  รัฐจะตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นและเอกชน ทั�งนี� ตามที�กฎหมายบญัญติั ซึ� งต่อมารัฐไดป้ระกาศให้การศึกษา

ระดบัชั�นประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั�งสายสามญั และสาย
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อาชีพ  เป็นการศึกษาขั�นพื�นฐาน ทาํให้คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ�น และประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากขึ�น เป็นการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมสําหรับ ที�จะเขา้สู่

กาํลงัแรงงานเพื�อประกอบอาชีพ  หรือการศึกษาต่อ 

 นอกจากนี� รัฐธรรมนูญฉบบันี�  มาตรา 81  ยงัไดก้าํหนดไวว้า่  รัฐตอ้งจดัการศึกษา อบรม    

และสนับสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเกี�ยวกับ

การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกที� ถูกต้องเกี� ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการ

ต่างๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และ 

ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นศิลปวฒันธรรมแห่งชาติ  สําหรับกฎหมายแห่งชาตินั�น มีความสําคญัสอง

ประการ คือ ประการแรกตอ้งการให้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายแม่บทด้าน

การศึกษาฉบบัแรก และประการที�สอง ตอ้งการให้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื�องมือ

ของการเปลี�ยนแปลงที�เป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัระบบการศึกษา เพราะเมื�อพระราชบญัญติัการศึกษา

เป็นกฎหมายแม่บท  จึงมีการทบทวนโครงสร้างและกลไกของการจดัการศึกษาในปัจจุบนั ตั�งแต่

ระดบัสถานศึกษา จนถึงระดบัชาติ เพื�อปรับการบริหารจดัการวา่ควรอยูใ่นรูปแบบใด และปรับปรุง

โครงสร้างที�มีอยู่ให้เกิดการกระจายอาํนาจและมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่าย จึงนบัไดว้่าเป็นกระบวน

ทศัน์ใหม่ (New  Paradigm) ในการจดัการศึกษาของไทย   

 

 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542  

(มาตรา  6  มาตรา 8  มาตรา 9) 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม ฉบบัที� 2 พ.ศ.2545ได้

กาํหนดความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย  

จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข (มาตรา 6) และกาํหนดหลกัการจดัระบบโครงสร้าง และกระบวน   

การจดัการศึกษาไวต้ามมาตรา 9 ดงันี�  คือ (1) มีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการ

ปฏิบติั (2) มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพื�นที�การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น (3) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและ

ประเภทการศึกษา  (4) มีหลกัการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง การ

ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และ(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล  

ครอบครัว  องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื�น สอดคล้องกับแนวคิดของ Likert   



24 

 

ดา้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที�ไดก้าํหนดให้มีการกาํหนดมาตรฐานและการฝึกอบรม 

(Likert,1967, p. 210) 

 

 แนวการจัดการศึกษา  (มาตรา  29) 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 29 กาํหนดให้สถานศึกษาร่วมกบั 

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร

วชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื�นๆ ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน

โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื�อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหา

ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชนให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั�งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 

 

 การกระจายอาํนาจการบริหารจัดการศึกษา (มาตรา 39) 

                ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดให้

รัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถิ�นพึ�งตนเอง และตดัสินใจในกิจการทอ้งถิ�นเอง (มาตรา 78) จึงเกิด

พระราชบญัญติั ว่าด้วยการกาํหนดแผน และขั�นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ�น  พ.ศ. 2542 เพื�อลดปัญหาการจดัการศึกษาที�เป็นไปในลกัษณะการรวมศูนย ์อาํนาจเขา้

สู่ส่วนกลาง ซึ� งขาดเอกภาพดา้นนโยบาย และการบริหาร ขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพ ขาดการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการพฒันานโยบายอยา่งต่อเนื�อง และขาดความเชื�อมโยงกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นและเอกชน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39   

จึงได้บัญญติัให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา ทั� งด้านวิชาการงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั�วไปไปยงัคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา 

ศาสนา วฒันธรรม เขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษาโดยตรง สอดคลอ้งกบั

แนวคิดขององคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งยูเนสโก (UNESCO)ไดใ้ห้เหตุผลและ

ความจาํเป็นในการ กระจายอาํนาจการจดัการศึกษา สรุปไดว้่า การจดัการศึกษาในหลายประเทศ

ขายประสิทธิภาพ  เนื�องจากอาํนาจการตัดสินใจอยู่ในส่วนกลาง ขาดความยืดหยุ่น  และไม่

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมของทอ้งถิ�นจาํเป็นต้องกระจายอาํนาจทาง

การศึกษาใหต้อบสนองความแตกต่างดงักล่าว  ทั�งเป็นรากฐานการส่งเสริมประชาธิปไตย จะช่วยลด

ช่องวา่งระหวา่งทอ้งถิ�น  และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อนัจะนาํไปสู่

อุดมการณ์ของประชาธิปไตย ซึ� งเป็นระบบโครงสร้างการพฒันาที�ใกล้ชิดประชาชนมากกว่า  

โปร่งใสกว่า มีโอกาสตรวจสอบไดม้ากกว่าระบบรวมศูนยอ์าํนาจที�ส่วนกลาง ดงันั�น การกระจาย
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อาํนาจทางการศึกษาของไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงสอดคล้องกบั

แนวคิดของยเูนสโก เพราะเป็นรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาที�เนน้การกระจายอาํนาจสู่เขตพื�นที�

การศึกษา และสถานศึกษา (ปัญญา แกว้กียรู และสุภทัร พนัธ์พฒันกุล. 2545 : 3 – 4) 

 สาํหรับการกระจายอาํนาจตาม พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 39  

นั�นเป็นการเพิ�มความเขม้แขง็ใหส้ถานศึกษาในระบบการศึกษาใหม่ ซึ� งถือวา่สถานศึกษาเป็นหน่วย

ที�ก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษา จึงไดส้ร้างความเขม้แข็งให้สถานศึกษา โดยการกระจายอาํนาจ

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั�วไปสู่สถานศึกษา 

สถานศึกษาจะมีความเป็นอิสระ คล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษา เพื�อสนอง

ความต้องการของผูเ้รียน ตามแนวการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based  

Management) อีกทั�งเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถแข่งขนัการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  

(สาํนกังานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา. 2544 :  24 – 25) 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน (มาตรา 40) และบทบาทหน้าที� 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 40 กาํหนดให้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และสถานศึกษาระดบัตํ�ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพื�อทาํหน้าที�

กาํกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบด้วย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  

ผู ้แทนองค์กรชุมชน ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ผู ้แทนศิษย์เ ก่าของสถานศึกษา 

ผูท้รงคุณวุฒิ และกาํหนดให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการ

ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื� อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง  พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2543 

ซึ� งได้กําหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการและบทบาทหน้าที� ไว ้ ดัง นี�  คือ  (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ลงวนัที� 23 พฤษภาคม 2543) 

 ใหมี้คณะกรรมการอยา่งนอ้ยสถานศึกษาละเจด็คน แต่ไม่เกินสิบหา้คน ประกอบดว้ย 

   “ผูแ้ทนผูป้กครอง” ได้แก่ ผูแ้ทนของผูมี้รายชื�อเป็นผูป้กครองตามทะเบียน

นกัเรียนที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

    “ผูแ้ทนครู” ได้แก่ ผูแ้ทนของข้าราชการครูผูป้ฏิบติัการสอนและผูช่้วยผู ้ 

บริหารสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

    “ผูแ้ทนองค์กรชุมชน” ได้แก่ ผูแ้ทนของชุมชน สมาคม มูลนิธิ องค์กร  

เอกชน หรือกลุ่มบุคคลในรูปอื�นใด ที�ดาํเนินกิจกรรมเพื�อประโยชน์ของสาธารณะ และมีที�ตั�งอยูใ่น

เขตบริการของสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 
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     “ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น” ได้แก่ ผูแ้ทนของเทศบาล องค์การ 

บริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น  รูปแบบอื�นจาํนวนไม่เกินสองคน 

    “ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า” ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของสมาคมศิษยเ์ก่า ชมรมศิษยเ์ก่า หรือบุคคล

ที�เคยศึกษาจากสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

    “ผู ้ทรงคุณวุฒิ” ได้แก่ ผู ้นําทางศาสนา ผู ้ทรงภูมิปัญญาไทยในท้องถิ�น  

ข้าราชการบํานาญ ข้าราชการอื�นนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที�ใน

หน่วยงานอื�นของรัฐ เจ้าของหรือผูบ้ริหารสถานประกอบการ ทั�งในและนอกเขตบริการของ

สถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

 ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ�งใน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6  เป็นประธาน และอีกคนหนึ�งเป็นรองประธาน 

 ดา้นบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้

กําหนดไว้ดังต่อไปนี�  คือ (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

พ.ศ. 2543 ลงวนัที� 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) 

  คณะกรรมการมีหนา้ที� ดงันี�  

  -  กาํหนดนโยบาย และแผนพฒันาของสถานศึกษา 

  -  ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

  -  ให้ความเห็นชอบในการจดัทาํสาระ หลกัสูตร ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ของทอ้งถิ�น 

  -  กาํกบั  และติดตามการดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

  -  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรั้บการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

อยา่งทั�วถึง  มีคุณภาพ  และไดม้าตรฐาน 

  -  ส่งเสริมให้มีการพิทกัษ์สิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที�มี

ความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

  -  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้าน

งบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล  และดา้นการบริหารทั�วไปของสถานศึกษา 

  -  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ

ภูมิปัญญาท้องถิ�นเพื�อเสริมสร้างพฒันาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั�งสืบสานจารีตประเพณี     

ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�น และของชาติ 
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  -  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงาน

กบัองคก์รทั�งภาครัฐและเอกชน  เพื�อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วม

ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น 

  -  ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษา  ก่อนเสนอ 

ต่อประชาชน 

  -  แต่งตั�งที�ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื�อการดาํเนินงานตามระเบียบนี�   

ตามที�เห็นสมควร 

  -  ปฏิบติัการอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั�น 

 จึงสรุปได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน มีบทบาทหน้าที�สําคัญในการ

กาํหนดนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน ร่วมในการจดัทาํแผน กลยทุธ์ ให้ความเห็นชอบ

เกี�ยวกับแผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบการจดัทาํสาระหลักสูตรของ

โรงเรียนและรายงานผลการดาํเนินการประจาํปี ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพื�นที�

ไดรั้บการศึกษาที�ไดม้าตรฐาน รวมทั�งการพิทกัษสิ์ทธิเด็กและส่งเสริมใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการพฒันา

ตามศกัยภาพ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนให้มีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ งบประมาณงานบุคคล และงานบริหารทั�วไป และกาํกบัติดตาม

การดาํเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

 

 การระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 57)  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 กาํหนดให้หน่วยงานทางการ

ศึกษา ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยนําประสบการณ์  

ความรอบรู้ ความชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของบุคคลดงักล่าวมาใช ้เพื�อให้เกิดประโยชน์ทาง

การศึกษาและยกยอ่งเชิดชูผูที้�ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 ปรัชญา เวสารัชช์ (2545, หนา้50–51) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและสถาบนัทางสังคม ในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงันี�  คือ    

1) ร่วมตดัสินใจเกี�ยวกบั การศึกษาของบุตรหลาน เช่น เลือกสถานศึกษาใหบุ้ตรหลาน ร่วมตดัสินใจ

ทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัหลกัสูตรพฒันาการของบุตร

หลาน  และการเรียนการสอน 3) ร่วมจดัทาํหลกัสูตร  และติดตามผลการศึกษา เช่น ร่วมแสดงความ

คิดเห็นหรือเสนอแนะการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�นติดตามการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

และครูใหข้อ้คิดเกี�ยวกบัปัญหา  และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 4) ร่วมใน

บรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูป้กครองอาจร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ

ร่วมกิจกรรมอื�นที�สถานศึกษาจดั  และ 5) ร่วมสนบัสนุนกิจการศึกษาโดยสนบัสนุนดา้นความคิด  
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การเป็นผูน้าํ การเป็นกรรมการ การร่วมประชุม การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การให้ขอ้มูล ความคิดเห็น  

การปกป้องดูแล การสนับสนุนทรัพยากร การเงิน วสัดุอุปกรณ์ การร่วมดาํเนินโครงการ และ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูท้รง คุณวุฒิของคณะ

ศึกษาวจิยั กลุ่มวจิยั และประเมินคุณภาพการศึกษา (กรมสามญัศึกษา,2543,หนา้ 97) ดงัต่อไปนี�  คือ 

1) การมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัแนวทางในการจดัการศึกษานั�น สถานศึกษาตอ้งเขา้ไปร่วมกบัชุมชนเพื�อ

กระตุ้น ส่งเสริม ชกัจูง ผลักดนั และบริการชุมชน และควรให้ชุมชนเขา้มาร่วมในการกาํหนด

ทิศทางนโยบาย และเป้าหมายของการจดัการศึกษา โดยใหโ้รงเรียนเป็นเครือข่ายของการเรียนรู้โดย

สมบูรณ์  2) การมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัการบริหารและการจดัการศึกษา ชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการโรงเรียน และการประเมินผล  3) การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรบุคคล และ

ทรัพยากรอื�นๆ พิจารณาจากการร่วมเป็นวิทยากร เป็นเครือข่ายแหล่งวิทยาการทอ้งถิ�น เพื�อให้เกิด

จิตสํานึกในการช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ เกิดความสํานึกในการจดัสรรทรัพยากรทั�งบุคลากร และ

ทรัพยากรอื�นที�มีอยูใ่นชุมชน และ 5) การมีส่วนร่วมใน ภาพรวมของการจดัการศึกษาของชุมชน จะ

ช่วยใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความเหมาะสมของชุมชน 

 

 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื�อการศึกษา  (มาตรา 58) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา 58 กําหนดให้มีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ  การเงิน และทรัพยสิ์น ทั�งจากรัฐ  เอกชน องคก์รเอกชน    

องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ สถาบนัสังคมอื�น และต่างประเทศมาใช้จดั

การศึกษาและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา รวมทั� งการบริจาคทรัพย์สินทรัพยากรอื�นให้แก่

สถานศึกษา  และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 

 จากการรายงานผลการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มต่างๆ และการสังเคราะห์ 

รายงานการปฏิบติังาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของคณะศึกษาวิจยั กลุ่มวิจยัและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (กรมสามญัศึกษา,2543, หนา้ 99–104) พบว่า การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและ

การลงทุน เพื�อการศึกษาของชุมชนมีการสนับสนุนเงินบริจาค วสัดุ ที� ดิน และสิ� งก่อสร้าง 

การชักชวนผูอื้�นให้สนับสนุนโรงเรียน การร่วมก่อตั�งกองทุนเพื�อการศึกษา ร่วมกิจกรรมการ

ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน พฒันาอาคารสถานที� และสิ� งแวดล้อม ร่วมบริจาคทุนการศึกษา 

อุปกรณ์การเรียนการสอน ร่วมจดักิจกรรมหารายได้ให้แก่โรงเรียนได้แก่ การทอดผา้ป่าเพื�อ

การศึกษา แข่งขนักีฬาการกุศล  จดังานสังสรรคต่์างๆ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของปรัชญา  

เวสารัชช์ ที�กล่าววา่การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชเ้พื�อการจดัการศึกษา ทรัพยากรต่างๆ  

ที�จาํเป็นสําหรับการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคลที�มีความรู้ความชาํนาญ

ในการเรียนการสอนภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สื�อ เทคโนโลยีต่างๆ ล้วนเป็นทรัพยากรจาํเป็น แต่รัฐไม่



29 

 

สามารถจดัหามาสนบัสนุนไดอ้ยา่งเพียงพอ จึงถือเป็นภาระหนา้ที�ของผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสียทุกคน

ในการจดัการศึกษาจะเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุน  เพื�อยกระดบัคุณภาพ การศึกษาของหน่วยงานทาง

การศึกษาในแต่ละทอ้งถิ�น การจดัการศึกษาตามกระบวนทศัน์ใหม่ สรุปไดว้่าเป็นการคืนการจดั

การศึกษาให้กับประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง 

เป้าหมาย เพื�อสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�น ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โดยถือว่าเป็นภาระหน้าที�สําหรับทุกคนตั� งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

ทุกๆ ส่วนของสังคม ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมดาํเนินการ ร่วมสนบัสนุน

ส่งเสริมทรัพยากรทางการศึกษา ทั�งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรดา้นทรัพยสิ์น วสัดุ อุปกรณ์  

และร่วมกาํกบั ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานโดยผูบ้ริหาร การมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะทาํให้เกิดการศึกษาที�สอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของตวั

ผูเ้รียน ความตอ้งการในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และสังคมของทอ้งถิ�น และประเทศ 

   

2.3 แนวคิดเกี�ยวกบับริการสาธารณะ 

 1. ความหมายของบริการสาธารณะ  

  Leon  Duguit (1928, p. 61)ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํวา่ บริการสาธารณะวา่  คือกิจกรรม

ทุกประเภทที�ผูป้กครองจะตอ้งก่อให้เกิดขึ�นจริงโดยประกนัหรือรับรองตลอดจนจดัระเบียบและ

ควบคุม  เนื�องจากการเกิดขึ�นของกิจกรรมดงักล่าวเป็นสิ�งที�ขาดเสียไม่ไดใ้นการก่อให้เกิดและการ

พฒันาสังคมแห่งการพึ�งพาอาศยักนัในความเป็นจริง  และที�สําคญัที�สุดกิจกรรมดงักล่าวจะเกิดขึ�น

ไดอ้ยา่งแทจ้ริงก็ต่อเมื�อมีการแทรกแซงเขา้มาจดัการของผูป้กครอง 

  Jeze  Gaston (1928, p. 16)ไดก้ล่าวเอาไวว้่า บริการสาธารณะเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นได้

เฉพาะเมื�อมีความต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะที�จะต้องดาํเนินการและ

ผูป้กครองของประเทศนั�นไดต้ดัสินใจดาํเนินการในขณะนั�นโดยวธีิการของบริการสาธารณะ 

  Andre  de  Laubadere (n.d., p. 16)ไดใ้ห้คาํจาํกดัความบริการสาธารณะวา่เป็นอาํนาจ

มหาชนที�ตดัสินว่าในช่วงเวลาเช่นนั�น ความต้องการของสาธารณะเช่นนั�นจะต้องหรือสมควร

เหมาะสมที�จะตอ้งดาํเนินการโดยวิธีการเช่นนั�น และสิ�งนี� ไดก่้อให้เกิดการจดัทาํบริการสาธารณะ

เช่นนั�นขึ�น 

  Rene Chapus (2001)ได้ให้คาํจาํกดัความเกี�ยวกับบริการสาธารณะว่า หมายถึง  

กิจกรรมอย่างหนึ� งอย่างใดจะเป็นบริการสาธารณะไดก่้อต่อเมื�อนิติบุคคลมหาชนเป็นผูด้าํเนินการ

หรือดูแลกิจกรรมนั�น เพื�อสาธารณะประโยชน ์
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  Maurice  Haurion (2002)ที�ได้ให้คาํจาํกดัไวว้่า บริการสาธารณะเป็นบริการทาง

เทคนิคเพื�อสาธารณะ เป็นบริการที�สมํ�าเสมอและต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนรวม  

โดยองคก์รของรัฐที�มิไดมุ้่งผลกาํไร 

  นนัทวฒัน์  บรมานนัท์ (2543)ไดอ้ธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรม (activity)  

ของฝ่ายปกครองที�จดัทาํขึ�นเพื�อประโยชน์สาธารณะ โดยประกอบดว้ยการเป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

กบั นิติบุคคลมหาชนเป็นผูป้ระกอบกิจกรรมดว้ยตวัเอง และกิจกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื�อ

ประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

  ประยรู  กาญจนดุล (2538, หน้า 36) ไดใ้ห้ความหมายของ “บริการสาธารณะ” ว่า  

หมายถึงกิจกรรมที�ฝ่ายปกครองที�จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการส่วนรวม

ของประชาชน และเพื�อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์ตอบแทนมากที�สุด รวมถึงประชาชนทุกคน

ตอ้งไดรั้บโอกาสในการรับบริการอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

 จากความหมายของนักวิชาการที�ได้กล่าวถึง จะพบว่า Leon Duguit, Jeze Gaston,  

นนัทวฒัน ์ บรมานนัท ์ และประยรู  กาญจนดุล  ไดก้ล่าวถึงอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ บริการสาธารณะ

เป็นกิจกรรมที�ผูป้กครองหรือรัฐบาลเป็นผูจ้ดัทาํขึ�น เพื�อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

หรือผลประโยชน์สาธารณะ และที�สําคญัก็คือนกัวิชาการทุกท่าน ไดใ้ห้ความเห็นตรงกนัวา่ บริการ

สาธารณะ เกิดขึ�นโดยยึดเอาผลประโยชน์สาธารณะ (public interests) เป็นหลกัการสําคญัในการ

ดาํเนินการ ดงันั�น จึงอาจสรุปไดว้่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที�ดาํเนินงานโดยหน่วยงานของ

ภาครัฐที�มุ่งเน้นในการบริการแก่ประชาชน เพื�อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย และได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดจากบริการนั�น ในการศึกษาครั� งนี� ถือได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที�

สาํคญัในลาํดบัแรกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ที�จะตอ้งจดัทาํขึ�นเพื�อตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนใหม้ากที�สุด 

 

 2.  ความสําคัญของบริการสาธารณะ 

  จากการศึกษาเรื�องของบริการสาธารณะ ทาํให้กล่าวโดยสรุปไดว้า่ บริการสาธารณะมี

ความสอดคลอ้งกบัการให้บริการภาครัฐ ซึ� งเป็นพื�นฐานสําคญัที�รัฐจะตอ้งพึงปฏิบติัและจะละเลย

มิได้  เพราะบริการสาธารณะเป็นเสมือนหลักประกันทางสังคมที�อาํนวยความสะดวกในการ

ดาํรงชีวติรวมถึงการสร้างความมั�นคงปลอดภยัขั�นพื�นฐานใหแ้ก่ประชาชน จึงอาจกล่าวไดว้า่บริการ

สาธารณะมีความสาํคญัต่อวชีีวติและความเป็นอยูใ่นขั�นพื�นฐานใหแ้ก่ประชาชนในสังคม 
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 3.  หลกัการจัดทาํบริการสาธารณะ 

  จากการศึกษาพบว่า  รูปแบบของการจัดทําบริการสาธารณะมีความแตกต่าง

หลากหลาย  ดงันั�น  การพิจารณาวา่องคก์ารใดเหมาะสมควรเป็นผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะในเรื�องใด

นั�น  จึงเป็นประเด็นที�น่าสนใจ  ทั�งนี�   (จรัส  สุวรรณมาลา ,2542)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการสําคญัต่อการ

จดัทาํบริการสาธารณะนั�นควรประกอบไปดว้ยดงันี�  

    3.1  หลกัผลประโยชน์สาธารณะ (public  interests) ไดแ้ก่ผลประโยชน์ที�เป็น

ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของพลเมืองกลุ่มใหญ่ที�สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของ

ประชาชนทั�งประเทศ มีลกัษณะเหมือนกนั และมีความสาํคญัต่อเอกภาพของรัฐ ดงันั�น จึงตอ้งอาศยั

องค์กรกลางเป็นผูป้ฏิบติัหน้าที� หรือกรณีที�รัฐมอบให้องค์กรอื�นดาํเนินการ รัฐตอ้งเป็นผูค้วบคุม

นโยบายให้องคก์รนั�นดาํเนินการตามนโยบาย เพื�อผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของ

รัฐ เช่น การป้องกนัประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพนัธ์กบั

ต่างประเทศ เป็นตน้ สําหรับผลประโยชน์สาธารณะทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ ประโยชน์ซึ� งเป็นส่วนไดส่้วน

เสียโดยตรงของพลเมืองที�อาศยัอยู่ในทอ้งถิ�นโดยเฉพาะ ทั�งนี� กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์

ภายในทอ้งถิ�นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผูค้นในทิ�งถิ�นอื�น  ถือไดว้า่กิจกรรมนั�นเป็นหนา้ที�ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ�นแต่หากิจกรรมใดที�เกี�ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติโดยรวม หรือเป็น

กิจกรรมที�มีผลกระทบต่อประโยชน์ของผูอื้�นในหลายพื�นที� ให้ถือว่าเป็นกิจกรรมของรัฐระดบัที�

สูงขึ�นไปกวา่ชุมชนยอ่ย 

    3.2  หลักประสิทธิภาพในการจดัการ (management efficiency) เป็นการ

พิจารณาเรื�องคุณภาพของบริการสาธารณะที�ดาํเนินการกล่าวคือ  การจดับริการสาธารณะอยา่งหนึ�ง

ควรต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้มากที�สุด ทั� งนี�  เนื�องจากภารกิจในการจดับริการ

สาธารณะบางอยา่งจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูงเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการที�จาํเป็น

ตอ้งการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆหลายหน่วยงานแต่ภารกิจในการจดับริการสาธารณะ

บางอย่างเป็นกิจกรรมที�ไม่สลบัซับซ้อนหรือมีเทคนิคมากนกั จึงตอ้งมีองค์กรที�มีความเหมาะสม

ทางด้านการเงิน บุคลากร และความสามารถด้านอื�นๆที�จะจัดบริการสาธารณะเพื�อให้เกิด

ประสิทธิภาพมากที�สุด และการจัดบริการสาธารณะใดๆควรต้องประหยดั ถ้าสามารถใช้เงิน

งบประมาณจาํหน่วยนอ้ยที�สุดเพื�อทาํให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไดจ้าํนวนมากที�สุดก็นบัวา่เป็น

ทางเลือกที�ดี 

    3.3  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (local accountability) เป็น

กิจกรรมที�ตอบสนองความตอ้งการของหน่วยชุมชนระดบัใด  ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดบั

นั�นเป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการ ทั�งนี�  เพื�อใหก้ารดาํเนินการกิจกรรมนั�น สนองต่อความตอ้งการ

ของประชาชนในชุมชนได้ดีที�สุด อยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั�นๆ ดังนั�น หาก
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บริการใดๆที�ชุมชนระดบัล่างสุดสามารถรวมกบัรับผดิชอบในกระบวนการจดัผลิตวางแผน  การหา

รายไดม้าใชจ่้ายในการให้บริการฯ  รวมทั�งควบคุมตรวจสอบคุณภาพการผลิตบริการภายในชุมชน

ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ก็ควรกําหนดให้เป็นหน้าที�ของชุมชนในระดับล่างสุด (ซึ� งอาจ

ดาํเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นชุมชนก็ได้)ในการจดับริการสาธารณะประเภทนั�นๆ 

ทั�งนี�  เพื�อให้การจดับริการเรื�องนั�นๆ เป็นของชุมชนการดาํเนินการของชุมชนรับผิดชอบต่อชุมชน

อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามหากกิจกรรมใดที�ชุมชนแต่ละแห่งไม่สามารถร่วมกนัรับผิดชอบใน

กระบวนการผลิตไดโ้ดยลาํพงั เช่น ไม่สามารถรับผิดชอบในดา้นรายไดม้าใชด้าํเนินกิจกรรมไม่ได้

สามารถวา่งแผนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หรือเป็นกิจกรรมที�ตอ้งสนองต่อความตอ้งการของหน่วยชุมชนที�

สูงขึ� นไป หรือเป็นกิจกรรมที�มุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนทั�งประเทศหรือ

ปัญหาของชาติโดยรวม ก็ควรกาํหนดใช้เป็นเจ้าหน้าที�ขององค์กรในระดบัสูงขึ� นไปตามความ

เหมาะสม 

    3.4  หลกัความสามารถของทอ้งถิ�น (local capability) มีพื�นบานแนวคิดการ

ดาํเนินกิจกรรมสาธารณะทั�งมวลเป็นหน้าที�ของหน่วยการปกครองทอ้งถิ�นในระดบัล่างสุดเสมอ  

ซึ� งหน่วย  การปกครองระดบัสูงขึ�นไปจะเหลือกดาํเนินกิจกรรมสาธารณะใดๆ ก็ต่อเมื�อหน่วยการ

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นระดบัล่างไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศกัยภาพพอที�จะดาํเนินการได ้และอาจจะ

เกิดปัญหากระทบต่อทอ้งถิ�นอื�นๆหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม 

    3.5  หลกัการกาํหนดระดบัหน่วยบริการที�มีความรับผิดชอบสูงสุด (optimal 

accountability) ซึ� งหน่วยบริหารหมายถึง หน่วยจัดบริการในระดับใดๆ ก็ตามที�มีคุณสมบัติ                         

2  ประการต่อไปนี�  ประการที�หนึ� ง เป็นจดัหน่วยบริการระดบัล่างสุด (มีความใกล้ชิดกบัผูอื้�นใช้

บริการมากที�สุด) ที�มีความสามารถในการวางแผน จดัการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการ

จดับริการไดเ้อยา่งสมบูรณ์ และ ประการที�สอง เป็นหน่วยจดับริการมีพื�นที�ในการบริการครอบคลุม

ประชากร หรือพื�นที�ที�ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการจดับริการ และประชาชนผูมี้ส่วน

ไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจากบริการทั�งหมดสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ผลิต  และควบคุมตรวจสอบผลการดาํเนินของหน่วยจดับริการนั�นๆไดโ้ดยตรงมากที�สุด 

    3.6  หลกัการกาํหนดขนาดของการจดับริการที�มีประสิทธิภาพสูงสุด (optimal 

capability of scale) ซึ� งขนาดหมายถึง ขนาดของชุมชน (จาํแนกประชาชนในชุมชน)ในระดบัใดๆ  

ก็ตามที�เอื�ออาํนวยใหส้ามารถบริการประเภทนั�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรืออีกในหนึ�งเป็นจาํนวน

ประชากรที�เอื�ออาํนวยให้มีตน้ทุนการจดับริการตํ�าที�สุด ลกัษณะพิเศษของการบริการสาธารณะที�

เรียกกนัตามภาษาเศรษฐกิจวา่ “public  goods” มกัมีลกัษณะโครงสร้างตน้ทุนและการให้บริการที�

เป็นแบบเฉพาะตัว กล่าวคือ บริการสาธารณะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริการประเภท

สาธารณูปการพื�นฐาน มกัจะมีตน้ทุนคงที�ในสัดส่วนที�สูง และมีตน้ทุนแปรผนัต่อหน่วยของการ
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ให้บริการตํ�า (ในบางกรณีอาจไม่มีตน้ทุนแปรผนัเลย และมีหลายกรณีที�มีตน้ทุนแบบพิเศษ เช่น  

เพิ�มขึ� นของช่วงบนัได เป็นต้น ทาํให้การจดับริการสาธารณะบางประเภทจึงต้องมีผูใ้ช้บริการ

จาํนวนมากๆ หรือชุมชนขนาดใหญ่พอสมควรจึงจะประหยดัค่าใชจ่้าย (ตน้ทุนต่อหน่วยตํ�า) ถา้เป็น

ชุมชนเล็กๆ ก็อาจจะต้องจดัการผลิตบริการร่วมกนั เพื�อทาํให้เกิดการประหยดัและสามารถใช้

ประโยชน์จากบริการเหล่านั�นไดเ้ตม็ที� ซึ� งในกรณีเช่นนี�ควรให้มีหน่วยงานในระดบัชาติทาํการผลิต

และใหบ้ริการแก่ชุมชน แต่ก็สามารถจดัการผลิตในชุมชนขนาดเล็กไดโ้ดยมไม่มีตน้ทุนต่อหน่วยตํ�า  

เช่น สถานรับเลี�ยงเด็กหรือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ประปาชุมชน เป็นตน้ ในกรณีเช่นนี�

ควรให้องค์กรชุมชนหรือหน่วยงาน การปกครองส่วนทอ้งถิ�นระดบัล่างสุดมีหน้าที�จดัการผลิต

บริการในลกัษณะนี�  

    3.7  หลกัการจาํแนกหน่วยการกาํหนดนโยบายและหน่วยจดับริการออกจาก

กนั (separation of policy operation units) เป็นการนาํหลกัเกณฑ์กาํหนดระดบัหน่วยจดับริการที�มี

ความรับผิดชอบสูงสุด (optimal accountability) และหลกัการกาํหนดขนาดของการจดับริการที�มี

ประสิทธิภาพสูง (optimal efficiency of scale) มาพิจารณาร่วมกนัและวิเคราะห์บริการสาธารณะแต่

ละประเภทและจดัสรรบริการลงไปในชุมชนระดบัต่างๆซึ� งอาจเกิดกรณีที�หน่วยจดับริการที�มี

ตน้ทุนตํ�าที�สุด (หรือมีประสิทธิภาพที�สุด) ทั�งนี� เนื�องจากหน่วยจดับริการหรือหน่วยการปกครอง 

ที�ใกลชิ้ดกบัผูใ้ชบ้ริการมากที�สุดและสามารถหารายไดม้าใชจ่้ายในการจดับริการนั�นได ้ส่วนใหญ่

จะมีจาํนวนประชากรน้อยเกินไป โดยจาํนวนที�สามารถจดับริการให้มีต้นทุนตํ�าที�สุดอาจเป็น

ประชากรของหลายตาํบลหรือหลายอาํเภอประกอบกนั  ซึ� งทางเลือกที�เหมาะสม  คือ การให้มีหน่วย

กาํหนดนโยบาย และจดับริการที�มีความรับผดิชอบสูงสุด  และใหห้น่วยจดับริการที�มีตน้ทุนตํ�าที�สุด

โดยหน่วยงานทั�งสองอาจเป็นหน่วยงานเดียวกนัหรือคนละหน่วยงาน ทั�งนี�  ความสัมพนัธ์ของทั�ง

สองหน่วยจะเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรหรือบุคคลในรูปแบบการกระทาํสัญญา

เพื�อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนซึ�งกนัและกนัระหวา่งตวัแทน (the agent) ที�กระทาํการต่างๆในนามของผู ้

วา่จา้ง (the principle) ตามทฤษฎีตวัการ-ตวัแทน (principal agent Theory) ซึ� งเป็นความสัมพนัธ์ใน

ระบบสัญญา (contractual) ตวัแทนสามารถทาํงานต่างๆ แทนในนามของตวัการไดโ้ดยการตกลงวา่

ตวัการจะใหร้างวลัแก่ตวัแทนอยา่งไร และใชส้ัญญาเป็นเครื�องมือควบคุม 

และวดัผลงานซึ�งทาํสัญญาจา้งผูบ้ริหารเขา้มาทาํงานแทน 

    3.8  หลกัการกาํหนดหนา้ที�จดับริการสาธารณะตามขนาดและความซับซ้อน

โดยการจาํแนกหนา้ที�การจดับริการสาธารณะสามารถจาํแนกตามประเภทของบริการสาธารณะได้

เป็น 2 ประเภทคือ บริการสาธารณะที�เป็นกิจการขนาดใหญ่ อนัหมายถึง กิจการที�ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

งานทุนและบุคลากรที�มีความสามารถระดบัสูง ดงันั�น ผูมี้อาํนาจคดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรม

ดังกล่าวจึงต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที� มี ขีดความสามารถพร้อมและดําเนินการได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพและบริการสาธารณะที�ไม่มีความซบัซ้อนหรือมีเทคนิคมากนกัส่วนใหญ่เกี�ยวขอ้ง

กบัชีวิต ประจาํวนัของประชาชน ซึ� งหากไดพ้นกังานที�ใกลชิ้ดหรือรู้สภาพทอ้งถิ�นนั�นเป็นอย่างดี  

มาเป็นผูด้าํเนินการจะช่วยให้บริการที�เกิดขึ�นมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ส่วนกลางเป็นผูว้าง

นโยบาย 

    3.9  หลกัการจดักลุ่มภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ การจะ

พิจารณาให้องค์กรในส่วนใดดาํเนินการบริการสาธารณะประเภทหนึ� งๆพิจารณาลกัษณะของ

ภารกิจ  ที�สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือ  1) งานที�ตอ้งดาํเนินการโดยส่วนราชการ เป็นงาน

ที�ตอ้งใช้อาํนาจ ของรัฐ  เป็นงานที�ตอ้งมีการบงัคบั หรือเป็นงานที�ตอ้งอาํนวยความยุติธรรม เป็น

งานที�ตอ้งดาํเนินการในรูปของส่วนราชการ 2) งานเชิงพาณิชยห์รือเชิงอุตสาหกรรมเป็นงานที�หา

รายได้เข้ารัฐ  เป็นงานที�หากําไร เป็นงานที�อาจมีโบนัสมาแบ่งกันได้ก็ให้ดําเนินการในรูป

รัฐวสิาหกิจ  3)  บริการสาธารณะที�รัฐเป็นผูด้าํเนินการ  แต่ไม่สามารถหากาํไรเขา้รัฐในเชิงพาณิชย์

หรือเชิงอุตสาหกรรมแต่มีความจาํเป็นตอ้งมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการสูงกวา่งานราชการ

ทั�วไปใหด้าํเนินการในรูปองคก์ารมหาชน 4) งานที�ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นรับไปทาํ แต่ตอ้ง

ไดรั้บการสนบัสนุนดูแลจากรัฐบาล  5) งานที�จาํเป็นตอ้งทาํ  แต่มีหน่วยงานอื�นสามารถทาํงานแทน

รัฐได้  ก็ควรให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรประชาชนรับไปดาํเนินการ และ 6)งานที�รัฐไม่ควร

ดาํเนินการต่อไปเพราะวา่เอกชนดาํเนินการเองได ้ ควรจะมอบหมายหรือถ่ายโอนให้เอกชนรับไป

ดาํเนินการ 

 

 4.  การจัดทาํบริการสาธารณะของส่วนราชการ 

  บริการสาธารณะที�จดัทาํโดยระบบราชการ หรือในรูปแบบส่วนราชการนั�น เป็น

บริการที�สาธารณะที�รัฐหรือฝ่ายปกครองเป็นผูจ้ดัทาํเองโดยใช้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เจา้หนา้ที�ของรัฐเป็นผูจ้ดัทาํและเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นงบประมาณ (อรทยั  ก๊กผล และคณะ, 2549,  

หน้า  17) ซึ� งคาํว่า “ส่วนราชการ” นั�นหมายความถึง หน่วยงานของรัฐที�มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

และมีระบบการทาํงานที�เป็นแบบแผน มีการจดัลาํดบัชั�นการบงัคบับญัชากนัตามความชาํนาญเพื�อ

ความเหมาะสม มีการกาํหนดอาํนาจหน้าที�ของผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจน มีระเบียบแบบแผนในการ

ปฏิบติังานโดยมีวินยัควบคุมความประพฤติของราชการ เป็นตน้ โดยภารกิจหลกัที�ถือวา่เป็นหนา้ที� 

ที�ส่วนราชการจะตอ้งดาํเนินการนั�น ไดแ้ก่ บริการสาธารณะซึ� งตอ้งเป็นไปตามกรอบที�กฎหมาย

กาํหนด สําหรับในประเทศไทย มีการจดัแบ่งการจดัทาํบริการสาธารณะในรูปแบบ หรือรูปแบบ

ส่วนราชการเป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย 

    4.1  การจดัทาํบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนกลาง  ซึ� งถือเป็นการ

บริหารที�ยึดหลักการรวมอํานาจทางการบริหารและการตัดสินใจดําเนินงานขั�นสุดท้ายไว้ที�
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ส่วนกลาง (centralization) โดยองค์การในราชการส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม และส่วน

ราชการที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเป็นกรม สําหรับบริการสาธารณะที�จดัทาํโดยราชการบริหาร

ส่วนกลางส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั�งประเทศ  

ซึ� งอาจอยู่ในรูปแบบของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันสาธารณภยั  

การป้องกนัประเทศ การสาธารณะสุข และการคลงั เป็นตน้ 

    4.2  การจดัทาํบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ� งหมายถึง  

หน่วยงานภายใตก้ารสังกดัของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ที�ไดแ้บ่งแยกออกไปดาํเนินการจดัทาํ           

การปกครองประเทศ ตามหลกัการแบ่งและมอบอาํนาจปกครอง (de-concentration) เพื�อสนองต่อ

ความตอ้งการของประชาชนในเขตการปกครองนั�นๆโดยมีเจา้หน้าที�ของราชการส่วนกลาง ซึ� ง

ไดรั้บการแต่งตั�งออกไปประจาํตามเขตการปกครองต่างๆ ในส่วนภมิูภาค เพื�อบริหารราชการภายใต้

การบงัคบับญัชาของราชการส่วนกลางที�ได้รับการแบ่งอาํนาจให้ไปดาํเนินการแทนการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาคนี�แบ่งออกเป็นหลายระดบัไดแ้ก่ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบลและหมู่บา้น 

    4.3  การจดัทาํบริการสาธารณะโดยราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นการ

บริหารงานตามลักษณะของการกระจายอํานาจการปกครอง (decentralization)โดยเป็นการ

บริหารงานที�ส่วนกลางได้กระจายอาํนาจอย่างใดอย่างหนึ� งให้แก่ประชาชนทอ้งถิ�นได้ปกครอง

กนัเอง ซึ� งในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื�อตอบสนองความ

ต้องการส่วนรวมของประชาชนในเขตท้องถิ�นนั�นๆ ดังนั� น การบริหารท้องถิ�นโดยคนภายใน

ทอ้งถิ�นอยา่งแทจ้ริง ซึ� งปัจจุบนัมีอยู่  2 แบบ คือ รูปแบบทั�วไป ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  

เทศบาล และองค์การบริการส่วนตาํบล และรูปแบบพิเศษซึ� งใช้เฉพาะท้องถิ�นบางแห่ง ได้แก่  

กรุงเทพมหานคร และ เมืองพทัยา สาํหรับบริการสาธารณะที�จดัทาํโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

นั�น ไดแ้ก่ บริการสาธารณะบางประเภทรัฐมอบหมายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นผูจ้ดัทาํเอง

เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในเขตทอ้งถิ�นนั�น เช่น การดูแลรักษาความสะอาด  

การจดัให้มีนํ� าประปา และการจดัให้มีสถานพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ ทั�งนี�  องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นมีอาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการไดโ้ดยอิสระโดยส่วนกลางเพียงเขา้ไปควบคุมดูแลเท่านั�น 

 การจดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถิ�น คือกิจการที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัทาํขึ�นเพื�อ

ตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน เฉพาะท้องถิ�นที�แยกห่างกิจกรรมของรัฐเป็น

ภารกิจที�มีวตัถุประสงค์และลกัษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอาํนวยการหรือควบคุมของ

ทอ้งถิ�น อย่างไรก็ตาม บริการสาธารณะทอ้งถิ�นถือเป็นภารกิจที�สําคญั มีความหมายหลากหลาย  

แต่เนื�องจากมีข้อจาํกดัเรื� องขีดความสามารถและจาํนวนประชากรที�แตกต่างกนั รวมไปถึงเพื�อ

ประสิทธิภาพในการจดัทาํบริการสาธารณะ ทาํให้บางกรณีท้องถิ�นไม่อาจลงมือจดัทาํบริการ

สาธารณะไดเ้องทั�งหมด จึงอาจมีการโอนอาํนาจบางอย่างให้แก่องค์กรร่วมดาํเนินการแทน หรือ
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มอบหมายให้องค์กรดาํเนินการให ้ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเห็นไดว้่า การดาํเนินกิจการที�อยู่ในอาํนาจ

หน้าที�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นนั� นย่อมสามารถกระทาํได้ในหลายรูปแบบ กล่าวคือ   

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นอาจจดัการบริการนั�นๆ ด้วยตวัเอง หรืออาจมอบหมายให้เอกชนทาํ

ทั�งหมดได ้ในขณะเดียวกนัมีอาํนาจมอบให้องค์กรอีกองค์กรหนึ� งซึ� งมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติ

บุคคลหนึ�งแยกต่างหากจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นดาํเนินการแทน โดยสามารถควบคุมองคก์ร

นั�นไดอ้ยา่งใกลชิ้ด หรือหากทอ้งถิ�นตอ้งการทาํกิจการในลกัษณะมหาชน ก็อาจจดัตั�งสหการขึ�นแต่

หากตอ้งการจดัทาํอย่างในระบบธุรกิจ  เพื�อให้เกิดความคล่องตวัก็สามารถจดัตั�งบริษทัจาํกดัของ

ตนเอง หรือจะถือหุ้นในบริษทัจาํกดัร่วมกบับุคคลอื�นก็ได ้ทั�งนี�  กล่าวโดยสรุปอาจแบ่งวิธีการใน

การจดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถิ�นไดเ้ป็น 5 วธีิการใหญ่ๆ คือ 

    4.3.1  วิธีที� 1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดาํเนินการเอง หมายถึง ในการ

จดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถิ�นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะตอ้งดาํเนินการเองโดยใช้บุคลากร

หรือเจา้หน้าที�ของทอ้งถิ�นด้วยเงินงบประมาณของทอ้งถิ�น ซึ� งรูปแบบดงักล่าวสามารถแยกย่อย

ออกเป็น 2 กรณี คือ  1) การจดัทาํในรูปแบบของส่วนราชการทั�วไปคือสํานกังานหรือกองต่างๆ 

และ  2) การจดัตั�งหน่วยงานขึ�นมาโดยใช้หน่วยงานเหล่านี� มรกฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ

ตลอดจนมีระบบงบประมาณและการคลังแยกต่างหากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  

ตวัอยา่งเช่น การตั�งหน่วยงานขึ�นเพื�อประกอบการพาณิชยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

    4.3.2  วิธีที� 2 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดาํเนินการร่วมกบับุคคลหรือนิติ

บุคคลอื�น การจดัทาํบริการสาธารณะดว้ยวิธีการนี�  อาจมีสาเหตุเนื�องมาจากขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นบางแห่ง โดยหากมีการร่วมดาํเนินการกบัองคก์รอื�นก็

จะสามารถจดัทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากยิ�งขึ�น ซึ� งรูปแบบดงักล่าวแยกย่อย

ออกเป็น 2 กรณี เช่นเดียวกบัวิธีการที�องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดาํเนินการเอง คือ 1) การจดัทาํ

ร่วมกบับุคคลหรือ  นิติบุคคลบุคคลอื�น โดยไม่จดัตั�งเป็นนิติบุคคลขึ�นใหม่ ซึ� งเป็นการดาํเนินการใน

รูปแบบของการจดัทาํความตกลงร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และ 2) การจดัทาํ

ร่วมกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื�น โดยจดัตั�งเป็นนิติบุคคลขึ�นใหม่ มี 2 วิธีการ คือ การดาํเนินการใน

รูปแบบสหการและการจดัตั�งบริษทัจาํกดั 

    4.3.3  วิธีที� 3 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัตั�งองค์การมหาชน (ทอ้งถิ�น) 

ขึ�นมาดาํเนินการ ซึ� งเป็นแนวคิดและวิธีการใหม่เพื�อแก้ไขขอ้จาํกดัของการดาํเนินการจดับริการ

สาธารณะทอ้งถิ�นในรูปแบบส่วนราชการ เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานให้องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นมากยิ�งขึ�น เนื�องจากการดาํเนินการในรูปแบบนี�จะมีการจดัตั�งนิติบุคคลขึ�นต่างหากโดย

มีกฎระเบียบของตนเองโดยเฉพาะ ดงันั�น  จึงมีความคล่องตวัทางการบริหารจดัการสูง อย่างไรก็ดี  



37 

 

ในปัจจุบันยงัไม่มีการตรากฎหมายองค์กรมหาชนท้องถิ�นขึ� นมาแต่ประการใด โดยหากจะ

ดาํเนินการก็จะตอ้งมีการตรากฎหมายขึ�น 

    4.3.4  วิธีที� 4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมอบให้เอกชนดาํเนินการหรือซื�อ

บริการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นหรือหน่วยงานอื�นของรัฐ กล่าวคือ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นดาํเนินการจดับริการสาธารณะโดยการซื�อบริการจากเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

หรือหน่วยงานอื�นของรัฐโดยไม่จาํเป็นตอ้งไปจดัหน่วยงานของตนเองขึ�นมาดาํเนินการในเรื�องใด

เรื�องหนึ� งโดยเฉพาะให้สูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร ซึ� งกรณีดงักล่าวนี� ควรเป็น

การซื� อบริการจากหน่วยงานที�มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดทําบริการสาธารณะได้มี

ประสิทธิภาพมากกวา่การดาํเนินการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเอง ซึ� งตามหลกัการของการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) อาจเรียกวิธีการในลกัษณะดงักล่าว

นี�วา่  “Purchaser-Provider Arrangement : PPA” 

4.3.5  วธีิที� 5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมอบใหชุ้มชนหรือประชาชนดาํเนินการกนัเองวธีิการ

ดงักล่าวนี� เกิดขึ�นมาภายใตบ้ริบทใหม่ของการบริหารการปกครองที�เปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนมี

ส่วนร่วมทั�งในดา้นการดาํเนินการกาํหนดแผนพฒันาทอ้งถิ�น การมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตรวจสอบ (People’s audit) ตลอดจนมีการส่วนร่วมในการบริหารจดัการภารกิจบริการสาธารณะ

บางประเภทโดยการจดับริการสาธารณะในรูปแบบนี� เหมาะกบัภารกิจที�เป็นการดาํเนินการเพื�อ

ประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนในพื�นที�หรือเป็นเรื�องของประชาชนเอง 

ซึ� งตอ้งการระบบ การบริหารจดัการที�ยดืหยุน่และระบบที�สามารถดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

ไดสู้งโดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นมีหนา้ที�เป็นผูค้วบคุมกาํกบัดูแล วางมาตรฐานการดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย อาํนวยความสะดวกและสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆเช่น สนบัสนุน

งบประมาณความรู้ ดา้นวชิาการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที�ประชาชนดาํเนินการ 

 

2.4 แนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แนวความคิดและความหมายเกี�ยวกบัชุมชน 

มีผูใ้ห้ความหมายและคาํจาํกดัความของชุมชนไวม้ากมาย ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัปัจจยัพื�นฐาน

หลายอยา่ง ซึ� งมีความหมายที�สัมพนัธ์กบัพื�นที� กลุ่มคน การอาศยัอยูร่่วมกนัและจารีตประเพณีพื�น

ของกลุ่มคน ทุกคนพยายามที�จะให้ค ําจ ํากัดความที� เหมาะสมที�สุดและถูกต้องที�สุด แต่ใน

ขณะเดียวกนัก็ยงัไม่มีใครยอมรับว่า คาํจาํกดัความอนัไหนที�ถูกตอ้งที�สุด ซึ� งความหมายหรือคาํ

จาํกดัความของชุมชนนั�นเคลื�อนไหวไดอ้ยูเ่สมอ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ดงันั�นคาํจาํกดั

ความของชุมชนจึงไม่สามารถหยุดนิ�งอยู่กบัที�และเหมือนเดิมไดต้ลอดเวลา แต่ก็มีหลกัการใหญ่ที�

คล้ายคลึงกนัแตกต่างเพียงรายละเอียดเพื�ออธิบายเรื� องที�ศึกษา เช่น คาํจาํกดัความของ (ประเวส  
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วะสี ,2536, หนา้ 7) กล่าววา่ ชุมชน คือ การที�ตนจาํนวนหนึ�งมีวตัถุประสงคร่์วมกนัมีความเอื�ออาทร

ต่อกนั มีการเรียนรู้รวมกนัในการปฏิบติั ความเป็นชุมชนมีพลงั มีศกัยภาพในการแกปั้ญหา ทั�งทาง

เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม สิ�งแวดลอ้มและการเมือง ชุมชนที�มีความเขม้แข็งจะก่อให้เกิด

การพฒันาทุกดา้น ซึ� งชุมชนควรจะมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  

 1. กลุ่มคนที�มาอยูร่่วมกนัในเขตพื�นที�ทางภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ�ง 

 2. มีเครือข่ายการปฏิสังสรรค ์เพื�อเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ทางสังคม 

 3. กลุ่มคนที�มาอยูร่่วมกนั มีความรู้สักร่วมกนัวา่เป็นคนในชุมชนเดียวกนัและ

มีความยดึมั�นกบัชุมชน 

4. มีศูนยก์ลางการบริการของกิจกรรมต่างๆเพื�อประโยชน์ต่อส่วนร่วมแต่

อยา่งไรก็ตามการที�จะกาํหนดวา่ ชุมชนหนึ�งมีอาณาเขตสิ�นสุดที�ใดทาํไดย้ากเพราะชุมชนมีลกัษณะ

เป็นระบบยอ่ยที�ตอ้งเชื�อมโยงกบัระบบใหญ่ ถา้ใชเ้กณฑ์บริการสาธารณะร่วมกนั เช่น บริการดา้น

สาธารณสุขก็อาจจะมีอาณาเขตลกัษณะหนึ�งหรือขณะเดียวกนับริการดา้นการศึกษาก็อาจจะมีอาณา

เขตอีกลกัษณะ เป็นตน้ 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์(2531,  หน้า 5) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการที�

รัฐบาลทาํการส่งเสริม ชักนาํ สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั�งในรูปส่วน

บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคก์าร อาสาสมคัรรูปแบบต่างๆให้เขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงานเรื�องใดเรื� องหนึ� ง หรือหลายเรื� อง ให้บรรลุวตัถุประสงค์และนโยบายการพฒันาที�

กาํหนดไว ้คือ 

1. ร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ปัญหา และสาเหตุปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน ตลอดจน

ความตอ้งการของชุมชน 

2. ร่วมพฒันาและสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันาเพื�อแกไ้ขและลดปัญหาของ

ชุมชนหรือเพื�อสร้างสื�อใหม่ ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบาย หรือวางแผน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื�อขจดัและ

แกปั้ญหาและสนองความตอ้งการของชุมชน 

4. ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรทีมีขอ้จาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

5. ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารการพฒันาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

6. ร่วมลงทุนในกิจกรรม โครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

ของหน่วยงาน 

7. ร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรม

ทีไดท้าํทั�งโดยเอกชนและรัฐบาลใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์ตลอดไป 
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จากความหมายการมีส่วนร่วมขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การตดัสินใจเขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อร่วมวางแผน และดาํเนินการในการคน้หาปัญหาและ

สาเหตุเพื�อแกปั้ญหาใหบ้รรลุเป้าหมาย และดาํเนินการต่อไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวร่้วมกนั 

 

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ทะนงศกัดิ�  คุม้ไข่นํ� า (2540,หน้า 94) ได้กล่าวถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน พอสรุปไดด้งันี�  

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานอนัชอบธรรมของทุกคนที�เราเคารพ

ให้การยอมรับและยกย่อง โดยการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี�ยวกบัการ

ปรับปรุงวถีิชีวติของเขา 

2. งานพฒันาเป็นงานที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัประชาชนเป็นจาํนวนมาก เราจาํเป็นตอ้งใหค้น 

มากเหล่านี�ไดมี้สิทธิมีเสียงในการแสดงออก 

3. กลยทุธ์ทั�งหลาย ในการพฒันาที�ผา่นมายงัไม่สามารถส่งผลถึงประชาชนผูด้อ้ยโอกาส 

และยากจน ในทางตรงกนัขา้มกลบัส่งผลให้กลุ่มคนที�ไดเ้ปรียบมีโอกาสมากขึ�นจึงจาํเป็นตอ้งปรับ

กลยทุธ์ในการพฒันาใหม่ โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ�น 

4. ประสบการณ์ที�ผา่นมาไดพ้บวา่ มีโครงการจาํนวนไม่นอ้ยที�ประสบความสําเร็จโดย

อาศยัวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของการรวมกลุ่มและการจดัตั�งองค์กรประชาชน ใน

ขณะเดียวกนั ก็มีตวัอยา่งของโครงการที�ลม้เหลวเป็นจาํนวนมาก อนัเนื�องมาจากไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื�องของการปฏิบติัการเป็นกลุ่มหรือของกลุ่มอนั

เป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพนัของสมาชิกแต่ละคนที�เขา้ร่วมเพื�อพิทกัษ์ประโยชน์ของเขาและใน

ขณะเดียวกนัก็ไดป้ระโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ย 

6. การมีส่วนรวมของประชาชนเป็นตวัชี� วดัของการพฒันาชุมชน ยิ�งประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมมากเท่าใดแสดงวา่ประชาชนจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันามากยิ�งขึ�น 

7. ประชาชนยอ่มรู้ดีว่าตนเองกาํลงัตอ้งการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะแกปั้ญหา

อย่างไร ถา้ให้โอกาสแก่ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา ย่อมช่วยให้โครงการ

ต่างๆตอบสนองความตอ้งการที�แทจ้ริงของประชาชนไดดี้กวา่ 

 อรณี หรดาล (2536, หนา้ 70-71) กล่าววา่ ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนดงันี�  

1. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กที�บ้าน เป็นการส่งเสริม

สนับสนุนให้เด็กรู้จกัคิด รู้จกัแสวงหาความรู้จากสิ�งที�อยู่รอบตวั รวมทั�งการให้ความสนใจและ
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สนทนาซกัถามเด็กเกี�ยวกบัสิ�งที�เด็กไดท้าํในโรงเรียนเพื�อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้และ

ประสบการณ์ใหเ้ด็กที�บา้น 

 2. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กที�โรงเรียน หมายถึง การที�

ผูป้กครองเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที�โรงเรียน ไดแ้ก่ 

 2.1 การเป็นผูช่้วยครู ขณะทาํกิจกรรม การจดัหาและเตรียมสื�อการสอน บาง

กิจกรรมอาจช่วยงานเด็ก 

 2.2 เป็นวิทยากรพิเศษ ผูป้กครองที�มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านหรือ

ประกอบอาชีพที�เด็กส่วนมากสนใจ โดยโรงเรียนอาจเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษ นอกจากจะสนอง

ความสนใจแลว้ ยงัเป็นการแนะแนวอาชีพใหก้บัเด็กอีกดว้ย 

 3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียน หมายถึงการให้ความช่วยเหลือและ

สนบัสนุนในรูปวสัดุสิ�งของและกาํลงัทรัพย ์ในรูปของแรงงาน เป็นคณะกรรมการโรงเรียน คอยให้

ความช่วยเหลือในด้านคาํปรึกษาแนวทางการจดัประสบการณ์ การจดัสรรงบประมาณเพื�อให้

สอดคลอ้งแบบแผนปฏิบติัการของโรงเรียน การจดัหาบุคคลที�เหมาะสมกบัตาํแหน่งนั�นเป็นพิเศษ

การจดัการศึกษาของผูป้กครองเพื�อเป็นการประสานให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

นอกจากนั�น บทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผูป้กครองที�มีต่อโรงเรียนในต่างประเทศ ผลการวิจยั

ดา้นครอบครัว พบวา่ ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งบา้นและโรงเรียนในต่างประเทศผลการวิจยั

ดา้นครอบครัว พบวา่ ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งบา้นและโรงเรียนมีผลอยา่งสูงต่อการเรียนรู้

ของเด็กช่วยให้เด็กมีการพฒันาการที�ดีด้านจิตใจ สังคม อารมณ์ นิวซีแลนด์ พบว่า ภูมิหลงัของ

ครอบครัวมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกบัผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษาของนกัเรียน นิวซีแลนด์ไดพ้ยายาม

สร้างบทบาทของครอบครัวที�มีต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กดว้ย ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการศึกษาร่วมกนัพฒันาเชื�อมโยงนโยบาย และโครงสร้างเขา้ดว้ยกนั (กรมวิชาการ,2544, หนา้ 

15)  ประเทศองักฤษ และเวลล ์ไดใ้ชว้ธีิการอนัหลากหลายเพื�อใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมรวมถึง

การมีกฎบังคับให้ทางโรงเรียน จัดข้อตกลงนี� ระบุความรับผิดชอบร่วมกันและบทบาทของ

ผูป้กครองใหพ้ร้อมๆ กบัใหผู้ป้กครองเขา้ใจถึงวธีิการเรียนของลูก (กรมวชิาการ, 2544, หนา้ 15)  

 จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาต้องมีหน่วยงานที�มีส่วนรับผิดชอบการจัดการศึกษา

นอกจากรัฐ เอกชน และองคป์กครองส่วนทอ้งถิ�นแลว้ยงัมีบุคคล ชุมชน ครอบครัว องคก์รสถาบนั

ต่างๆเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการรับผดิชอบการจดัการศึกษา 

 สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิพื�นฐานอนัชอบธรรมที�ทุกคนควรไดรั้บเพื�อ

สิทธิทุกสิทธิชุมชนนั�นๆ รวมเป็นพลงัชุมชนที�ยิ�งใหญ่ที�จะนาํไปสู่การป้องกนัปัญหา การแกปั้ญหา

ซึ� งนาํไปสู่การพฒันาอนัเกิดจากกระบวนการการมีส่วนร่วมตั�งแต่เริ�มตน้ของกาํหนดปัญหาการ

กาํหนดวธีิการแกไ้ขปัญหา การปฏิบติัและการประเมินผล 
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ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน ย่อมมีความเกี�ยวข้องกับการกระทําทางสังคมซึ� ง

ประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการมิไดจ้าํกดัเพียงปัจจยัหนึ� งและการกระทาํของบุคคลในเรื�องใดก็

ตามขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น เป้าประสงค ์ความเชื�อและค่านิยม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณี

ที�สืบทอดกนัมา รวมทั�งความคาดหวงัความผูกพนัและความสามารถของบุคคลที�เป็นผูก้ระทาํซึ� ง

การมีส่วนร่วมดา้นธุรกิจและดา้นการศึกษาที�แสดงใหเ้ห็นวา่การมีส่วนร่วมจากผูร่้วมงานจะทาํให้มี

ประสิทธิผลดีขึ�น 

 Vroom and Yeyyon (1973 อา้งถึงใน เสริมศกัดิ�  วิศาลาภรณ์ ,2537,หนา้ 183-184) ได้

เสนอแนวทางในการที�จะกาํหนดว่าเมื�อไร ควรจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและควรมีส่วนร่วม

มากนอ้ยอยา่งไรในการตดัสินใจ ตวัแบบของวรูมและเยทตนั ไดเ้สนอแนะวา่การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจนี� ควรจะขึ�นกบัธรรมชาติของปัญหาและสถานการณ์ในการกาํหนดรูปแบบและปริมาณ

ของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจนั�น วรูมและเยทตนั ไดเ้สนอกฎไว ้2 กลุ่ม คือ  

1. กฎกลุ่มแรกเป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตดัสินใจ 

2. กฎกลุ่มที�สองเป็นการส่งเสริมการยอมรับการตดัสินใจในการตดัสินใจนั�นมีทางเลือกอยู ่

5 วิธี ตั�งแต่ผูบ้ริหารตดัสินใจเองคนเดียว ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอย่างเต็มที� 

ทางเลือกในการตดัสินใจทั�ง 5 วธีิ มีดงันี�  

1. ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลที�มีอยูแ่ลว้ในการตดัสินใจตามลาํพงั 

2. ผูบ้ริหารแสวงหาขอ้มูลจากผูอื้�น แลว้ตดัสินใจเอง 

3. ผู ้บ ริหารหารือกับผู ้เ กี� ยวข้อง เ ป็นรายคน แสวงหาความคิด และ

ขอ้เสนอแนะตดัสินใจเอง 

4. ผูบ้ริหารปรึกษาหารือกบัผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นกลุ่ม แสวงหาความคิดเห็นร่วมกนั

โดยการอภิปรายแลว้ตดัสินใจ 

     5. ผูบ้ริหารร่วมคิดกับกลุ่มเกี�ยวกับสถานการณ์และปัญหา แล้วให้กลุ่ม

ตดัสินใจ 

  ดงันั�นพอจะกล่าวได้ว่าการที�ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาจะตอ้ง

คาํนึงถึงอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม จารีต ประเพณีและเหตุผลที�ติดตวัมาตั�งแต่เดิมว่าสามารถ

เอื�ออาํนวยต่อการมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษาที�ตนอยูไ่ดข้นาดไหน เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทาง

สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจของบุคคลอีกประการหนึ� ง การมีส่วนร่วมเป็นเรื�องของสัมพนัธภาพ

ของบุคคลตั�งแต่ 2 คนขึ�นไป ในชุมชนเห็นประโยชน์อยา่งเดียวกนัหนัมาร่วมมือร่วมใจในการเขา้

มาจดัการศึกษา เพื�อบุตรหลานของตนเองให้ดีขึ�น ซึ� งการที�แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมตอ้งการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษามากนอ้ยเพียงใดขึ�นอยู่กบับุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ระบบสังคมที�บุคคล
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นั�นเป็นสมาชิกอยู่ ความคาดหวงั และคาํนึงถึงประโยชน์ที�จะไดรั้บ ซึ� งเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทาง

จิตวทิยาที�มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอยา่งหนึ�ง 

 Plateman (1976 อา้งถึงใน ตินปรัชญพฤทธิ� , 2553,หนา้ 642-643) ที�แบ่งใหก้ารมีส่วน

ร่วมไว ้2 กลุ่ม คือ 

 1. ทฤษฎีความเป็นผูน้าํ จะเน้นความเป็นผูแ้ทนของผูบ้ริหารและถือการให้มีส่วนร่วม

ในการเลือกตั�งหรือถอดถอนเป็นเครื�องหมายของการประกนัคุณภาพการบริหารงานที�ดี ทฤษฎีนี�

เนน้เฉพาะการวางโครงสร้างของสถาบนัเพื�อใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมเท่านั�น 

 2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบใหมี้ส่วนร่วม เป็นแนวคิดทฤษฎีที�มีวตัถุประสงคใ์ห้เขา้ไป

มีส่วนร่วมเป็นการศึกษาและพฒันาการทาํงานที�มีต่อความรับผิดชอบทางการเมืองและสังคมนั�นๆ

การไม่ยอมใหบุ้คคลากรมีส่วนร่วมถือวา่เป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของบุคลากร 

 อนุภาพ ถิรลาภ (2528, หน้า 21-22) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการพฒันาเกิดจาก

พื�นฐาน  4  ประการ คือ 

1. บุคคลหรือทุกคนตอ้งมีความสามารถที�จะมีส่วนร่วม คือ จะตอ้งมีศกัยภาพที�จะเขา้

ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ความสามารถในการคน้หาความตอ้งการ การวางแผน การ

จดัการ การบริหารองคก์ร และการใชท้รัพยากร 

2. บุคคลหรือทุกคนจะตอ้งมีความพร้อมที�จะมีส่วนร่วม 

3. บุคคลหรือทุกคนตอ้งมีความประสงคที์�จะเขา้ร่วม ทุกคนจะตอ้งมีความเต็มใจ เห็น

ประโยชนใ์นการเขา้ร่วมไม่มีการบงัคบั หรือผลกัดนัใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

4. บุคคลหรือทุกคนจะตอ้งมีความเป็นไปไดที้�จะเขา้ร่วม คือ ทุกคนตอ้งมีโอกาสที�จะ

เขา้ ร่วมเป็นการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทุกคนไดร่้วมตดัสินใจ และกาํหนดกิจกรรมที�ตนตอ้งการ 

สากล สถิตวิทยานัน (2532,หน้า 166-167)ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมเกิดจาก

แนวคิดที�สาํคญั 3 ประการ ดงันี�  

1. เกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนัของสังคม 

2. เกิดจากความเดือดร้อนและความไม่พอใจร่วมกันที�มีต่อสถานการณ์ที�

เป็นอยู ่ซึ� งจะช่วยผลกัใหพุ้ง่ไปสู่การรวมกลุ่มการวางแผนและลงมือกระทาํร่วมกนั 

3. จากการตกลงใจร่วมกนัที�จะเปลี�ยนแปลงกลุ่มไปในทิศทางที�ตอ้งการ การ

ตดัสินใจร่วมกนันี�  จะตอ้งรุนแรงและมากพอที�จะทาํให้เกิดความริเริ�มกระทาํที�สนองตอบความ

เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมนั�นๆ 

 Woodcock (1989,pp.76-177) ไดก้ล่าวถึงการทาํงานร่วมกนัเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพนั�น

มีอยู ่ 11  องคป์ระกอบ ดงันี�  
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1. ความสมดุลในบทบาท สมาชิกทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถที�

เหมาะสมต่องาน 

2. มีเป้าหมายที�ชดัเจนและตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับรู้ใน

การตั�งเป้าหมายนั�นๆ โดยตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนั 

3. ควรเปิดเผยและกลา้เผชิญความจริง เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถ

แสดงเหตุผลความคิดไดอ้ยา่งอิสระ 

4. การสนบัสนุนและการไวว้างใจกนั จะทาํให้สมาชิกผกูพนัและรักงานที�เขา

รับผดิชอบ 

5. ความร่วมมือและความขดัแยง้จะช่วยให้ทุกคนเกิดการยอมรับในจุดอ่อน

และจุดแขง็ของกนัและกนั และยงัสามารถนาํมาเป็นประสบการณ์ในการปฏิบติัได ้

6. ถา้มีวธีิดาํเนินการที�ดีจะช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 

7. ผูน้าํควรเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานใช้ศกัยภาพของตนให้เกิดประโยชน์ใน

การปฏิบติังาน 

8. การตรวจสอบและการติดตามผลงานเป็นการทบทวนการปฏิบติังานของ

กลุ่มเพื�อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้และคิดพฒันาปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

9. พฒันาบุคลากรอยูเ่สมอเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในผลของงานที�จะเกิดขึ�น 

10. สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพื�อช่วยให้การทาํงานเป็นไปด้วยความ

ราบรื�น 

11. มีการติดต่อสื�อสารที�ดี จะช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปดว้ยความราบรื�น 

สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดเป้าหมาย และร่วมติดสินใจเกี�ยวกบักิจกรรมขององคก์าร สมาชิกจะรู้สึกวา่มีเสรีภาพในการ

ในการแสดงความคิดเห็นที�มีส่วนร่วมปรึกษาหารือและช่วยกนัแกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้ง เป็นการเพิ�ม

ประสิทธิภาพของงานซึ� งในลกัษณะเช่นนี�ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํงานกบักลุ่มคนมากกวา่การทาํงานกบั

บุคคลคนเดียว 

McGregor (1960 อา้งถึงใน ประยุทธ์ ตรีชยั, 2544, หน้า 35) กล่าวถึงการปฏิบติังาน

ร่วมกนัเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพนั�นจะตอ้งประกอบดว้ย 

1. บรรยากาศของการทาํงานที�มีความสะดวกสบาย 

2. สมาชิกมีความเขา้ใจและยอมรับภารกิจของกลุ่ม 

3. มีการแลกเปลี�ยนและยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั 

4. สมาชิกมีโอกาสและใช้ความคิดเห็นเพื�อให้มีส่วนร่วมกิจกรรมความ

ขดัแยง้ที�จะเกิดขึ�นเฉพาะเรื�องงานไม่มีการนาํเรื�องส่วนตวัมาเกี�ยวขอ้ง 



44 

 

5. มีความตระหนกัอยูเ่สมอในภารกิจ 

6. มีการยอมรับเหตุผลซึ�งกนัและกนั การวจิารณ์เป็นไปอยา่งเปิดเผย 

7. มีการแสดงความคิดเห็นเพื�อการพฒันา 

8. มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ 

จากความหมายและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมเป็นการที�บุคคลได้

เข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆร่วมเสียสละเวลา 

แรงงาน วสัดุ อุปกรณ์และอื�นๆ ซึ� งเป็นเรื�องของจิตใจและอารมณ์ของบุคคล ดงันั�น การมีส่วนร่วม

ควรทาํดว้ยความสมคัรใจและตั�งอยู่บนพื�นฐานความเสมอภาคซึ� งการให้สมาชิก เขา้มามีส่วนร่วม

ควรทาํดว้ยความสมคัรใจ และตั�งอยู่บนพื�นฐานความเสมอภาคซึ� งการให้สมาชิกเขา้มามีส่วนการ

ปฏิบติัอย่างแทจ้ริงจะทาํให้บุคคล ชุมชน เกิดความรู้สึกว่าตนเองไดล้งทุน มีความผกูพนัและอุทิศ

พลงัทุกอยา่งเพื�อใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

 

2.5 หลกัการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หลกัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน 

 จากความสําคญัของการมีส่วนร่วมซึ� งเป็นหัวใจในการทาํงาน โดยเฉพาะงานด้าน

การศึกษาซึ� งคุณภาพนักเรียน คือ ความปรารถนาของผูป้กครองเพราะโรงเรียนประถมศึกษา

เปรียบเสมือนครอบครัวที� 2 ของเด็กนกัเรียน อนัเป็นบุตรหลานของประชาชนในชุมชน หรือสังคม

นั�นๆการติดต่อกบัประชาชนหลายกลุ่ม อนัไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน ครูอาจารย ์ขา้ราชการหรือ

องค์กรอื�นๆตลอดจนประชาชนทั�วไปในชุมชนเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียนที�จะสร้างประสานที�

ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัจะเห็นจากแนวคิดต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

 (Henderson,1986 อา้งถึงใน สุรศกัดิ�  หลาบมาลา,2535, หนา้ 23) 

ได้เสนอแนะถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของผูป้กครองในกิจกรรมของโรงเรียนนั�นควรถือปฏิบติั

ดงัต่อไปนี�  

1. ทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนควรมีบรรยากาศแบบเปิด ช่วยเหลือ บริการ

และเป็นกนัเองการติดต่อกบัผูป้กครอง ควรมีอยา่งสมํ�าเสมอ ชดัเจน และเป็นแบบสองทาง 

2. ควรให้การยอมรับนับถือผู ้ปกครองว่า เป็นครูพิ เศษที�คอยให้ความ

ช่วยเหลือเด็กและกิจกรรมของโรงเรียน 

3. บางกรณี ควรให้ผูป้กครองเข้าร่วมประชุมในการตัดสินใจและเตรียม

กิจกรรมของโรงเรียน 

4. โรงเรียนควรถือเป็นนโยบายว่าจะนําผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียน 



45 

 

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนผูบ้ริหารการศึกษา ควรส่งเสริมและสนบัสนุนผูป้กครอง

ที�มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

6. โรงเรียนควรส่งเสริมและใหก้าํลงัใจและใหร้างวลั หรือเอกสารแสดงความ

ขอบคุณผูป้กครองที�มีส่วนช่วยเหลือโรงเรียน 

7. โรงเรียนควรจะถือเป็นนโยบายว่า โรงเรียนควรจะช่วยเหลือชุมชนและ

ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 Wood (1981 อา้งอิงใน จินตนา ธิปัน, 2539, หนา้ 31) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม

ของผูป้กครองในโรงเรียนปะถมศึกษา ควรร่วมมือทั�ง 3 ฝ่าย คือ ครู/โรงเรียน นกัเรียน และชุมชน/

ผูป้กครอง ซึ� งนอกจากผูป้กครอง /ชุมชน และครู/โรงเรียน แลว้ วูด๊ (Wood) เห็นวา่ นกัเรียนควรจะ

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี�ยนดว้ย 

 Epstain (1990,p.25) ไดส้รุปกิจกรรมที�ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 5 อยา่ง 

คือ 

1. การเป็นผูป้กครอง ตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการสร้างสภาพแวดลอ้มที�เอื�อ

ต่อการเรียนการสอนของบุตรหลานใหเ้กิดขึ�นที�บา้น 

2. การกาํหนดแนวทางสื�อสารกบัผูป้กครอง ให้มีส่วนร่วมกาํหนดวิธีการติดต่อสื�อสาร

ในกิจกรรมต่างๆ แก่ผูป้กครอง เช่น การประชุมผูป้กครอง การแจง้ผลการเรียนของเด็ก 

3. การจดัโครงการสนบัสนุนช่วยเหลือจากผูป้กครอง เช่น การตั�งสมาคมผูป้กครอง 

หาทุนการตั�งสโมสรผูป้กครอง เป็นตน้ 

4. การเรียนรู้ของเด็กที�บา้น ให้ผูป้กครองทราบถึงบทบาทในการช่วยเหลือบุตรหลาน

เกี�ยวกบัการทาํการบา้นและกิจกรรมการเรียนการสอนที�โรงเรียนจดัขึ�น 

5. การเลือกตวัแทนผูป้กครอง มีการฝึกการเป็นผูน้าํในกรรมการต่างๆขององค์กรหรือ

กลุ่มที�ตั�งขึ�น เช่น สมาคมผูป้กครองและครู คณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตร เป็นตน้ 

 Berger (1995,pp. 255-256)ไดก้ล่าวถึงผูป้กครอง ชุมชนและครูตอ้งร่วมมือกนัในทุก

ดา้นเพื�อเสริมสร้างเด็กในความรับผิดชอบให้อยู่ในสังคมอย่างที�มีคุณสมบติัในตวั คือ เก่ง ดี มีสุข 

อนัส่งผลเมื�อเติบใหญ่ โดยผูป้กครอง ชุมชน และครูตอ้งแสวงหาความร่วมมืออยา่งหลากหลายทุก

รูปแบเป็นตน้วา่ ดา้นผูป้กครองและชุมชนเป็นแหล่งขอ้มูลแก่ครูและนกัเรียนที�มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา ตลอดจนงานบริหารโรงเรียนในดา้นต่างๆในลกัษณะของการให้ความรู้เพิ�มเติมหรือการ

บรรเทาปัญหาการใชจ่้ายทางการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาในรูปของคูปอง หรือลกัษณะของ

ทุนต่างๆเป็นตน้ 

 ประเวศ วะสี (2536,หนา้ 12 )ไดแ้สดงทศันะต่อการจดัการศึกษาวา่ การจดัการศึกษา

ไม่ใช่เรื� องของครูและโรงเรียนเท่านั� นทุกสิ� งทุกอย่างควรเป็นไปเพื�อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น
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ครอบครัว ชุมชน วดั โรงเรียน โรงงาน สื�อมวลชน เรียกวา่ การศึกษาเป็นวิถีชีวิตเป็นทั�งวิธีการและ

เป้าหมายของกิจกรรมทุกชนิดของมนุษยแ์ละได้เน้นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการจดัการศึกษาว่า

สังคมทั�งมวลเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (all for education) เพื�อเป้าหมายการสร้างสังคม

แก่งการเรียนรู้ (learning society) ทั�งนี�  โดยมองว่าการศึกษาไม่ใช่เรื�องของครู และโรงเรียนหรือ

กระทรวงเท่านั�น แต่ตอ้งกระจายอาํนาจไปสู่โรงเรียน ชุมชน ทอ้งถิ�นจดัการศึกษากนัเองโดยมีความ

รับผิดชอบที�จะตรวจสอบได้ มีองค์กรอิสระจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียน

สร้างกลไกลประเมินผล การจดัการศึกษาที�เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 

 อุทยั ดุลยเกษม และ อรศรี งามวทิยาพงษ ์(2540, หนา้ 84 -92 ) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบั

เงื�อนไข หรือปัจจยัที�จะทาํให้โรงเรียนสามารถทาํงานร่วมกบัชุมชนไดใ้น 2 เงื�อนไขหลกั คือ 

1. เงื�อนไขที�จาํเป็น ไดแ้ก่  

1.1 บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งตอ้งมีทศันคติที�เห็นคุณค่าและความสําคญัของการ

เรียนวา่เป็นปัจจยัสําคญัต่อการพฒันาความรู้และจิตสํานึกของตนเอง และการเรียนรู้ที�ดีอยา่งหนึ� ง

นั�นเกิดขึ�นจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปฏิบติั 

1.2 บุคลากรตอ้งมีทศันคติที�เคารพและเชื�อมั�นในศกัยภาพในการพฒันา

ตนเองโดยไม่ยึดติดในความรู้ซึ� งการเห็นคุณค่าและมีความเชื�อมั�นซึ� งกนัและกนัจะเอื�อให้เกิดความ

ร่วมมือกนัมากขึ�น 

1.3 ตอ้งมีความเชื�อวา่ ความหลากหลายเป็นลกัษณะที�แทจ้ริงของธรรมชาติ

และมีประโยชน์ในเชิงการพฒันา เพื�อเสริมความเชื�อในขอ้ 1.1 และ 1.2 และยงัเป็นการส่งเสริมให้

บุคคลยอมรับความแตกต่างระหวา่งกนัและทาํใหค้วามร่วมมือดาํเนินไปโดยราบรื�น 

2. เงื�อนไขที�พอเพียง ไดแ้ก่ 

2.1 การมีวสิัยทศัน์ในเรื�องการศึกษาของชุมชนร่วมกนั 

2.2 การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากภาคอื�น 

2.3 โครงสร้างของระบบการจดัการศึกษาเป็นแนวราบ 

2.4 นโยบายตอ้งปรับใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชนมากขึ�น 

2.5 ชุมชนอยูใ่นสภาพที�สามารถพฒันาได ้เช่น มีความเขม้แขง็พอ มี

ทรัพยากร มีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�สามารถพฒันาได ้เป็นตน้ 

 ขณะเดียวกนัไดเ้สนอวธีิการดาํเนินความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ไวด้งันี�  

1.  แสวงหาระบบหรือกลไกในการสร้างหรือพฒันาบุคลากรใหมี้ทศันคติ และวิสัยทศัน์

ที�เอื�อต่อการเกิดความร่วมมือและการทาํงานร่วมกนั เพื�อใหเ้กิดการปรึกษาหารือยา่งจริงจงัร่วมกนั

ระหวา่งผูที้�มองเห็นประเด็นปัญหา มีทศันคติหรือวสิัยทศัน์ร่วมกนัอยูแ่ลว้ 
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2. จากขอ้หนึ�งขยายไปสู่การร่วมคิดวเิคราะห์ กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาและวางแผน

กิจกรรมเพื�อนาํไปสู่การร่วมมือกนัจดักิจกรรมการพฒันา เพื�อให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งและเกิด

ความคิดในการศึกษาของชุมชน 

3. จดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั และการจดัการตามกิจกรรมที�กาํหนดในขอ้

สองโดยการสรุปประเมินผลการดาํเนินการร่วมกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

4.  แสวงหาแนวทางการขยายความคิด กิจกรรม การเรียนรู้ไปสู่ประชาชนในชุมชน 

และภาคีต่างๆเพื�อขยายการมีส่วนร่วมให้ทั�วถึง และผลกัดนัให้เกิดโครงสร้างของกิจกรรมแนวราบ

อยา่งต่อเนื�อง 

5. สํารวจรูปแบบ และระบบของความร่วมมือและความสัมพนัธ์กบัภาคีอื�นๆภายนอก

ชุมชนที�จะพฒันาการศึกษาของทอ้งถิ�นเพื�อมุ่งใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นบูรณาการ 

จากแนวคิดหลากหลายที�ได้กล่าวถึงความสําคญัและความจาํเป็นของการมีส่วนร่วม

โดยเฉพาะบทบาทชองชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเห็นได้ว่า ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูป้ฏิบติัการสอน ซึ� งเป็นผูอ้ยู่ใกลชิ้ดนกัเรียนในโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียนที�อยู่

ใกลชิ้ดที�บา้นตลอดจนชุมชนซึ� งเป็นเบา้หลอมใหญ่ จึงมีบทบาทสําคญัต่อการสร้างทกัษะชีวิตให้

เกิดขึ�นแก่ตวันกัเรียน ซึ� งผูป้กครองนั�นเป็นบุคคลซึ� งจะได้รับผลการเล่าเรียนของเด็กในโรงเรียน

ถึงแมไ้ม่มีความรับผดิชอบในกิจกรรมของโรงเรียนโดยตรงก็ตาม แต่ผลของการศึกษาของนกัเรียน

ในโรงเรียนมักจะตกไปอยู่กับผูป้กครอง เพราะฉะนั� นผูป้กครองจึงเป็นผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกับ

กิจกรรมของโรงเรียนในขั�นสุดทา้ย 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547, หนา้ 13) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้

ทีของคณะกรรมาการการศึกษาซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษาในดา้นวชิาการ ดงันี�  

1. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถิ�น 

2. ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจดัการบรรยากาศสภาพแวดล้อม

กระบวนการเยนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

3. รับทราบ และให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัระบบและการดาํเนินการตามระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 สงบ ประเสริฐพนัธ์ (2543, หน้า 109) ได้กล่าวถึงทรัพยากรในชุมชนมีหลายประการ 

ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา (wisdom) เป็นชุมชนที�ตั�งมาเป็นเวลานานจะสั�งสมสิ�งที�เรียกวา่ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

และประเวศ วะสี (2536, หนา้ 21) กล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสะสมกนัมาจากประสบการณ์ของ
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สังคมในสภาพแวดลอ้มที�ต่างกนัและถ่ายทอดสืบต่อกนัมาเป็นวฒันธรรม วฒันธรรมชุมชนจึงเป็น

ทรัพยากรอนัมีค่ามหาศาลของสังคม และไดก้ล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวา่แหล่งการศึกษาหรือ

แหล่งวทิยาการในชุมชนที�จะใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้เพื�อการดาํรงชีวตินั�น ควรประกอบดว้ย 

1. สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของทุกคน ทุกชีวิตมีส่วน

สนบัสนุนใหเ้ป็นฐานของการเรียนรู้ 

2. ชุมชน ชุมชนที�เขม้แขง็สามารถเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคนเป็นที�

พึ�งในยามมีปัญหาไดทุ้กเรื�อง แต่ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ 

3. วดัหรือสถาบนัทางศาสนา วดัทุกวดั สถาบนัทางศาสนาทุกศาสนา เป็นแหล่งการ

เรียนรู้ของพระ นกับวช สามเณร ตลอดจนบุคลากรทางศาสนา วดัเคยเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้

ของสังคมไทยในอดีต เป็นที�พึ�งของชุมชน 

4. ห้องสมุดประชาชนและที�อ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น เป็นศูนยร์วมความรู้ทุก

ศาสนา ที�พร้อมจะใหบ้ริการการศึกษาแก่ชุมชน 

5. องค์กรภาครัฐ หน่วยงานทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถส่งเสริม สนบัสนุน

โรงเรียนในเรื�องของการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ที�กล่าวมาพอสรุปไดว้า่ ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเกี�ยวกบังานวิชาการ คือให้ความเห็นชอบ 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�น ส่งเสริม สนบัสนุนการจดั

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ปรับปรุงและพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษา รับทราบ ใหข้อ้เสนอแนะการดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ 

ทรัพยากรและงบประมาณดา้นการศึกษาของไทยไม่ไดมี้อยูอ่ยา่งจาํกดั แต่มีปัญหาอยูที่

จะใชเ้งินอยา่งไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน การบริหารงบประมาณในระบบรวมศูนยอ์าํนาจ

ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของ

ผูเ้รียน ดงันั�น การกระจายอาํนาจด้านงบประมาณจะทาํให้โรงเรียนสามารถตดัสินใจใช้เงินเพื�อ

ประโยชน์ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ�น แต่ทั�งนี�ตอ้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมและตรวจสอบดว้ย (รุ่ง แกว้แดง,2546, หนา้ 61-62 ) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 29)ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั

การศึกษา สรุปได้ว่าการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในระบบจดัการทรัพยากรทางการศึกษาที�มี

ความหมายในลกัษณะองการพึ�งตนเอง ดา้นการศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งดา้นงบประมาณ

สามารถระดมทุนจากชุมชนและทอ้งถิ�น ใชใ้นการจดัการศึกษาตามความในมาตรา 58 ซึ� งไดร้ะบุให้
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บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ�น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น ระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษาโดยเป็นผู ้

จดัและรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

จากที�กล่าวมาสามารถชี� ใหเ้ห็นถึงการบริหารงบประมาณ ดงันี�  

1. งานบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดตั� งงบประมาณหรือการจดัทาํแผนการใช้

จ่ายเงิน  

พิจารณานาํเสนอเพื�อขออนุมติัแผนการใชเ้งินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงบประมาณให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตาม รายงานผลการใชง้บประมาณ การจดัทาํบญัชี การ

ใช้จ่าย ตรวจสอบภายใน เก็บรักษาเงิน การเลือกประเภทเงินฝาก การเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ 

รายไดแ้ละผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที�ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั�งผลประโยชน์ที�เกิดจากที�

ราชพสัดุ เบี�ยปรับที�เกิดจากการผดิสัญญาลาศึกษา เบี�ยปรับที�เกิดจากการผิดสัญญาการซื�อทรัพยสิ์น 

หรือจา้งทาํของที�ดาํเนินการโดยเงินงบประมาณ ให้สถานศึกษาสามารถจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการ

จดัการศึกษาของสถานศึกษานั�นๆไดต้ามระเบียบที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

2. งานพสัดุ ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ เปลี�ยนแปลงแกไ้ขรายการครุภณัฑ์ กาํหนดคุณลกัษณะของ

ครุภณัฑ ์จดัซื�อ จดัจา้งตามแผนการใชจ่้ายเงิน มีอาํนาจในการสั�งซื�อ สั�งจา้งเพิ�มขึ�น แต่งตั�งกรรมการ

จดัซื�อจดัจา้ง แต่งตั�งคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง แต่งตั�งกรรมการตรวจการจ้าง แต่งตั�ง

กรรมการตรวจรับพสัดุ สั�งจาํหน่ายพสัดุครุภณัฑ์ สั�งทาํลายเอกสารที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเงิน การ

เบิกจ่าย วสัดุ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์การศึกษา จดัทาํทะเบียนควบคุมพสัดุครุภณัฑอื์�นๆ 

3. งานดา้นอื�นๆ ไดแ้ก่ การระดมทรัพยากรจากองคก์รและสถาบนัอื�นๆในชุมชนสังคม 

เพื�อใชใ้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 จากที�กล่าวมา สรุปได้ว่า ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ คือ ให้ความ

เห็นชอบเกี�ยวกบัการจดัตั�งการวางแผนและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ การบริจาคทรัพยสิ์น

และทรัพยากรอื�นๆ แก่สถานศึกษา ออกระเบียบขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัเกี�ยวกับการบริหาร

การเงินและการประสานงานของสถานศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานบุคคล 

การกระจายอาํนาจด้านการบริหารงานบุคคล เป็นโอกาสที�โรงเรียนจะมีบทบาทและ

อาํนาจหนา้ที�ในการบริหารงานบุคคลมากขึ�นนบัตั�งแต่ การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาฯลฯ โดย

มีเป้าหมายสูงสุด เพื�อสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียนเป็นสําคญั (รุ่ง แก้วแดง

,2546, หนา้ 62-63) ซึ� งการมีส่วนร่วมของกิจกรรมในชุมชนในการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามพระราบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การมีส่วนร่วมของชุมชนถูก
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กาํหนดให้เป็นส่วนหนึ� งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานซึ� งประกอบดว้ย ผูแ้ทนองค์กร

ชุมชน ผูแ้ทนองค์กรเอกชน ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษาศิลปวฒันธรรม ดงักาํหนดไวใ้นมาตรา 38 

วรรค 2 และมาตรา 90 วรรค 1 วา่ให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริการการจดัการศึกษาทั�งดา้น

วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารทั�วไป ไปยงัคณะกรรมการ ส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาเพื�อให้การศึกษาของชุมชนมีความเขม้แข็ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมและแสดงความเป็น

เจา้ของการศึกษาอยา่งแทจ้ริง จะเห็นไดจ้าก มาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ซึ� งบญัญติัไวว้่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542,หน้า 28) ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยนาํประสบการณ์ ความรอบรู้ ความ

ชาํนาญ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของบุคคล ดงักล่าวมาใช ้เพื�อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยก

ยอ่งเชิดชูเกียรติผูที้�ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

ดงันั�นการระดมทรัพยากรเพื�อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษามิใช่แต่จะเป็น

เพียงงบประมาณ การเงิน การใหทุ้นการศึกษาเท่านั�น แต่ตอ้งรวมไปถึงการไดน้าํชุมชนมาให้ความรู้

ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที�สั�งสมกนัมานานของทอ้งถิ�นแก่เยาวชนที�เป็นอนาคตของชุมชนการ

บริหารงานบุคคล เป็นงานอีกด้านหนึ� งที�ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานภายใน

โรงเรียน ดงันี�  

1. การบริหารงานบุคคลเป็นบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ� งเป็นส่วน

หนึ�งของชุมชนในการส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารจดัการศึกษาในดา้นการบริหารงานบุคคล คือ 

ปฏิบติัตามที�กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดให้เป็นอาํนาจ

หน้าที�ของคณะกรรมการสานศึกษาขั�นพื�นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 

2547 ,หนา้ 14) 

2. การบริหารงานบุคคล เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรทรัพยซึ์� งเป็นเรื�อง

ที�มีความสําคญัและปฏิบติัไดย้าก ดงันั�นจึงตอ้งแสวงหาคนดี มีความสามารถเขา้มาปฏิบติังานและ

ส่งเสริมใหบุ้คคลเหล่านั�นไดท้าํงานอยา่งดีที�สุด 

 3. การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจยัสําคญัในการบริหารจดัการ ทุกระดับที�จะทาํให้

องค์กรสู่ความสําเร็จเจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษา นอกจากจะเป็นคนดีและคนเก่งแลว้ตอ้งเป็นผูมี้อุดมการณ์ที�รับ

ใชส้ังคม มีประสบการณ์พิเศษในลกัษณะที�เรียกวา่ มืออาชีพ (ปัญญา แกว้กียรู และคณะ,2544 หนา้ 29) 

การดาํเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารงานบุคคลสามารถดาํเนินการได้

หลายวธีิไดแ้ก่ 

 1. การดาํเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นผูช่้วยครูว่า โรงเรียนควรเปิดโอกาส

และสนบัสนุนให้ผูป้กครองเขา้มาเยี�ยมเยียนหรือสังเกตการณ์ในชั�นเรียน ผูป้กครองจะเขา้ใจการ
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ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้ขึ�น และเป็นการสร้างความคุน้เคยระหว่างครูกบัผูป้กครอง

โรงเรียนอาจทาํให้โครงการผูป้กครองอาสาสมคัรขึ�น เพื�อช่วยเหลือครูในฐานะครูพิเศษช่วยสอน

ช่วยดูแลเด็กปฐมวยั ช่วยปฏิบติังานในโรงอาหาร งานห้องสมุด จดัทาํสื�อ อุปกรณ์การเรียนและให้

คาํปรึกษาในดา้นอื�นๆ(นงรัตน์ ศรีพรหม, 2544,หนา้ 35) 

 2. การเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเป็นผูถ่้ายทอดภูมิความรู้ของตนเองทั�งดา้น 

บุคลากรและสถานที� ทั�งนี� เนื�องจากขอ้จาํกดัทางดา้นบุคลากรของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอน

ที�เนน้หลกัสูตรทอ้งถิ�นแต่องคค์วามรู้หรือประสบการณ์ของครูเกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถิ�นที�จะทาํ

การสอนนกัเรียนที�ไม่เพียงพอ การพิจารณาให้ผูรู้้ในชุมชนเป็นครูชาวบา้นก็ทาํให้การจดัการเรียน

การสอนเป็นไปได ้(กระทรวงศึกษาธิการ.2544,หนา้ 35) 

 สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 105)ไดแ้บ่งขอบข่ายภารกิจของการ

บริหารงานบุคคล ตามแนวคิดของ ไนโกร (Nigro) ดงันี�  

1. การพฒันาโครงสร้างองคก์รใหเ้หมาะสมเพื�อปฏิบติัหนา้ที�บริหารงานบุคคล 

2. มีการจาํแนกตาํแหน่งที�ยืดหยุน่และเป็นระบบมีการกาํหนดแผนอตัราเงินเดือน 

3. มีการจดัทาํแผนบรรจุแต่งตั�งที�ชดัเจน และจูงใจใหมี้คุณสมบติัเหมาะสม 

4. มีการกาํหนดระบบคดัเลือกที�น่าเชื�อถือ และเป็นหลกัประกันความมั�นใจให้ผูที้�มี

คุณสมบติัเหมาะสมที�สุดจะไดรั้บการแต่งตั�งและบรรจุงานที�เขามีความเหมาะสมมากที�สุด 

 1. มีโปรแกรมฝึกอบรมในระหว่างประจาํการอย่างกวา้งขวาง โดยมุ่งพฒันา

ทกัษะของบุคลากร ยกระดบัขวญั กาํลงัใจรวมไปถึงการเตรียมบุคลากรเพื�อตาํแหน่งที�สูงสุด 

 2. มีแผนการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที�เหมาะสมเพื�อพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและสามารถจาํแนกศกัยภาพของบุคลากรได ้

3. มีแผนการเลื�อนตําแหน่ง โดยยึดหลักคุณธรรมซึ� งเป็นการวางระบบ

ความกา้วหน้าในอาชีพโดยมุ่งหวงัให้บุคคลที�มีความสามารถเหมาะสมไดรับการบรรจุและจาก

ผลงานที�มีคุณภาพของเขาจะตอ้งไดรั้บการพิจารฯเขา้สู่ตาํแหน่งสูงขึ�น จนกระทั�งถึงตาํแหน่งสูงสุด

ที�เขาพึงได ้

4. มีความพยายามสมํ�าเสมอที�จะปรับปรุงทกัษะในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ของ

หวัหนา้งานและบุคคลอื�นๆเพื�อใหเ้กิดความเอาใจใส่ในเรื�องมนุษยสัมพนัธ์ 

5. มีโปรแกรมที�สมบูรณ์ในดา้นการบาํรุงรักษาขวญัและกาํลงัใจและวินยัของ

บุคลากรจากที�กล่าวมาจะเห็นวา่ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นการบริหารงานบุคคล คือสนบัสนุน

ช่วยเหลือให้ขอ้เสนอแนะ การคดัเลือกสรรหาบุคคล จดับุคลากรเขา้ช่วยเหลือการปฏิบติังานใน

ฐานะครูพิเศษโรงเรียน ส่งเสริมขวญั กาํลงัใจ และการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไปใช้ในโรงเรียน 

ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ผูส้นบัสนุนการจดัการศึกษา 
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การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารทั�วไป 

 การกระจายอาํนาจในการบริหารทั�วไป ซึ� งจะแตกต่างจากการบริหารโรงเรียนใน

แบบเดิม เนื�องจากต้องให้ความสําคัญกับการจัดทํานโยบาย แผน และระบบข้อมูลสําหรับ

ดาํเนินงาน โดยจะรวมงานดา้นการประกนัคุณภาพภายในไวด้ว้ย ดงันั�น งานบริหารทั�วไปแบบใหม่

จึงต้องมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลที�ทนัสมยั สําหรับสนับสนุนงานวิชาการ มีความคล่องตัว  

ใช้บุคลากรน้อยและควรจดัให้เป็นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) (รุ่ง แกว้แดง

,2546,หนา้ 63) 

 คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547,หน้า 14-16)ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าที�ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของชุมชน ในการสนับสนุนส่งเสริม การบริหารจดั

การศึกษาในดา้นการบริหารทั�วไป ดงันี�  

1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คาํปรึกษาในการจดัทาํนโยบาย แผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา รวมทั�งความตอ้งการของชุมชน

และทอ้งถิ�น 

2. รับทราบ ใหค้วามเห็น และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา

และกิจการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั�ง ตลอดจนนโยบาย

และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขต

พื�นที�การศึกษา รวมทั�งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น 

3. ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเกี�ยวกบัการระดมทรัพยากร 

เพื�อการศึกษา รวมทั�งผูป้กครอง ดูแลบาํรุงรักษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ

สถานศึกษาตามที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาํหนด 

4. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน

และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอื�นๆในชุมชนและทอ้งถิ�น 

5. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะและให้คาํปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน

และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอื�นๆในชุมชนและทอ้งถิ�น 

6. ปฏิบติัหน้าที�อื�นเกี�ยวกบักิจการของสถานศึกษาตามที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ฯลฯ กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 งานบริหารทั�วไปมีขอบข่ายอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบในหลายด้านด้วยกันซึ� ง

นกัวิชาการได้จดัแบ่งแตกต่างกนัออกไป มากบา้ง น้อยบา้ง ซึ� งแบ่งขอบข่ายอาํนาจหน้าที�ความ

รับผิดชอบของงานบริหารทั�วไปในสถานศึกษา โดยยึดแนวทางพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 ที�ให้มีการกระจายอาํนาจดา้นวิชาการ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้น

บริหารทั�วไปสู่สถานศึกษา โดยยึดหลกัที�ว่าภารกิจหนา้ที�ที�ไม่อาจจดัเขา้ในภารกิจหนา้ที�หลกัดา้น

อื�นๆได้ (ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านงบประมาณ) ก็นํามารวมเข้าไวด้้วยกัน 

กลายเป็นภารกิจในหนา้ที�การบริหารทั�วไป 

 ดงันั�น ขอบข่ายหนา้ที�ความรับผดิชอบของงานบริหารทั�วไปที�พิจารณา ในที�นี�  ไดแ้ก่ 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ 

2. งานทะเบียนและรายงาน 

3. งานอาคารและสถานที� 

4. งานกิจการนกัเรียนและบริการต่างๆ 

5. งานดา้นชุมชนสัมพนัธ์ 

จะเห็นไดว้า่ขอบข่ายอาํนาจหนา้ที�ของการบริหารทั�วไปมีจาํนวนมากและเป็นบทบาทที�

สาํคญัอีกประการหนึ�งของสถานศึกษา ในที�นี�สามารถสรุปให้เห็นถึงอาํนาจหนา้ที�ของสถานศึกษา

ในดา้นการบริหารทั�วไป ซึ� งประกอบดว้ย 

1. งานธุรการและสารบรรณ ได้แก่ ผลิตและการจดัทาํเอกสาร การส่งและการรับ

เอกสารการจดัเก็บรักษาและการยืม การทาํลายเอกสาร การออกทะเบียน ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง

ของสถานศึกษา การประชุมครูและงานอื�นๆ 

2. งานทะเบียน สถิติและรายงาน ไดแ้ก่ จดัทาํทะเบียนสถิติครูและลูกจา้ง รายงานผล

การเรียนของนกัเรียนเป็นระยะๆ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา รายงานขอ้มูลผล

การดาํเนินงานหรือกิจการต่างๆต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูและและสาธารณชนเก็บรักษาขอ้มูลต่างของ

โรงเรียน จดัใหมี้ตารางปฏิบติังานของโรงเรียน 

3. งานอาคารสถานที� ไดแ้ก่ งานวางผงับริเวณสถานศึกษา ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา

กาํหนดแผนการใช้อาคารสถานที� ควบคุมการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารความปลอดภยั จดัทาํ

ทะเบียนประวติั การใช้และการซ่อมแซมอาคารสถานที� ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกนัทาํความ

สะอาดหอ้งเรียนและบริเวณสถานศึกษา 

4. งานกิจการนกัเรียนและบริการต่างๆ ไดแ้ก่ ควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบ

วินัย แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพและให้คาํปรึกษา จดักิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร นํา

นักเรียน/นักศึกษาไปทศันศึกษานอกสถานที� ประสานงานกบัผูป้กครองนักเรียน /นักศึกษาไป 

ทัศนศึกษานอกสถานที�  ประสานงานกับผูป้กครองนักเรียน/นักศึกษาจัดหาทุนการศึกษาจัด

โครงการป้องกนัสารเสพติดในสถานศึกษา 

5. งานดา้นชุมชนสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ให้บริการดา้นอาคารสถานที�ของโรงเรียนแก่ชุมชน 

ร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีระดม
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ความร่วมมือในชุมชน เพื�อการจดัการศึกษา สํารวจแหล่งวิทยากร ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพื�อสร้าง

เครือข่ายในการจัดการศึกษา จัดประชุมผูป้กครองนักเรียน สํารวจความต้องการด้านบริการ

การศึกษาของชุมชน 

 สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารทั�วไปคือการที�

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ให้ความเห็นชอบ ขอ้เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการจดัทาํแผนพฒันา

การศึกษา นโยบาย รับทราบ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามความตอ้งการชองชุมชน ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน 

การระดมทรัพยากรในทอ้งถิ�นเพื�อการศึกษาและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา

รวมถึงการบริการต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลความประพฤตินกัเรียน การนาํนกัเรียนไปทศันศึกษา

นอกสถานที� จดัหาทุนการศึกษา และการป้องกนัสารเสพติด วางผงัและปรับปรุงอาคารสถานที�เพื�อ

ความปลอดภยัและสวยงาม 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

อุทยั บุญประเสริฐ (2546,หนา้ ก) กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หรือการ

บริหารที�ยึดโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางเป็นการการกระจายอาํนาจการศึกษาจากส่วนกลางหรือจากเขต

การศึกษาไปยงัสถานศึกษาทาํให้สถานศึกษามีอาํนาหน้าที� ความรับผิดชอบ มีความอิสระและ

คล่องตวัในการบริหารจดัการ ในการตดัสินใจสั�งการเกี�ยวกบัการบริหารโรงเรียน ทั�งดา้นหลกัสูตร 

การเงิน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั�วไปของโรงเรียนเอง โดยมี

คณะกรรมการโรงเรียนซึ� งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง องค์กร

และชุมชนร่วมกันบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน ของ

ผูป้กครอง และชุมชนมากที�สุด 

 David (1989,pp.4-5) กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเป็นแนวทางหนึ�งของ

การปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอาํนาจจดัการศึกษาไปยงัโรงเรียนให้มากขึ�นโดยมีความเชื�อวา่

การใหโ้รงเรียนมีอาํนาจหนา้ที�มากขึ�นจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ�น มีความยืดหยุน่มาก

ขึ�นและมีผลผลิตดีขึ�น 

 Cheng (1996,p.44 ) กล่าววา่ บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานทาํให้มีส่วนเกี�ยวขอ้งซึ� ง

ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียนตวัแทนครู ผูป้กครอง ชุมชน มารวมตวักันเป็นคณะกรรมการ

โรงเรียนไดมี้โอกาสจดัการศึกษาให้เป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน

ส่งผลใหโ้รงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ�นและไดรั้บการพฒันาที�ย ั�งยนื 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2542,บทคัดย่อ) กล่าวว่า หลักการสําคญัของการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน มีดงันี�  
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1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization)ซึ� ง เป็นการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาไปยงัสถานศึกษาใหม้ากที�สุด 

2. หลกัการมีส่วนร่วม (participation or collaboration of involvement) เปิดโอกาสให้

ผูเ้กี�ยวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษา 

3. หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาให้ประชาชน การจดัการศึกษาโดยส่วนกลางเกิด

ความล่าช้า และไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอย่างแทจ้ริง จึงตอ้งมีการคืน

อาํนาจใหท้อ้งถิ�นและประชาชนไดจ้ดัการศึกษาเองอีกครั� ง 

4. หลกัการบริหารตนเอง ส่วนกลางทาํหนา้ที�เพียงกาํหนดนโยบายและเป้าหมายแลว้

ปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที�และความ

รับผดิชอบในการดาํเนินงาน 

5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ส่วนกลางมีหน้าที�กาํหนดนโยบายและควบคุม

มาตรฐาน มีองค์กรอิสระทาํหน้าที�ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษา เพื�อให้มี

คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตรมกาํหนดและนโยบาย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2546 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 40 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที� 2) 

พ.ศ.2545 กบัมาตรา 8 และมาตรา 38 วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ./2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2547,หนา้ 8 )ไว ้สรุปไดด้งันี�   

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ประกอบด้วย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู 

ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผ๔แทนภิกษุสงฆแ์ละหรือ

ผูแ้ทนองคก์รศาสนา ผูท้รงคุณวฒิุ และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการ นอกจากที�กําหนดไวใ้น

กฎกระทรวงเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา 

3.  ประธานกรรมาการและกรรมการ ยกเวน้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละสี� ปี และอาจได้รับการแต่งตั�งใหม่อีกได้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระ

ติดต่อกันมิได้นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการทั�งหมด ยกเวน้ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา พน้จากตาํแหน่งเมื�อ ตาย ลาออก คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาให้ออก
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เพราะพร่องในหน้าที� ทาํให้สถานศึกษาเสื�อมชื�อเสียง ขาดคุณสมบติัที�วางไว ้และพน้จากการเป็น

ภิกษุสงฆ ์

4. ในกรณีที�ประโนกรรมการหรือกรรมการทั�งหมด ยกเวน้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาพน้

จากตาํแหน่งก่อนครบวาระใหด้าํเนินการสรรหา เลือก และแต่งตั�งประธานกรรมการ หรือกรรมการ

แทนภายในเกา้สิบวนั เวน้แต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ม่ถึงหนึ�งร้อยแปดสิบวนัจะไม่ดาํเนินการ

ก็ได ้ใหผู้ที้�ไดรั้บการแต่งตั�ง ดาํรงตาํแหน่งแทน อยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลืออยูข่องผูต้นแทน 

ในกรณีที�ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตามวรรคหนึ� งจะพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระให้ดาํเนินการสรรหา กรรมการใหม่ภายในเก้าสิบวนัก่อนวนัครบวาระและให้ผูซึ้� งพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระปฏิบติัหนา้ที�ต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการ และกรรมการซึ� งแต่งตั�งใหม่เขา้มา

รับหนา้ที� 

 รุ่ง แกว้แดง (2546, หนา้ 164-165) ไดก้ล่าวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไว้

ดงันี�  

 ในปี 2543 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�น

พื�นฐาน ซึ� งกาํหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาละ 7- 15 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง 

ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูท้รงคุณวุฒิ โดย

มีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและจะตอ้งมีสัดส่วนของคณะกรรมการที�เป็นสตรีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของคณะกกรมการทั�งหมด คณะกรรมการซึ� งไดม้าตามระเบียบนี� ในวาระแรก

เมือครบกาํหนดสองปีใหจ้บัสลากออกกึ�งหนึ�ง 

 แต่เนื�องจากพระราชบัญญัติให้จัดทาํเป็นกฎกระทรวงต่อมาจึงได้มีการจัดทําร่าง

กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการ การเลือกประธานกรรมการ 

และกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการสถาบนัศึกษาขั�น

พื�นฐาน 

 ในร่างกฎกระทรวงดงักล่าว กาํหนดว่าในแต่ละสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็กที�มี

นกัเรียนนอ้ยกวา่หนึ�งร้อยแปดสิบคน หมีคณะกรรมการสถานศึกษาจาํนวนเกา้คน และสถานศึกษา

ขนาดใหญ่ที�มีนกัเรียนตั�งแต่หนึ�งร้อยแปดสิบคนขึ�นไป ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดใหญ่จาํนวนสิบหา้คนแลว้แต่กรณี ประกอบดว้ย 

1. ประธานกรรมการ 

2. กรรมการที�เป็นผูแ้ทนผูป้กครองจาํนวนหนึ�งคน 

3. กรรมการที�เป็นผูแ้ทนครู จาํนวนหนึ�งคน 

4. กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รชุมชน จาํนวนหนึ�งคน 

5. กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํนวนหนึ�งคน 
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6. กรรมการที�เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จาํนวนหนึ�งคน 

7. กรรมการที�เป็นผู ้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู ้แทนองค์กรศาสนาในพื�นที�ใน

สถานศึกษาขนาดเล็กจาํนวนหนึ�งรูปหรือหนึ� งคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่จาํนวนสองรูปหรือ

สองคนแลว้แต่กรณีจาํหนวนหนึ�งคน 

8.  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวนสองคนและสถานศึกษา

ขนาดใหญ่จาํนวนเจด็คน ใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป ส ถ า น ศึ ก ษ า ที� จัด ก า ร ศึ ก ษ า ขั� น พื� น ฐ า น ต้อ ง ยึ ด ถื อ ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงศึกษาธิการที�วางไว ้เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารและจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547 

 

รูปแบบประเภทและลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนย่อมมีความเกี� ยวข้องกับการกระทําทางสังคม 

ประกอบดว้ย ปัจจยัหลายประการมิไดจ้าํกดัเพียงปัจจยัต่างๆ เช่น ความเชื�อและค่านิยม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีที�สืบทอดกนัมา 

 Vroom and Yetton (1973 อา้งถึงใน เสริมศกัดิ�  วิศาลาภรณ์,2537,หน้า 183-184) ได้

เสนอแนวทางในการกาํหนดวา่เมื�อไร ควรมีส่วนร่วมในการจดัสินใจ และควรมีส่วนร่วมมากนอ้ย

อย่างไรในการตดัสินใจตวัแบบของ Vroom and Yettonได้เสนอแนะว่าการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจนี� ขึ�นกบัธรรมชาติของปัญหาและสถานการณ์ในการกาํหนดรูปแบบและปริมาณของการมี

ส่วนร่วมในการจดัสินใจนั�น Vroom and Yetton ไดเ้สนอกฎไว ้2 กลุ่ม คือ 

1. กฎกลุ่มแรกเป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตดัสินใจ 

2. กฎกลุ่มที� 2 เป็นการส่งเสริมการยอมรับการตดัสินใจ 

ในการตดัสินใจนั�นมีทางเลือกอยู ่5 วธีิ ตั�งแต่ผูบ้ริหารตดัสินใจเองคนเดียวจนไปถึงการ

มีส่วนร่วมการตดัสินใจอยา่งเตม็ที� ดงันี�  

1. ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลที�มีอยูแ่ลว้ตดัสินใจเองลาํพงั 

2. ผูบ้ริหารแสวงหาขอ้มูลจากผูอื้�น แลว้ตดัสินใจเอง 

3. ผูบ้ริหารหารือกับผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นรายคน แสวงหาความคิดและขอ้เสนอแนะแล้ว

ตดัสินใจเอง 

4. ผูบ้ริหารปรึกษากบัผูที้�เกี�ยวขอ้งเป็นกลุ่มแสวงหาความคิดเห็นร่วมกนัอภิปรายแลว้ 

ตดัสินใจ 

5. ผูบ้ริหารร่วมคิดกบักลุ่มเกี�ยวกบัสถานการณ์และปัญหา แลว้ใหก้ลุ่มตดัสินใจ  
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ดงันั�น พอจะกล่าวไดว้า่การที�ชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาจะตอ้งคาํนึง

อารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม จารีต ประเพณี และเหตุผลที�ติดมาดั�งเดิมวา่สามารถเอื�ออาํนวยต่อการมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาที�ตอยู่ได้ขนาดไหน เป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม 

เศรษฐกิจของบุคคลอีกประการหนึ�ง การมีส่วนร่วมเป็นเรื�องของสัมพนัธภาพของบุคคล ตั�งแต่ 2 คน

ขึ�นไปในชุมชนเห็นประโยชน์เดียวกนัหามาร่วมมือร่วมใจในการเขา้มาจดัการศึกษา เพื�อบุตรหลาน

ของตนเองให้ดีขึ�น ซึ� งการที�แต่ละบุคคลพฤติกรรมตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากนอ้ย

เพียงใดขึ�นอยูก่บับุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ระบบสังคมที�บุคคลนั�นเป็นสมาชิกอยู ่ความคาดหวงั

และคาํนึงผลประโยชน์ที�จะไดรั้บ ซึ� งเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทางจิตวิทยาที�มีอิทธิพลต่อการมีส่วน

ร่วมอยา่งหนึ�ง 

 อุทยั บุญประเสริฐ (2542,หนา้ 113) ไดส้รุปรูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย

แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 10  แบบ คือ 

1. การมีส่วนร่วมประชุม (attendance at meeting) 

2. การมีส่วนร่วมในการออกเงิน (financial contribution) 

3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (membership on committees) 

4. การมีส่วนร่วมเป็นผูน้าํ (position of leadership) 

5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (interviewer) 

6. การมีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน (solicitor) 

7. การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้ริโภค (customers) 

8. การมีส่วนร่วมเป็นผูริ้เริ�มหรือผูเ้ริ�มการ (entrepreneurs) 

9. การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงาน (employees) 

10. การมีส่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ (material contribution) 

While (1982,p.18) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ 

คือ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจวา่อะไรควรทาํและควรทาํอยา่งไร 

2. การมีส่วนร่วมในการะบวนการพฒันา เช่น การดาํเนินงานตามที�ไดว้างไว ้

3. การแบ่งสรรผลประโยชน์จากโครงการที�ทาํ 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543,หน้า 73) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาในโรงเรียน โดยสรุปว่า การที�ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและดาํเนินนโยบายของ

โรงเรียนนั�นแยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง การให้ข้อมูล การพูดคุย การเสนอ

แนวคิดทั�วไป ซึ� งสมาชิกของชุมชนอาจเสนอผา่นสื�อมวลชนในทอ้งถิ�น เสนอผา่นครูหรือผูบ้ริหาร
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โรงเรียน เสนอผา่นสมาชิกของสมาคมครู ผูป้กครอง หรือพูดในการประชุมของสมาคม ผูป้กครอง

โดยตรง เป็นตน้ 

2. การมีส่วนรวมอย่างเป็นทางการ คือ การที�ชุมชนที�มีตวัแทนของตนไปนั�งเป็น

กรรมการบริหารโรงเรียน หรือเป็นกรรมการในระดับต่างๆของโรงเรียน เช่น กรรมการด้าน

หลกัสูตร และการสอน ดา้นกิจกรรมนกัเรียน ดา้นสถานที� เหล่านี� เป็นตน้ 

 ลกัษณะการมีส่วนร่วมเหล่านี�แลว้แต่รูปแบและวิธีการของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียน

มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ� งส่วนใหญ่ชุมชนร่วมอยูแ่ลว้ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาของ

โรงเรียน แต่บางโรงเรียนก็มีแต่เป็นที�ปรึกษา 

 เอกชยั กี�สุขพนัธ์ (2538,หนา้ 114-115) กล่าวถึง ระบบบริหารแบมีส่วนร่วมที�ใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนัและเป็นที�ยอมรับกนัวา่ไดผ้ลในเชิงปฏิบติัมากมี 3 ระบบ คือ 

1. ระบบการปรึกษาหารือเป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมใน 

การปฏิบติังานรูปของคณะกรรมการ ซึ� งเป็นการกระจายอาํนาจบริหารและการคดัสินใจให้มีผูส่้วน

เกี�ยวขอ้งกบังานร่วมมีความรับผดิชอบระบบการปรึกษาหารือนี� เหมาะสําหรับการใชผู้บ้ริหารระดบั

ตน้ขึ�นไป โดยการมอบหมายใหท้าํหนา้ที�เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน ประธานโครงการ คณะกรรมการ 

หรือกรรมการ เป็นตน้ 

2. ระบบควบคุมคุณภาพเป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วม

ในการปฏิบติังานในรูปแบบของกลุ่มทาํงาน ซึ� งคงเรียกชื�อไดห้ลายอย่าง เช่น กลุ่มคุณภาพ กลุ่ม

กิจกรรมคิวซี กลุ่มพฒันาคุณภาพงาน ฯลฯ ระบบบริหารนี� เหมาะสําหรับใช้กบัพนักงานระดบั

ปฏิบติัหรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั�น มีโอกาส

ทาํงานร่วมกนัเพื�อคน้หาปัญหา วเิคราะห์ปัญหา หาสาเหตุปัญหา ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ดว้ยตนเอง 

3. ระบบข้อเสนแนะระบบนี� มีความแตกต่างจากข้อเสนอแนะที�พบเห็นทั�วไปที�มี

ลกัษณะเป็นกล่องหรือตูรั้บฟังความคิดเห็นเท่านั�น แต่วิธีนี� จดัให้มีแบบฟอร์ม ขอ้เสนอแนะเพื�อให้

พนักงาน เพื�อผูป้ฏิบติังานทุกคน ได้กรอกแบบที�กาํหนด เช่น ปัญหาที�พบคืออะไร สาเหตุของ

ปัญหามาจากอะไร วธีิการแกปั้ญหามีอะไรบา้ง และผลที�คาดวา่จะไดรั้บนั�นดีกวา่เดิม ซึ� งวิธีการนี� ใช้

ได้ผลในหลายบริษทั เช่น ธนาคารพาณิชยบ์างแห่ง บริษทัเครือซีเมนต์ไทย ซึ� งแต่ละบริษทัจะมี

คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอแนะว่า แต่ละขอ้เสนอแนะ เป็นความคิดริเริ�มสร้างสรรค์เพียงใด 

ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปสู่การปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด และความสมควรทดลอง ดาํเนินการตาม

ขอ้เสนอแนะหรือไม่ อยา่งไรก็ตามหากขอ้เสนอแนะใดสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดผ้ล ทางบริษทั

ก็จะใหร้างวลัแก่ผูเ้สนอความคิด 
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 กาญจนา แก้ว เทพ (2538,หน้า  129)  ได้วิ เคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนาและประชาชนในการทํางานร่วมกันตามแนววฒันธรรมว่า

ความสัมพนัธ์ในการทาํงานน่วมกนัของพฒันาการกบัประชาชน ตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตวั คือ มี

ความสัมพนัธ์แบบ partnership อนัมีองคป์ระกอบยอ่ย  3  ลกัษณะ คือ เป็นลกัษณะที�ตอ้งพึ�งพา

อาศยักนัและกนั รับผิดชอบร่วมกนั เพราะฉะนั�นผลการพฒันาออกมาไม่ดีก็ตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั

ทั� งสองฝ่าย ลักษณะที�สองเป็นความสัมพันธ์เท่ากัน และลักษณะสุดท้าย เป็นลักษณะของ

ความสัมพนัธ์ที�มีประโยชน์ร่วมกนั ผลประโยชน์ไม่ขดัแยง้กนั หากแต่สนบัสนุนซึ� งกนัและกนัใน

รูปธรรมที�เป็นจริง ความสัมพนัธ์ระหว่างนกัพฒันากบัประชาชนจะเป็นรูปธรรม ที�เปลี�ยนไปตาม

สถานการณ์เรียกวา่เป็น ความสัมพนัธ์พลวตัร ในบางสถานการณ์มีความสัมพนัธ์แบบเพื�อนที�เสมอ

กบับางสถานการณ์ก็จะเป็นเหมือนพี�นอ้งกนั 
 

ขั�นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การมีส่วนร่วมในการพฒันามี 5 ขั�นตอน (ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ, 2543,หน้า 

143) คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการกาํหนดปัญหาพร้อมทั�งลาํดบัความสาํคญัของปัญหาต่างๆมี 

ความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับผูที้�มีส่วนไดเ้สียเนื�องจากเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง 

2.  การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์หาสาเหตุ ตลอดจนที�มาของปัญหาทั�งนี�  เพราะปัญหา

เป็นผลเนื�องปลายจากเหตุที�ก่อให้เกิดปัญหาเบื�องตน้ การคน้หาตอ้นตอของเหตุย่อมง่ายต่อการ

ดาํเนินการในการแกปั้ญหานั�นๆ 

3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกและการวางแผนในการแก้ปัญหาความหลาก 

หลายของแผนในการแกปั้ญหายอ่มถูกคดัเลือกเพื�อนาํสู่การปฏิบติัการมีส่วนร่วมในการเลือกแผน

จึงมีความสาํคญัยิ�งในผลของงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแผนที�กาํหนดขึ�น แผนที�นาํไปสู่การดาํเนินการ

ตอ้งไดรั้บความร่วมมือทุกฝ่าย เพราะเป็นการจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม 

5.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคตลอดจนปัจจยัต่างๆที�

นาํสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2530,หนา้ 61-63) กล่าวถึงขั�นตอนของการมีส่วนร่วมของชาวบา้น

ในการพฒันาชนบท มี 4 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

ขั�นตอนที� 1 การศึกษาชุมชน หรืออาจเรียกว่า ขั�นการคน้หาปัญหาและความตอ้งการ

ของชุมชน เพื�อศึกษาและเรียนรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้นทรัพยากรสิ�งแวดลอ้มต่างๆใน

ชุมชน รวมตลอดถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดรั้บมาดว้ยสําหรับใชเ้ป็นขอ้มูลเบื�องตน้ในการพฒันา

ชุมชนบทนั�นๆ 
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ขั�นตอนที� 2 เป็นการวางแผนเพื�อแกปั้ญหา โดยมีการรวมกลุ่มกนัอภิปรายถกเถียงแสดง

ความคิดเห็น ประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัเพื�อวางแผนพฒันา 

ขั�นตอนที� 3 เป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนหรือวิธีการที�ไดร่้วมกนัตดัสินใจมาแลว้จาก

ขั�นที� 2 

ขั�นตอนที� 4 ขั�นประเมินผลงาน ในขั�นนี� เจ้าหน้าที�พฒันาแลละชาวบ้านจะร่วมกัน

กาํหนดขั�นตอนยอ่ยต่างๆในการทาํงานประเมินผล ตลอดจนดูแลปัญหาขอ้ขดัขอ้งที�อาจเกิดขึ�นใน

ระหวา่งประเมินผลเพื�อที�จะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 

 ศกุนต ์สายบุญลี (2537,หนา้ 56) ไดก้ล่าวถึงขั�นตอนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

ดงันี�  

1. มีส่วนร่วมในการรับรู้ ในการไดรั้บข่าวสาร ซึ� งเป็นสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานอย่าง

หนึ�งที�รู้ข่าวสารความเป็นไปของบา้นเมือง ความรู้หรือวิชาการต่างๆถือวา่เป็นทรัพยากรที�มีคุณค่า

ทางวฒันธรรม เป็นการตกทอดทางสติปัญญาของมนุษยจ์ากรุ่นหนึ� งไปสู่อีกรุ่นหนึ� งสังคมหนึ� งสู่

สังคมหนึ�งอนัเป็นสิ�งสาธารณะ 

2. ร่วมคิด จากการไดรั้บรู้มาสู่การขบคิด พิจารณา มีโอกาสแสดงงความคิดเห็นเสวนา 

แลกเปลี�ยนในรูปแบบต่างๆซึ�งจะนาํไปสู่การตดัสินใจที�มีคุณภาพ 

3. ร่วมตดัสินใจ มีโอกาสที�จะตดัสินใจร่วมกนัแลว้ผลที�เกิดขึ�นยอ่มเป็นสิ�งที�สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการสอดคลอ้งกบัปัญหา เกิดความรักความหวงแหนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและตอ้ง

ดูแลรักษา ขั�นตอนนี�จะดูเป็นขั�นตอนที�สาํคญัที�สุด 

4. ร่วมวางแผนและดาํเนินการ การวางแผนร่วมกนัและการดาํเนินการร่วมกนัย่อมมี

พลงัอยา่งมหาศาลในการทาํใหโ้ครงการหรือกิจกรรมต่างๆไดรั้บความสาํเร็จอยา่งรวดเร็ว 

5. ร่วมประเมินผล ประเมินค่ากิจกรรมต่างๆที�ดําเนินการแล้วหรือกิจกรรมที�จะ

ดาํเนินการต่อไป 

6. ร่วมรับผิดชอบการคงอยู่ของกิจกรรมนั�น ไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นผลมาจากการ

รับผิดชอบและการปฏิบติัดูแลรักษาร่วมกนั สําหรับสิ�งที�เกิดผลเสียหายหากมีการรับ “ผิด” เราก็จะ

พบกบัสิ�งที� “ชอบ” พลวตัรของกิจกรรมก็จะต่อเนื�องต่อไปเช่นกนั 

7. ร่วมรับผลประโยชน์ในงานพฒันาชุมชน ผลของกิจกรรมย่อมตกแก่สมาชิกชุมชน

ส่วนชุมชนจะกระจายผลประโยชน์ไปสู่สมาชิกของชุมชนแต่ละคนอย่างไร ขึ�นอยู่กบัหลกัเกณฑ์

ต่างๆของชุมชนนั�น เช่น อาจใชว้ธีิเฉลี�ยผลประโยชน์ ใชเ้กณฑแ์บ่งปันตามสัดส่วนของทุน แรงงาน 

การจดัการหรือตามผลงาน เป็นตน้ 

 เอกชยั กี�สุขพนัธ์  (2538,หน้า 328-332) กล่าวถึงระบบบริหารแบมีส่วนร่วมที�ใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนั และเป็นที�ยอมรับวา่ไดผ้ลในเชิงปฏิบติัมากมี 3 ระบบ คือ 
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1. ระบบการปรึกษาหารือ เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วม

ในการปฏิบติังานในรูปของคณะกรรมการ ซึ� งเป็นการกระจายอาํนาจบริหารและการตดัสินใจให้มีผู ้

ส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานร่วมมีความรับผิดชอบ ระบบการปรึกษาหารือนี� เหมาะสําหรับใชก้บัผูบิ้หาร

ระดบัตน้ขึ�นไป โดยการมอบหมายใหท้าํหนา้ที�เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน ประธานโครงการ ประธาน

กรรมการ หรือ กรรมการ เป็นตน้ 

2. ระบบกลุ่มคุณภาพเป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมใน

การปฏิบติังานในรูปของกลุ่มทาํงาน ซึ� งคงเรียกชื�อไดห้ลายอยา่ง เช่น กลุ่มคุณภาพ กลุ่มกิจกรรมคิว

ซี  กลุ่มพฒันาคุณภาพงาน ฯลฯ ระบบบริหารนี� เหมาะสมใชก้บัพนกังานระดบัปฏิบติั หรือ ระดบั

หวัหนา้งาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสใหบุ้คคลเหล่านั�นมีโอกาสทาํงานร่วมกนัเพื�อคน้หา 

ปัญหา วเิคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

3. ระบบข้อเสนแนะระบบนี� มีความแตกต่างจากข้อเสนอแนะที�พบเห็นทั�วไปที�มี

ลกัษณะเป็นกล่องหรือตูรั้บฟังความคิดเห็นเท่านั�น แต่วิธีนี� จดัให้มีแบบฟอร์ม ขอ้เสนอแนะเพื�อให้

พนักงาน เพื�อผูป้ฏิบติังานทุกคน ได้กรอกแบบที�กาํหนด เช่น ปัญหาที�พบคืออะไร สาเหตุของ

ปัญหามาจากอะไร วธีิการแกปั้ญหามีอะไรบา้ง และผลที�คาดวา่จะไดรั้บนั�นดีกวา่เดิม ซึ� งวิธีการนี� ใช้

ได้ผลในหลายบริษทั เช่น ธนาคารพาณิชยบ์างแห่ง บริษทัเครือซีเมนต์ไทย ซึ� งแต่ละบริษทัจะมี

คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอแนะว่า แต่ละขอ้เสนอแนะ เป็นความคิดริเริ�มสร้างสรรค์เพียงใด 

และสมควรทดลองเพียงใด 

 Putti (1987 อา้งถึงใน ทศันา แสวงศกัดิ� , 2539,หนา้ 25-26)ไดส้รุปวิธีการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมวา่มี 8 รูปแบบ คือ 

1. การวางแผนแบบสแกนลอน (the scanlon plan)  เป็นแนวทางที�ประสบความสําเร็จ

มากที�สุดแนวทางหนึ�งเป็นการทาํงานแบทีมระหว่างคนงานกบัผูบ้ริหารเพื�อลดตน้ทุนผลผลิตและ

เพิ�มผลผลิต ค่าจา้งและผลกาํไร 

2. เจเค กรุ๊ป (Jishu Kanri – JK) เป็นการจดัตั�งกลุ่มอิสระเล็กๆ ที�มีอาํนาจเด็ดขาดกลุ่ม

เหล่านี� จะพิจารณาปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานแล้ว ยายามที�จะหาขอ้ยุติอย่างสร้างสรรค์ผูน้าํ

กลุ่มอาจได้รับการเลือกตั�งหรือสับเปลี�ยนกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มๆจะต้องมีความเป็น

อนัหนึ�งอนัเดียวกนั 

3. การปรึกษาตามสายการบงัคบับญัชา (consultative hierarchy) เป็นวิธีการที�ให้ลูกจา้ง

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยเครือข่ายคณะกรรมการต่างๆซึ� งเป็นตวัแทนของกลุ่มต่างๆภายใน

บริษทั 

4. ที กรุ๊ป (T-Group Approach or Sensitivity) วิธีการนี� ใชก้ารบริหารแบมีส่วนร่วมใน

การฝึกอบรมและพฒันามนุษยส์ัมพนัธ์ของฝ่ายบริหารเทคนิคชนิดนี� ใช้เพื�อทาํความเขา้ใจคนอื�น
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และทาํงานร่วมกบัผูอื้�น รู้ถึงค่านิยม แรงจูงใจ จุดอ่อนจุดแข็งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยแต่ละคน

จะตอ้งเขา้ใจตนเองเสียก่อน 

5.  การบริหารที� มีส่วนเกี� ยวข้อง กับผู ้บริหารระดับต่างๆในองค์การ (Multiple 

management) เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยมีความตั�งใจที�จะแกไ้ข

ขอ้บกพร่องที�เกิดขึ�นจากการที�จะใหบุ้คคลในระดบัต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารดว้ย 

6.  คิวซีซี (Quality control circle) ระบบคิวซีซีเป็นการทาํงานของกลุ่มเล็กๆซึ� งมี

บุคลากรตั�งแต่ 3-15 คน โดยมีวตัถุประสงคที์�จะแกปั้ญหาร่วมกนั โดยวิเคราะห์ปัญหาที�ส่งผลกระทบ

ต่อการทาํงานจากนั�นจะหาแนวทางแกไ้ข 

7.  แนวทางใช้คณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม (committee approach 

participation) คณะกรรมการเป็นเครื�องมือสําคญัในการนาํแนวความคิดการบริหารแบมีส่วนร่วม

ไปใชป้ฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระดบัที�สูงกวา่พนกังานปฏิบติั คณะกรรมการจะเป็นกลุ่มที�จดัตั�ง

ชั�วคราวเพื�อปรึกษาเฉพาะหนา้ 

8. การมีส่วนร่วมและการสร้างทีม (participation and team building) กิจกรรมการมี

ส่วนร่วมและการสร้างทีมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดเมื�อการมีส่วนร่วมในการบริหารของ

บุคลากรในองคก์ารมีความมั�นคง สมาชิกของกลุ่มจะช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัมีความคิดริเริ�ม 

 

ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนจะมากหรือน้อย ขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยัแต่ละปัจจยัให้ความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ที�แตกต่างกนัของแต่ละระดบั เช่น สถานภาพ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

ตลอดจนความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม ทั�งนี�ตอ้งมีองคป์ระกอบหรือปัจจยัที�เป็นสิ�งจูงใจให้มีความ

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม ซึ� งมีผูศึ้กษาคน้ควา้ในหลายท่านดงันี�  

 Cohen and Uphoff (1976,pp 7-26) กล่าวถึงมิติการมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

 มิติที� 1 ประเภทหรือเรื�องของการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลกาํไร และการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล 

 มิติที� 2 กลุ่มคนที�เขา้มามีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูที้�อาศยัในทอ้งถิ�น ผูน้าํ

ทอ้งถิ�น เจา้หนา้ที�ของรัฐ คนต่างถิ�น คน 4 กลุ่ม ดงักล่าวมีคุณลกัษณะที�พิจารณาประกอบ ไดแ้ก่ 

เพศ  อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา การแบ่งกลุ่มในสังคมนั�น (เช่น กลุ่มชน เชื�อชาติ เผ่า 

ศาสนา ชั�น ภาษา แหล่งกาํเนิด เป็นตน้ ) อาชีพ รายได ้ระยะเวลาที�อาศยัในทอ้งถิ�น ระยะทางที�พกั

กบัโรงเยน สถานะภาพการถือครองที�ดิน สถานะภาพการไดรั้บการจา้งงาน 



64 

 

 มิติที� 3 เหตุที�ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4 ประเด็นไดแ้ก่ พื�นฐานจากการ

เขา้มามีส่วนร่วม ซึ� งเกิดจากแรงที�กระทาํจากเบื�องตน้หรือเบื�องล่างและแรงเสริมต่างๆ รูปแบบใน

การมีส่วนร่วมในรูปองคก์รและโดยตรงหรือโดยออ้ม ขอบเขตของการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ระยะเวลา

และช่วงของกิจกรรม และประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การให้อาํนาจและปฏิสัมพนัธ์ของ

ลกัษณะต่างๆของสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 

 ชูเกียรติ ภยัลี�  (2536,หนา้ 19-21) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 

ปัจจยัดงันี�  

1. ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

2. ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได ้การเป็น

สมาชิกกลุ่ม และความยาวนานในการอยูอ่าศยั 

3. ดา้นการติดต่อสื�อสารไดแ้ก่ การติดต่อสื�อสารทั�งการสื�อสารมวลชนและสื�อบุคคล 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540,หน้า 35)ไดท้าํการวิเคราะห์ปัจจยัที�ส่งเสริมและปัจจยัที�เป็น

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร 

เห็นวา่ ปัจจยัที�ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดงักล่าวนั�น สรุปไดด้งันี�  

1. ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

1.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม จะช่วยให้ชุมชนมีความ

พร้อมในการสนับสนุนโรงเรียนด้านการเงินเพราะเป็นย่านอุตสาหกรรมย่อมทาํให้เกิดภาวะ

เศรษฐกิจดี 

1.2 ลกัษณะนิสัยของคนไทย ช่วยส่งเสริมการเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน 

กล่าวคือ โดยทั�วไปคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญสุนทาน ไม่ค่อยจะปฏิเสธคําร้องขอของผู ้อื�น 

โดยเฉพาะโรงเรียนที�เป็นสถาบนัสอนบุตรหลานใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ 

1.3 ระบบการเมืองการปกครองทอ้งถิ�น กระตุน้ให้นกัการเมืองเขา้มามีส่วน

ร่วมกบัโรงเรียนซึ� งในช่วงที�มีการเลือกตั�งผูส้มคัรมกัจะตอ้งไปพบปะประชาชนและช่วยเหลือ

กิจกรรมของสังคมโดยเฉพาะวดักบัโรงเรียนที�เป็นสถาบนัหลกัของชุมชน 

2. ปัจจยัเกี�ยวกบัชุมชน 

2.1 ความศรัทธาของชุมชนทีมีต่อโรงเรียน หากโรงเรียนสร้างความศรัทธา

ให้กบัชุมชนได ้เช่น ผลการเรียนดี นกัเรียนสามารถสอบชิงทุนหรือสอบเขา้สถาบนัที�มีชื�อเสียงได ้

โรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ครูอาจารยเ์อาใจใส่ต่อเด็ก โรงเรียนชนะผลการประกวดผลงานทาง

วชิาการ ฯลฯ 
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2.2  ความคาดหวงัของชุมชนต่อโรงเรียนไดแ้ก่ความคาดหวงัวา่ โรงเรียนจะ

สั�งสอนบุตรหลานของเขาเป็นคนเก่ง คนดี และคาดหวงัให้โรงเรียนมีคุณภาพ ไม่เป็นรองโรงเรียน

อื�น 

2.3 ชุมชนมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัโรงเรียน หากผูบ้ริหารและครู เขา้ร่วม

กิจกรรมกบัชุมชนอย่างสมํ�าเสมอโรงเรียนให้การตอ้นรับประชาชนอย่างดีโรงเรียนเอาใจใส่บุตร

หลานของประชาชน ชุมชนก็จะใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดว้ยดี 

3. ปัจจยัเกี�ยวกบัโรงเรียน 

3.1 ปัจจยัที�เกี�ยวกบัผูบ้ริหารและครูได้แก่ ผูบ้ริหารและครูมีความสัมพนัธ์

อนัดีกบัชุมชนใหเ้กียรติและใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน โรงเรียนมีครูเก่าหรือศิษย์

เก่าปฏิบติัหนา้ที�เป็นครูอยูใ่นโรงเรียน ครูสนใจและเอาใจใส่การเรียนการสอน ฯลฯ 

3.2  ปัจจยัเกี�ยวกบัผลงานและวิธีปฏิบติัของโรงเรียน เช่นโรงเรียนมีชื�อเสียง

ดา้นวชิาการมีความเชื�อมั�นในเรื�องการเงิน โรงเรียนมีการพฒันาในดา้นต่างๆ 

 

ปัญหาอุปสรรคที�ทาํให้เกดิการขาดความร่วมมือของชุมชน 

อุทยั บุญประเสริฐ (2542,หนา้ 119-120) ไดส้รุปถึงปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้เกิดการ

ขาดความร่วมมือไว ้5 ประการ 

1. ทศันะของผูป้กครอง (parent attitudes ) ทศันคติแบบเดิมและประสบการณ์แบบเก่า

ที�เคยมีต่อครูและโรงเรียน ที�ไม่ส่งเสริมต่อการให้ความร่วมมือกบัโรงเรียน เช่น คิดวา่การสอนนั�น

เป็นหนา้ที�ของครู การไม่ชอบครูเป็นรายบุคคล เป็นตน้ สิ�งเหล่านี� เป็นปัจจยัที�ทาํให้ผูป้กครองไม่ให้

ความร่วมมือกบัโรงเรียน 

2. ทศันคติของครู (teacher attitudes) ครูส่วนมากไม่อยากพบผูป้กครอง เพราะกลวัว่า

ผูป้กครองจะมาตาํหนิเกี�ยวกบัการสอน กาอบรมเด็ก กลวัการมานั�งดูการอสอนและการควบคุมชั�น

เรียน กลวัวา่จะถูกข่มขู่และต่อวา่เรื�องต่างๆอนัเนื�องมาจากเด็ก ดงันั�น ครูจึงพยายามหลีกเลี�ยงการมา

พบปะกบัผูป้กครอง 

3. การเขา้ใจผิด (misunderstanding) ผูป้กครองเชื�อลูกหลานมากกวา่เหตุผลอนัควร ซึ� ง

บางครั� งทาํให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อกนัไดง่้าย ซึ� งผูบ้ริหารควรเร่งแกปั้ญหานี�  ดว้ยการมีจดหมายถึง

ผูป้กครองมาเยี�ยมโรงเยน หรือการออกเยี�ยมบ้านผูป้กครอง เป็นต้น ทั�งนี� เพื�อให้โรงเรียนและ

ผูป้กครองไดป้รับความเขา้ใจกนั 

4. นโยบายของโรงเรียน (school policies) ผูป้กครองจะไม่ให้ความร่วมมือถา้ไม่พอใจ 

นโยบายบางอย่างของโรงเรียน เช่น การไม่อนุญาตให้เด็กออกปับประทานอาหารกลางวนัที�บา้น 

การกกัเด็กไวท้าํให้เด็กกลบัรถหรือเรือไม่ทนั หรือการให้ร่วมกิจกรรมเกินเวลาปกติ เป็นตน้ สิ� ง
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เหล่านี�ผูบ้ริหารควรอธิบายใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้ใจถึงเหตุผลของโรงเรียน รวมทั�งเปิดโอกาส

ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของโรงเรียนดว้ย 

5. การให้บริการแก่นกัเรียน (pupil welfare service) ผูป้กครองจะพอใจถา้ทราบว่า

โรงเรียนเอาใจใส่ห่วงใยนกัเรียน หรือใหบ้ริการอื�นๆที�นอกเหนือจากการเขา้เรียนวิชาต่างๆเช่น เปิด

สอนพิเศษให้เด็กก่อนสอบ พอใจที�บุตรหลาน ไดทุ้นศึกษาต่อ พอใจที�โรงเรียนแก้ปัญหาให้บุตร

หลานไดแ้ต่ไม่พอใจที�ทราบว่าโรงเรียนไม่เอาใจใส่ดูแลเท่าที�ควรไดดี้ เช่น เด็กไดรั้บบาดเจ็บจาก

การเล่นกีฬา เด็กป่วยไข ้แลว้ทางโรงเรียนไม่เอาใจใส่เด็กทะเลาะหรือมีเรื�องกนัถึงขั�นไดรั้บอนัตราย 

เป็นตน้ สิ�งเหล่านี�ถา้โรงเรียนทาํไดดี้ ก็จะส่งเสริมความสัมพนัธ์ของโรงเรียนกบัชุมชน แต่ถา้จดัได้

ไม่ดีก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค ์

จากที�กล่าวมาขา้งตน้การมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ว่ารูปแบบใด ลกัษณะขั�นตอน หรือ

การไดรั้บประโยชน์จากการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรค ที�ทาํให้ชุมชนไม่ตอ้งการเขา้มามีส่วน

ร่วม ดงันั�นหากโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ช่วยเหลือ แสดง

ความคิดเห็น แนะนาํกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนก็จะทาํให้การจดัการศึกษาในทอ้งถิ�นนั�นเป็น

อนัหนึ�งอนัเดียวกนั ซึ� งจะนาํไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาของโรงเรียน 

  

2.6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ�น  
 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ได้กําหนด

หลกัการสําคญัไว ้(มาตรา 8) 3  ประการ  คือ  การศึกษาตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพฒันา

อยา่งต่อเนื�อง  ประเด็นการมีส่วนร่วมนั�นไดก้ล่าวถึง  การมีส่วนร่วมของสังคมในการจดัการศึกษา 

ซึ� งแสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสนับสนุน

กิจกรรมทางการศึกษา  ร่วมสนบัสนุนทรัพยากร  ร่วมติดตามประเมิน  ร่วมแกไ้ขปัญหาอุปสรรค

ของการจดัการศึกษา  และช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพฒันาไปตามเป้าหมาย (ปรัชญา  

เวสารัชช์. 2545, หนา้ 32) 

 จากการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ระดับ

มธัยมศึกษา  ของคณะกรรมการวิจยักรมสามญัศึกษา ได้สรุปขอ้คิดเห็นของบุคคลกลุ่มต่างๆไว ้      

4  ประเด็น  ดงัต่อไปนี�   (กรมสามญัศึกษา.  2542, หนา้  98 – 100) 

1. ประเด็นของการมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัแนวการจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา  

พบว่า  สภาพปัจจุบนัของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การร่วม

แสดงความคิดเห็น  การร่วมประชุม  การออกเสียงเลือกตั�งคณะกรรมการ การร่วมเป็นคณะกรรมการ    

ทุกประเด็นอยูใ่นระดบันอ้ย ความตอ้งการในการมีส่วนร่วมทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
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เรื�องการวางแนวทางการจดัการศึกษา  ผูแ้ทนชุมชน และผูป้กครองตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมสูงกวา่

กลุ่มอื�น สาํหรับความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากถึงมาก 

2. ประเด็นของการมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัการบริหาร และการจดัการศึกษาในโรงเรียน  

มธัยมศึกษา พิจารณาจากการร่วมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน การร่วมตดัสินใจจดัหลกัสูตรทอ้งถิ�น

การร่วมเป็นสมาชิกของกิจกรรมระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน  การร่วมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์โครง 

การต่างๆ การร่วมประเมินผลการปฏิบติังานครู และผูบ้ริหารโรงเรียน การร่วมมือดูแลพฤติกรรม 

นกัเรียน การร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  พบว่า สภาพปัจจุบนัมีส่วนร่วมนอ้ยทุกกิจกรรม 

ยกเวน้การร่วมมือดูแลพฤติกรรมนักเรียนที�ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ครู–อาจารยโ์รงเรียน 

มธัยมศึกษา  ผูป้กครองและผูแ้ทนชุมชนที�อาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนมธัยมศึกษา ที�มี  

ความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนความคิดเห็นเกี�ยวกบัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน

อยู่ในระดบัมาก  ยกเวน้การร่วมตดัสินใจ การจดัหลกัสูตรทอ้งถิ�น และการร่วมประเมินผลการ

ปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหารโรงเรียน ที�ผูอ้าํนวยการสามญัศึกษาจงัหวดั และผูบ้ริหารโรงเรียน 

มธัยมศึกษามีความคิดเห็นวา่ชุมชนมีความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย สําหรับความ

เป็นไปไดที้�ชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมทุกกลุ่ม  มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่ามีความเป็นไปไดอ้ยู่

ในระดบัมาก 

 3. ประเด็นของการมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัการระดมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื�นๆ 

เพื�อการจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา  พิจารณาจากการร่วมเป็นวิทยากร การเป็นเครือข่าย

แหล่งวทิยาการทอ้งถิ�น การร่วมมือดูแลพฤติกรรมนกัเรียน การสนบัสนุนเงินบริจาควสัดุ ที�ดินและ

สิ� งก่อสร้าง การชักชวนผูอื้�นให้สนับสนุนโรงเรียน การร่วมก่อตั� งกองทุนเพื�อการศึกษา การ

รวมกลุ่มเพื�อเรียนรู้สิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน พบวา่  ทุกกลุ่มเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ใน 

สภาพปัจจุบนั การมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย  ยกเวน้การร่วมมือดูแลพฤติกรรมนกัเรียน

ที�ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  ครู– อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา ผูป้กครอง และผูแ้ทนชุมชนที�

อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนมธัยมศึกษาที�มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความตอ้งการ

เขา้มามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก และมีความเป็นไปไดใ้นการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  

ยกเวน้ผูอ้าํนวยการสามญัศึกษาจงัหวดั ที�มีความคิดเห็นวา่มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

4. ประเด็นของการมีส่วนร่วมในภาพรวม  เกี�ยวกบักิจกรรมที�โรงเรียนจดัเตรียมปฏิบติั 

และร่วมมือกบัชุมชน พิจารณาจากการให้ความร่วมมือในการพฒันาชุมชน การจดักิจกรรมเพื�อ

พฒันาชุมชน   การร่วมกิจกรรมประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ�น  การให้บริการข่าวสารขอ้มูลแก่ชุมชน 

การใหบ้ริการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน การใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ชุมชน การให้บริการ

ดา้นวชิาการ  และการใหบ้ริการดา้นอาคารสถานที� วสัดุ  ครุภณัฑ์  และการรวมกลุ่มเพื�อเรียนรู้สิ�งที�

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน พบวา่  ทุกกลุ่มมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ในสภาพปัจจุบนั
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โรงเรียนจดัเตรียมปฏิบติั  และร่วมมือกบัชุมชนในกิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย แต่มี

กิจกรรมที�โรงเรียนจดัเตรียมปฏิบติั  และร่วมมือกบัชุมชนอยูใ่นระดบัมาก 4 กิจกรรมไดแ้ก่  ความ

ร่วมมือในการพฒันาชุมชน การจดักิจกรรมเพื�อพฒันาชุมชน  การร่วมกิจกรรมประเพณีวฒันธรรม

ทอ้งถิ�น  และการให้บริการข่าวสารขอ้มูล  สําหรับความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมทุกกลุ่ม เห็นว่า

ชุมชนตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมมาก  ยกเวน้การจดัเวทีชาวบา้นที�มีความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัน้อย  และมีความเป็นไปได้มากที�ชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วม ยกเวน้การจดัเวทีชาวบา้น  

และการระดมความคิด  เพื�อสร้างพลงัความคิด  สําหรับการพฒันาการศึกษาที�มีความคิดเห็นว่ามี

ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบันอ้ย   

 ประกอบ   คุณารักษ ์ (2544,หน้า 146) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัสภาพความพร้อมของ

หน่วยงานทางการศึกษา  ต่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา่ หน่วยงานดงักล่าว

มีความพร้อมเกี�ยวกบัการปฏิรูปการศึกษาค่อนขา้งมาก ทั�งในด้านองค์ประกอบหลกัได้แก่ การ

ปฏิรูประบบบริหารและการจดัการ  การปฏิรูปหลกัสูตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การ

พฒันาวิชาชีพครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และในด้านยุทธศาสตร์ได้แก่ การกระจายอาํนาจ  

การใช้แผนยุทธศาสตร์  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษาและการเน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  แต่มีข้อสังเกตว่า เรื� องการใช้ยุทธศาสตร์ในการดาํเนินการกับเรื� องการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูจะมีความพร้อมดอ้ยกวา่เรื�องอื�นเล็กน้อย  เมื�อพิจารณาในรายละเอียดแลว้  

พบวา่ ในเรื�องความรู้  ความเขา้ใจมีความแตกต่างกนัในบางเรื�อง ที�สําคญั ไดแ้ก่ การกระจายอาํนาจ  

การใช้แผนยุทธศาสตร์และการส่ง เส ริมการมี ส่วนร่วม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ธีระ  รุณเจริญ (2545,หน้า 136) พบว่า การกระจายอาํนาจการบริหารจัดการศึกษา โดยให้มี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นองคค์ณะบุคคลมีส่วนร่วมนั�น ยงัไม่สามารถทาํไดม้ากนกั 

ทั�งนี� เพราะแนวคิดตามวฒันธรรมการปฏิบติัเดิม  ความรู้  ความสามารถ  และความชดัเจนในอาํนาจ

หนา้ที� รวมทั�งศกัยภาพอื�นยงัไม่มากพอ  โดยเฉพาะในโรงเรียนห่างไกล โรงเรียนหลายโรงเรียนเริ�ม

อ ย า ก ไ ด้แ น ว คิ ด  ห รื อ ส ม อ ง จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โ ร ง เ รี ย น  ม า ก ก ว่ า ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ 

ดา้นการเงิน 

 สําหรับประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการศึกษาในอนาคต ตามแนว

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ 

ดา้นบุคลากร และดา้นบริหารทั�วไป สรุปไดด้งันี�  (กรมสามญัศึกษา,2542, หนา้ 101 – 102) 

 ดา้นวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมาเป็นวิทยากร ในฐานะภูมิปัญญาทอ้งถิ�นร่วม

จดัทาํหลกัสูตร กาํหนดขอบข่ายเนื�อหาเกี�ยวกบัวิชาชีพทอ้งถิ�น จดัชุมชน และสถานประกอบการ 

เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน ร่วมวางนโยบาย และแผนเกี�ยวกับการจดัการเรียนการสอน 
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ส่งเสริมเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถิ�น นาํความรู้ดา้นเทคโนโลยีพื�นบา้น และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาร่วม

จดัหลกัสูตรประสานกบัวทิยากรสมยัใหม่ 

 ด้านการจดัการและสนับสนุนงบประมาณ ควรจดัเก็บภาษีเพื�อการศึกษาให้องค์กร

ชุมชนช่วยเหลือเงินทุนการศึกษา ร่วมจดักิจกรรมหารายได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอ

โครงการพฒันาโรงเรียนร่วมติดตามผลการใช้งบประมาณ สนบัสนุนส่งเสริมสมาคมศิษยเ์ก่า เพื�อ

ประสานกิจกรรมระหวา่งโรงเรียนกบัองคก์รชุมชน ระดมทรัพยากร และสนบัสนุนงบประมาณ 

 ดา้นครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมสร้างจิตสํานึกที�ดีให้แก่ครู  

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เสนอความคิดเห็นกับการสอนของครู การศึกษา หรือ

รัฐธรรมนูญโรงเรียน ร่วมกิจกรรมการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน พฒันาอาคารสถานที� และ

สิ�งแวดลอ้ม 

 ดา้นการบริหารทั�วไป  ควรใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํรัฐธรรมนูญโรงเรียน  

ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ร่วมกิจกรรมปรับปรุง และพฒันาโรงเรียน ร่วมบริหารงานในรูปของ

คณะกรรมการ และการร่วมประชุมวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในการ

ดาํเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั� งร่วมมือกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ (ธีระ รุญเจริญ,2545, หนา้ 8) ไดเ้สนอเพิ�มเติมไว้

ในรายงานวิจยัว่า  การจดัการศึกษาตั�งแต่นี� ต่อไป “ทุกคน” ตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (All  for  

Education) การบริหารจดัการศึกษาในวงกวา้ง โดยเฉพาะผูป้กครองนกัเรียน ประชาชน สมาคม  

หรือหน่วยงานอื�นๆโดยเฉพาะผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stake – Holders) จะตอ้งเขา้มาบริหารจดั

การศึกษาความสลับซับซ้อนจะมีมากขึ� น ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีระบบ  

(Systematic) โดยเฉพาะอย่างยิ�งการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ด้านปัญหาและอุปสรรคที�อาจเกิดขึ� นจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ความไม่

เข้าใจบทบาทหน้าที�แท้จริงของตนเอง การหวงัผลประโยชน์จากโรงเรียน ขาดความพร้อม  

ทั�งความรู้ ประสบการณ์ ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม ยงัไม่เห็นความสําคญั และ ไม่สนใจในการมีส่วน

ร่วม ดงันั�น จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือที�ดีระหว่างชุมชนอย่าง

ต่อเนื�อง สร้างความมั�นใจ ความศรัทธา และความเชื�อถือใหก้บัชุมชน  กาํหนดบทบาทหนา้ที�ในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมใหช้ดัเจน 
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             ความหมายของ “การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น” 
 

 คาํว่า “การมีส่วนร่วม”  (Participation) ถึงแม้ว่าจะเป็นคําที�ใช้กันมานานแล้ว แต่

ความหมายของคาํก็ยงัไม่เป็นที�เขา้ใจตรงกนั  (Buijs  &  Galjar,  1982 ,p. 2-3 , Pearse & Stiefel.  

1980 , p.24)  ชาดิด และคณะ  (Shadid  and  Others, 1982,p. 33) ไดส้รุปจากการศึกษาเรื�องการมี

ส่วนร่วมจากสาขาวิชาต่างๆ ว่า  ลกัษณะของการศึกษาการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ไม่พิจารณาการมี

ส่วนร่วมในเชิงทฤษฎี  แค่เป็นการศึกษารายละเอียดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในลกัษณะประยุกต์

กบับริบทของการมีส่วนร่วมนั�นๆ เช่น  ยาดาฟ  (Yadav,1980 ,p. 87) ให้ความหมายวา่ การมีส่วน

ร่วม  หมายถึง  การร่วมมือดว้ยความตั�งใจไดร่้วมในการดาํเนินงานไดร่้วมในการติดตามประเมินผล 

หรือ ไดร่้วมรับประโยชน์ แต่สหประชาชาติ  (United  Nations. 1981, p.5) ให้ความหมายของการมี

ส่วนร่วม (participation) ว่าหมายถึง  การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนเขา้มามีส่วนช่วยเหลือและ

เขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการดาํเนินกิจกรรม รวมทั�งมีส่วนไดรั้บประโยชน์ จากผลอยา่งเท่าเทียม

กนั ส่วน ไวท ์(White,1982,p. 9) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่  หมายถึง  การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แต่  หวงั  (Whang, 

1981,p. 91-92)  ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่ หมายถึง  กระบวนการในการเขา้ไปดาํเนินงาน

ของบุคคลหรือของกลุ่มเพื�อไดส้ะทอ้นถึงความสนใจของตน หรือเพื�อให้การสนบัสนุนทางดา้น

กาํลงังานหรือทรัพยากรต่อสถาบนั/ระบบที�ครอบคลุมการดาํเนินชีวิตของพวกเขา (กุลยา ตนัติผลา

ชีวะ,2544, หน้า 30) ให้ความหมายว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียน หมายถึง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนกบัครูและโรงเรียนในการสร้างสรรค์และพฒันาเด็กให้เจริญเติบโตและพฒันาได้

เตม็ศกัยภาพ 

 การวิจยัครั� งนี�  จึงสรุปความหมายของ “การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น” ว่าหมายถึง การที�ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในเหตุการณ์  

กิจกรรม หรือโครงการที�มีวตัถุประสงค์เพื�อการศึกษาหรือการเรียนรู้ให้กบัลูกหลานหรือเด็กใน

อุปการะของตนกบัโรงเรียน 

 คาํว่า  “การมีส่วนร่วม” นั�น มีหลายคาํที�มีความหมายใกลเ้คียงกนั เช่น การมีส่วนร่วม  

(participation) การร่วมมือ (collaboration)  การมีส่วนเกี�ยวขอ้ง (involvement) หรือ ความผูกพนั  

(commitment) (ธีระ  รุญเจริญ,2545, หนา้ 51 ) หรือ  การเป็นหุ้นส่วน (partnership) (Epstein,1992 

,p. 1140 ; Davis  &  Newstrom,1989, p. 232 ; Arnstein, 1969, p. 216)  ความสัมพนัธ์  (relation)  

ความเกี�ยวพนั (link) (Fullte & Olsen, 1998, p. 5) ซึ� งนกัวิชาการที�ใชค้าํเหล่านี�อาจมีจุดมุ่งหมายยอ่ย

เพื�อแสดงถึงระดบั (Degree)  ของการมีส่วนร่วม 
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 คาํว่า “ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น” และ “โรงเรียน” เอปสไตน์ และคณะ 

(Epstein & Other,1997, p.69) และ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์,2541,หน้า51) อธิบายว่า หมายถึง 

ความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการจดัการศึกษานั�น  

แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับสถาบัน (Institutional Level) ก็จะหมายถึง “สถาบันชุมชน”   

กับ  “ส ถ า บัน ก า รศึ ก ษ า ” ห รื อ  “โร ง เ รีย น” นั�น เ อง จา ก แ นว คิ ด ดัง ก ล่ า ว  จึ ง ส รุป ไ ด้ว่ า 

“การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น” 

หมายถึง  กิจกรรมที�เปิดโอกาสหรือส่งเสริมใหชุ้มชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีพฤติกรรม

ร่วมในการบริหารจดัการศึกษาให้กบัลูกหลานหรือเด็กในอุปการะของตน ทั�งที�โรงเรียน ที�บา้น 

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นั�นเอง 
 

 บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 

 หลกัการสําคญัประการหนึ� งของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ   ก็คือ  การให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง   

พอ่แม่ ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�

แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545 ข,หนา้ 6-33) 

ไดบ้ญัญติัสาระที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการจดั

และพฒันาการศึกษาไวห้ลายมาตรา ดงัต่อไปนี�  

 1.  หลกัการจดัการศึกษา 

       มาตรา 8(2) บญัญติัวา่ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 2.  การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา 

        มาตรา 9(6) บญัญติัวา่ ให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

องคก์รชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น 

 3.  หนา้ที�ของบิดา  มารดา  ผูป้กครอง 

  มาตรา 11 บญัญติัว่า บิดา  มารดา หรือผูป้กครอง  มีหน้าที�จดัให้บุตรหรือ

บุคคลซึ� งอยู่ในความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

ตลอดจนใหไ้ดรั้บการศึกษา  นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบัตามความพร้อมของครอบครัว 

 4.  หน่วยจดัการศึกษา 

   มาตรา 12  บญัญติัว่า  นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น ให้บุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
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ประกอบการ  และสถาบนัสังคมอื�น  มีสิทธิในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน ทั�งนี� ให้เป็นไปตามที�

กาํหนดในกฎกระทรวง 

 5.  สิทธิที�บิดา  มารดา  หรือผูป้กครองไดรั้บ 

         มาตรา 13  บัญญัติว่า บิดา มารดา หรือผู ้ปกครอง  มิสิทธิได้รับสิทธิ

ประโยชน์ดงัต่อไปนี�   1) การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี�ยงดูและการ

ให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ� งอยูใ่นความดูแล  2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจดัการศึกษา

ขั�นพื�นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ� งอยู่ในความดูแลที�ครอบครัวจดัให้ ทั�งนี�  ตามที�กฎหมายกาํหนด   

3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการศึกษา ตามที�กฎหมายกาํหนด และมาตรา 18(3)  

บญัญติัว่า  การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั�นพื�นฐานให้จดัใน ศูนยก์ารเรียนไดแ้ก่ สถานที�

เรียนที�หน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบนั

ทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคมอื�น 

6.   แนวการจดัการศึกษา 

         มาตรา 23 บญัญติัว่า การจดัการศึกษาทั�งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสําคญัทั�งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเรื�องดงัต่อไปนี�  1)ความรู้เรื�องเกี�ยวกบั

ตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง

ความรู้เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 2) ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี รวมทั�งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เรื�องการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ั�งยนื3) ความรู้เกี�ยวกบัศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม  การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4) ความรู้และทักษะด้าน

คณิตศาสตร์และดา้นภาษา  เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง  5) ความรู้และทกัษะในการประกอบ

อาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

 7.  กระบวนการเรียนรู้ 

        มาตรา 24 (6) บญัญติัวา่ ให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นไดทุ้กเวลาทุก

สถานที� มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื�อ

ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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 8.  หลกัสูตร 

        มาตรา 27 วรรคสอง บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  

กาํหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที�ดีของชาติ  

การดาํรงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื�อการศึกษาต่อ 

   ใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีหนา้ที�จดัทาํสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์

ในวรรคหนึ�ง  ในส่วนที�เกี�ยวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณลกัษะอนัพึง

ประสงคเ์พื�อเป็นสมาชิกที�ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 9.  ความเขม้แขง็ของชุมชน 

   มาตรา 29 บญัญติัวา่ ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้

ภายในชุมชน  เพื�อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ขอ้มูล ข่าวสาร และ

รู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการ  รวมทั�งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี�ยนประสบการณ์พฒันาระหวา่งชุมชน 

 10.  การส่งเสริมหน่วยจดัการศึกษา 

   มาตรา 38 บญัญติัว่า ในแต่ละเขตพื�นที�การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและ

สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื�นที�การศึกษา มีอาํนาจหน้าที�ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคเ์อกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�นที�จดัการศึกษาในรูปทีหลากหลาย 

 11.  การบริหารการศึกษา 

   มาตรา 38 วรรคสอง บญัญติัว่า คณะกรรมการการศึกษาเขตพื�นที�การศึกษา 

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทน

สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแ้ทนสมาคม

ผูป้กครองและครู ผูน้าํทางศาสนา และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

 12.  การบริหารสถานศึกษา 

   มาตรา 40 บญัญติัวา่ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สถานศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาระดบัตํ�ากว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื�อทาํ

หนา้ที�กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  

ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ผูแ้ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และ

ผูท้รงคุณวฒิุ 
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   จาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน

กรรมการและกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่ง ให้เป็นไปตามที�กาํหนด

ในกฎกระทรวง 

   ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ความในมาตรานี�ไม่ใชบ้งัคบัแก่สถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 

 13.  ทรัพยากรและการลงทุน 

   มาตรา 58(2) บญัญติัว่า ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองทอ้งถิ�น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบนัสังคมอื�น ระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

บริจาคทรัพยสิ์นและทรัพยากรอื�นให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษา 

ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น 

 

 ความสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2543,หนา้ 2) ไดก้าํหนดสัดส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั� น พื� น ฐ า น ซึ� ง เ ป็ น ผู ้แ ท น จ า ก อ ง ค์ก ร ต่ า ง ๆ ใ น ท้อ ง ถิ� น โ ด ย ไ ด้กํา ห น ด ไ ว้ใ น ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2543 ขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 

โดยมีรายละเอียด  ดงันี�  

 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการอย่างน้อยสถานศึกษาละเจ็ดคน แต่ไม่ เ กินสิบห้าคน  

ประกอบดว้ย 

   1.  ผูแ้ทนผูป้กครอง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของผูมี้รายชื�อเป็นผูป้กครองตามทะเบียน

นกัเรียนที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

   2.  ผูแ้ทนครูได้แก่ ผูแ้ทนของข้าราชการครูผูป้ฏิบติัการสอน และผูช่้วย

ผูบ้ริหารสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

   3.  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องคก์รเอกชน

หรือกลุ่มบุคคลในรูปอื�นใด ที�ดาํเนินกิจกรรมเพื�อประโยชน์ของสาธารณะ และมีที�ตั�งอยู่ในเขต

บริการของสถานศึกษานั�นจาํนวนไม่เกินสองคน 

   4.  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นได้แก่ ผูแ้ทนของเทศบาล องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา หรือองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบอื�น จาํนวนไม่เกินสองคน 
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   5.  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของสมาคมศิษยเ์ก่า ชมรมศิษยเ์ก่า หรือบุคคล

ที�เคยศึกษาจากสถานศึกษานั�น จาํนวนไม่เกินสองคน 

   6. ผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู ้นําทางศาสนา ผู ้ทรงภูมิปัญญาไทยในท้องถิ�น  

ราชการบาํนาญ ขา้ราชการอื�นนอกสังกดัสถานศึกษา พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจา้หน้าที�ในหน่วยงาน

อื�นของรัฐ เจา้ของหรือผูบ้ริหารสถานประกอบการ ทั�งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั�น 

จาํนวนไม่เกินสี�คน 

   ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการ

เลือกกรรมการคนหนึ�งในขอ้ 1, 3, 4, 5  และ 6 

 ขอ้ 6  ให้คณะกรรมการกาํหนดจาํนวนและสัดส่วนของคณะกรรมการเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

กรรมการตามขอ้ 5 โดยคาํนึงถึง จาํนวนและสัดส่วนของคณะกรรมการที�เป็นสตรีจาํนวนไม่น้อย

กวา่หนึ�งในสามของคณะกรรมการทั�งหมด 

 ขอ้ 7   คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีหนา้ที�ดงันี�  

1. กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา 

2. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาํสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของทอ้งถิ�น 

   4.  กาํกบัและติดตาม การดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการการศึกษาได้รับ

การศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึง มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน 

   6.   ส่งเสริมใหมี้การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กที�มี

ความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ   

   7.  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน

งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทั�วไป ของสถานศึกษา 

   8.  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ตลอดจนวิทยาการ

ภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น รวมทั�งสืบสานจารีต

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�นและของชาติ 

   9.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน

ประสานงานกบัองคก์รทั�งภาครัฐและเอกชน เพื�อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และ

มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น 

   10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาก่อน

เสนอต่อสาธารณชน 
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 11. แต่งตั� งที�ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื�อการดําเนินงานตาม

ระเบียบนี�ตามที�เห็นสมควร 

 12.  ปฏิบัติการอื�นตามที�ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของ

สถานศึกษานั�น 

 สรุป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้มีสาระสําคัญ 2 ส่วน คือ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 ข, หนา้ 2) 

 ประการแรก การศึกษาเป็นสิทธิของผูเ้รียน เดิมมีความเชื�อว่า การศึกษาเป็นสิทธิของ

สถานศึกษาที�จะจดั แต่ปัจจุบนักฎหมายไดร้ะบุไวว้่า การศึกษาเป็นสิทธิของผูเ้รียนไม่ใช่สิทธิของ

ครูฝ่ายเดียว ดงันั�นการจดัการศึกษาจึงเป็นสิทธิของผูป้กครองที�จะเขา้ไปใชสิ้ทธิแทนลูกหลาน 

 ประการที�สอง เดิมการจดัการศึกษาจะขึ�นอยู่กบัคนเพียงไม่กี�คนเท่านั�น แต่ปัจจุบนัมี

ความมุ่งหมายและเจตนารมณ์วา่ ทุกฝ่ายในสังคมจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื�อสามารถ

ใหก้ารศึกษากบัคนทุกคนทั�วประเทศ เพราะฉะนั�น พอ่แม่ จึงมีโอกาส มีบทบาทในการจดัการศึกษา

ใหลู้กหลานของตนเอง 

 

           แนวคิดทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ในการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ที�ผ่านมา พบว่าการพัฒนาของทฤษฎีและผลงานวิจัยจํานวนมากได้แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น นอกจากจะทาํ

ให้เด็กประสบความสําเร็จในดา้นวิชาการแลว้ ยงัช่วยให้เด็กมีพฒันาการที�สมบูรณ์ ทั�งดา้นร่างกาย  

จิตใจ อารมณ์ และสังคมอีกดว้ย (Pienda & Others, 2002 ,p.257-287 ; Evanthia,1996 ,p.445-447 ; 

Grolnick & Slowiaczek,1994, p. 237-252)  แนวคิดทฤษฎีที�สาํคญัๆ มีดงัต่อไปนี�  

 1.  แนวคิดการสร้างสัมพนัธภาพ 

 นกัการศึกษาอเมริกาท่านหนึ� งไดเ้ปรียบความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นกบัโรงเรียนไวว้่า  

โรงเรียนเปรียบเสมือนตน้ไม ้ชุมชน/ผูป้กครองเปรียบเสมือนพื�นดิน  

 โรงเรียนเปรียบเสมือนต้นไม้ ซึ� งจะต้องอาศยัพื�นดินในการสร้างความเจริญเติบโต 

ยิ�งดินมีคุณภาพดีเพียงใด ก็ยอ่มทาํให้ตน้ไมเ้ติบโตไดเ้ร็ว แข็งแรง มีอายุยืนยาว นอกจากนี�ตน้ไมย้งั

ช่วยยึดดินให้ติดอยู่ด้วยกันไม่ถล่มไปง่ายๆ ส่วนชุมชน/ผูป้กครองเปรียบเสมือนพื�นดินทีให้

ประโยชน์กบัตน้ไม ้พื�นดินจะดีมีคุณภาพดงัที�ไดก้ล่าวแลว้ ก็เพราะเมื�อตน้ไมเ้ติบโตมากขึ�น ใบไม ้ 

ดอกไม ้ผลไมแ้ก่จดั ก็จะร่วงหล่นลงพื�นดิน มนัก็จะกลายเป็นปุ๋ยในดินใหป้ระโยชน์กบัตน้ไมต่้อไป

อีกเช่นกนั  ฉะนั�นตน้ไมแ้ละพื�นดินตอ้งพึ�งพาอาศยักนัฉนัใด บา้นกบัโรงเรียนก็ตอ้งพึ�งพาอาศยักนั
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ฉนันั�น (สุดา  ทพัสุวรรณ,2545, หนา้ 23) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานั�นมีความสําคญัทั�งกบั

นกัเรียน ครู และผูป้กครอง เช่นเดียวกนั (Eccles & Harold, 1993,p. 559)  

 ภารกิจดา้นการจดัการศึกษาที�มีขอบเขตกวา้งขวางเกินกวา่ระบบการศึกษาในโรงเรียน

และในรั� วมหาวทิยาลยัจะรับผดิชอบไดแ้ค่เพียงผูเ้ดียว (วชิยั ตนัศิริ,2542,หนา้ 137)โรงเรียนสามารถ

แบกรับภาระหน้าที�แทนพ่อแม่ผูป้กครองไดเ้พียงบางส่วนเท่านั�น ครูอาจารยอ์าจดูแลดา้นวิชาการ

ไดม้ากหน่อยหรืออาจเสริมสร้างประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอยา่งที�ทางบา้นไม่อาจจดัหาให้ได ้ 

แต่ก็ไม่อาจแทนที�บทบาทของพอ่แม่ผูป้กครองไดอ้ยา่งแน่นอน  ดว้ยเรื�องสาํคญัเหล่านี� ยอ่มตอ้งผา่น

ประสบการณ์การเรียนรู้จากชีวิตจริงเป็นสําคญั พ่อแม่และครอบครัวจึงมีบทบาทในการเรียนรู้ที�

สาํคญัที�สุด (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2544,หนา้ 6) แต่สิ�งที�เกิดขึ�นกบัประเทศไทย

ในระยะเวลาที�ผา่นมานั�น  การจดัการศึกษาของประเทศมกัจะเนน้การจดัตามศกัยภาพ  ความพร้อม  

หรือความถนดัของหน่วยงาน ผูจ้ดัการศึกษาหรือโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2541,หน้า 2) 

ความลม้เหลวของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั ก็คือ  เราไดท้าํให้การศึกษาของคนในชาติซึ� งเดิม

เป็นเรื�องง่าย ๆ ที�ทุกคนรู้จกัดีและมีส่วนร่วม กลายเป็นเรื�องลึกลบั ผกูขาดรวมศูนย ์ และยากแก่การ

เ ข้ า ใ จ  จ น ไ ม่ มี ใ ค ร ช่ ว ย เ ด็ ก ใ น เ รื� อ ง ก า ร เ รี ย น ไ ด้ น อ ก จ า ก ค รู ใ น โ ร ง เ รี ย น เ ท่ า นั� น 

รวมทั�งระบบที�ควรเอื�อต่อการกระจายอาํนาจก็ยงัไม่ปรากฏชดัเจน (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์,2541, หนา้ 

12-13 และ  รุ่ง  แกว้แดง, 2541หนา้ 169)  การจดัการศึกษาตอ้งระดมทรัพยากรทั�งมวล (All  for  

Education) เขา้มาจดัการศึกษา (ประเวศ  วะสี, 2541, หนา้ 5) การที�พ่อแม่ผูป้กครองไม่มีโอกาสใน

การศึกษานั�น ทาํให้ขาดครูที�เป็นผูส้อนลูกหลานดว้ยความรัก การมีส่วนร่วมกบัการเรียนการสอน

ของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว้ผูป้กครองตอ้งการมีบทบาทที�โรงเรียนหรือในชั�นเรียน แมว้่าจริงๆ 

แลว้ การมีส่วนร่วมของพวกเขาไม่เป็นไปตามอุดมคติดงักล่าว และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนที�บา้นดว้ย (Barnes,1995,p. 3152 – A) และ(รุ่ง แกว้แดง

,2541, หน้า 169) จึงเสนอให้ลดบทบาทและสัดส่วนความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนลงและเพิ�มบทบาทของสถาบนัครอบครัวใหสู้งขึ�น   

 ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยซึ� งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศมีผลบงัคบั

ใช ้ กาํหนดเจตนารมณ์ไวห้ลายมาตราที�จะทาํให้ประชาชน และทุกส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนเอง(สุวฒัน์ เงินฉํ� า, หน้า2541,หน้า 30) 

ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัในมาตรา 289 ที�ไดว้างรากฐานการกระจายอาํนาจและการศึกษาตลอด

ชีวติ สถานศึกษาที�จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานจะตอ้งมีการปรับการบริหารจดัการ ซึ� งจะแตกต่างไปจาก

เดิมค่อนขา้งมาก โรงเรียนจะตอ้งเป็นสถาบนัที�สังคมทุกฝ่ายจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม (พนม พงษ์

ไพบูลย,์ 2545 ข, หนา้ 23-24 และ  อาภา  ภมรบุตร,  2545,หนา้ 131) 



78 

 

 การสร้างสัมพนัธภาพที�เหมาะสมเป็นเรื� องที�ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เพื�อให้ได้

ทางเลือกที�ดีที�สุดสําหรับทุกฝ่าย ดังนั�นการสร้างสัมพนัธภาพที�เหมาะสมเพื�อจะประสานความ

ร่วมมือของพ่อแม่ผูป้กครองและครูจึงควรเป็นสัมพนัธภาพที�เป็นธรรมชาติมากกว่าเป็นแบบ

ทางการ และควรเป็นสัมพนัธภาพ 2 ทาง (two way communication) ที�ต่างฝ่ายต่างพูดคุยเสนอ

ความเห็นและแลกเปลี�ยนกนัอยา่งเต็มที� ฝึกการยอมรับในความเห็นที�แตกต่างกนั  เพราะหากแต่ละ

ฝ่ายไม่เรียนรู้ในการนอ้มใจรับฟังกนัและกนั อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ ความไม่เขา้ใจและไม่ยอมรับ

กนัในที�สุด  ควรมีแนวทางหรือมาตรการประสานและเชื�อมโยงความแตกต่างระหว่างครอบครัว

และโรงเรียน ทั�งนี�  เนื�องจากภารกิจที�แตกต่างของบา้นและโรงเรียน วฒันธรรมที�แตกต่างของพ่อแม่  

ผูป้กครองและครู การไม่เขา้ใจในวิธีการหรือความคิดที�แตกต่างกนัสามารถก่อปัญหาได ้การคิด

กิจกรรมในการสร้างสัมพนัธภาพของครูกับผู ้ปกครองเป็นเรื� องละเอียดอ่อนที�ต้องพิจารณา 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 ค, หนา้ 3) 

 สรุป  โรงเรียนที�ประสบความสาํเร็จโดยชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มามี

ส่วนร่วมในระดับสูง พบว่า เป็นปัจจยัสําคญัที�นําไปสู่ความสําเร็จ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 

2544, หนา้ 29) 

 2.  แนวคิดความร่วมมือแบบมีส่วนร่วม 

 แนวคิดนี� เป็นแนวคิดหลักที�เหมาะสมกบัทิศทางการทาํงานร่วมกัน แนวคิดนี� ไม่ได้

หมายความถึงความร่วมมือในความหมายเดิม คือ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นฝ่าย

ใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเหนือกวา่อีกฝ่ายหนึ�ง แต่หมายถึงการที�ทุกฝ่าย

ที�เกี�ยวขอ้งต่างตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในทุกกระบวนการ ตั�งแต่ การร่วมคิด ร่วมพิจารณา

ปัญหา ร่วมตดัสินใจ และหาทางเลือกที�ดีที�สุด และยงัหมายถึงร่วมลงมือดาํเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายอีกดว้ย ในทาํนองเดียวกนั โรงเรียนก็มีหนา้ที�โดยตรงในฐานะสถาบนัทางสังคม (Special  

Sector) ในการให้การศึกษาแก่เด็กซึ� งเป็นสมาชิกในสังคม (สนธยา  พลศรีผล ,2541, หนา้ 133และ 

บรรพต วรีะสัย, 2541,หนา้ 158) หากมุ่งหวงัประโยชน์สูงสุดอนัจะเกิดแก่บุตรหลานของเรา ชุมชน

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํเป็นตอ้งจบัมือกนัให้มั�น มีความเขา้อกเขา้ใจกนั เป็นหนึ�งเดียว

และสื�อสารกนัอย่างใกลชิ้ดสมํ�าเสมอ แมว้า่ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะมีบทบาทที�

แตกต่างกันในการทาํหน้าที�ดูแล พฒันาเด็ก แต่ด้วยเหตุที�ทั�งสองฝ่ายมีจุดมุ่งหมายอยู่ที�เด็กหรือ

ผูเ้รียนเช่นเดียวกนั การช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัสร้างสรรค์ และร่วมกนัแก้ไข รับผิดชอบ 

ความสาํเร็จของสถานศึกษา ลว้นเป็นความสาํเร็จอนัเดียวกนั 

 สรุป ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่ควรถือว่าการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น

หนา้ที�ของโรงเรียนฝ่ายเดียว (สํานกังานปฏิรูปการศึกษา,2544, หนา้ 11 และ วรภทัร ภู่เจริญ,  2541 
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หนา้ 7) และโรงเรียนที�ไดรั้บการยอมรับวา่ประสบผลสําเร็จ (The  successful  schools) ก็ตอ้งไดรั้บ

ความร่วมมือจากชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นอยา่งดี  (Sergiovanni , 1991,p. 121) 

 3.  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการการศึกษา 

 กิจกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่อาศยัการมีส่วนร่วม คนๆ เดียวไม่สามารถจะทาํกิจกรรม

ทุกอย่างไดด้้วยตวัเอง  ทั�งนี� เพราะมีขอ้จาํกดัทางด้านชีววิทยาและทางด้านเศรษฐกิจ (เสริมศกัดิ�    

วิศาลาภรณ์, 2537,หน้า 182)  หลักการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาก็คือ การเปิดโอกาสให้

ผูเ้กี�ยวข้องและผู ้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาทั� งครู

ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน การที�บุคคลมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ

และจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากขึ�น (ธีระ รุญเจริญ, 2545, หนา้ 51 และ สุรัฐ  ศิลปะอนนัต์

,2545, หนา้182) โดยมีเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมคือ การทาํให้คนที�ถูกละเลยหรือถูกกีดกนั

ให้ออกไปอยู่วงนอก ไดเ้ขา้มาเกี�ยวขอ้งหรือการให้คนที�อยู่วงนอกเคลื�อนยา้ยเขา้มาอยู่วงในเพื�อ

กระจายผลให้ครอบคลุมถ้วนทั�ว ให้ทุกคนมีสิทธิ� ที�จะมีส่วนร่วม (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์,2542, 

หนา้ 12-13) 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษานั�น จะทาํใหบุ้คคลและกลุ่มมีความรับผิดชอบ

และมีความผูกพนัทางใจต่อองค์การ เพื�อความสําเร็จของเป้าหมายต่างๆ การมีส่วนร่วมเป็นความ

เกี�ยวขอ้งในดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลที�มีต่อกิจกรรมของกลุ่ม เป็นตวักระตุน้ให้ทาํงานสําเร็จ

ไดค้าดเป้าหมาย ซึ� งสอดคลอ้งกบั เสริมศกัดิ�   วศิาลาภรณ์ (2537,หนา้183) ที�ไดอ้ธิบายไวช้ดัเจนและ

เป็นรูปธรรมว่า การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั� น จะทําให้บุคคลนั�นๆมีส่วนเกี�ยวข้อง 

(involvement) ในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ขององคก์าร  และการที�บุคคลมีส่วนเกี�ยวขอ้งในกิจกรรม

ต่าง ๆ ย่อมทาํให้บุคคลมีความผูกพนั (commitment) ต่อกิจกรรมนั�นและมีผูกพนัต่อองค์การใน

ที�สุด  เช่นเดียวกบั Davis & Newstrom. (1985,p.23)  ที�นิยามการมีส่วนร่วมโดยเนน้ 

ประเด็นสาํคญั 3 ประการคือ 1) การเขา้มีส่วนร่วม 2) การมีส่วนช่วย และ 3) การมีส่วนรับผดิชอบ 

 กรอบในการพิจารณาเรื�องของการมีส่วนร่วมนั�น Cohen & Uphoff. (1977,p. 7-26) 

เสนอวา่โครงสร้างพื�นฐานจาํแนกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 

 มิติที� 1 มีส่วนร่วมในเรื�องอะไร (What  participation are we concerned with?) หรือที� 

Cohen & Uphoff เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ประเภทหรือลกัษณะของการมีส่วนร่วม (kinds of participation) 

ซึ� งทั�งสองกล่าววา่มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (participation in decision 

making) 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (participation in implementation) 3) การมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ (participation in benefits) 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in 

evaluation) 
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 มิติที� 2ใครที�เขา้มามีส่วนร่วม(Whose participation are we concerned with?) 

คุณลกัษณะของบุคคลที�ควรพิจารณา คือ เพศ อาย ุสถานภาพของครอบครัว  การศึกษาการแบ่งกลุ่ม

ในสังคม อาชีพ รายได ้ฯลฯ  เช่นเดียวกบั  รุ่ง  แกว้แดง และ ปรีชา คมัภีร์ปกรณ์ (2545,หนา้ 217) 

ใหพ้ิจารณา 2 ดา้น  คือ ดา้นปริมาณ ไดแ้ก่ จาํนวนบุคคลที�ตอ้งการ และดา้นคุณลกัษณะของบุคคล  

วา่ตอ้งการบุคคลที�มีคุณลกัษณะอยา่งไร เพื�อใหส้ามารถทาํงานหรือภารกิจที�รับผดิชอบได ้เป็นตน้ 

 มิติที� 3 การมีส่วนร่วมนั�นเกิดขึ�นอยา่งไร (How is participation occurring with in the  

project ?) ในมิตินี�   มีประเด็นที�ควรพิจารณาอยู่ 4 ประเด็นคือ 1) พื�นฐานของการมีส่วนร่วม  

พิจารณาจากบนลงล่างหรือล่างขึ�นบน 2) รูปแบบของการมีส่วนร่วม พิจารณาจากรูปแบบของ

องคก์าร การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยออ้ม 3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาจากระยะเวลา

ที�เขา้มามีส่วนร่วมช่วงของกิจกรรม 4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาจากการให้อาํนาจแก่

ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม ปฏิสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะต่างๆ 

 4.  ทฤษฎีสังคมวทิยา 

 สถาบันครอบครัว (Family Institution) เป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที�ให้

การศึกษาและอบรมบ่มนิสัย (Socialization) แก่สมาชิกในครอบครัว  (ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร และ 

ทศันา  ทองภกัดี,  2543, หน้า 5) มีความใกลชิ้ดและผกูพนักบับุคคล อยา่งลึกซึ� ง จึงมีอิทธิพลต่อ

อารมณ์  เจตคติ และแบบแผนความประพฤติของบุคคลเป็นอย่างยิ�ง (สนธยา พลศรี, 2545,หน้า 

132-143) ครอบครัวสมยัใหม่ไม่สามารถรับทาํหน้าที�ไดอ้ย่างสมบูรณ์ จึงแบ่งภาระซึ� งเป็นหน้าที�

ของครอบครัวให้กบัโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา (Education Institution) เป็นหน่วยปฏิบติัรับ

หนา้ที�ส่วนนี�ไป ทาํใหเ้กิดการแบ่งงานกนั (Division of Labour) และร่วมมือกนัทาํ (Co-operation)     

 โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมซึ� งทาํหน้าที�ขัดเกลาทางสังคมโดยเฉพาะ (Special  

Sector) เพราะเป็นแหล่งปลูกฝังความรู้ ความคิด และวิทยาการต่างๆ อย่างเป็นทางการ(ทศันีย ์  

ทองสวา่ง,2543, หนา้ 141 และ บรรพต  วีระสัย, 2541 ,หนา้ 158 อา้งอิงจาก อุทยั ดุลยเกษม และ   

อรศรี  งามวทิยาพงศ,์ 2540, หนา้ 25-31) 

 ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น และโรงเรียน มีวิธีการให้การศึกษาที�

สอดคลอ้งกนัที�สําคญั คือ 1) กระบวนการสังคมประกฤติ (Socialization Process) 2) กระบวนการ

เรียนรู้ (Learning Process) 3) กระบวนการถ่ายโยงความรู้ (Transfer Ability Process) อยู่บน

เป้าหมายและวตัถุประสงค์เดียวกัน คือ ตอ้งการให้การเรียนรู้และฝึกฝนให้ผูเ้รียนเหล่านั�นเป็น   

“คนดีที�มีความสามารถ” (manhood and manpower) เพื�อจะไดป้ระสบความสําเร็จในชีวิต ชุมชน

และโรงเรียนจึงมีหนา้ที�ร่วมกนั  
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 5.  ทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล (A Theory of Reasoned Action) 

 ทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผลนี�  เสนอโดย Fishbein & Ajzen  (1981,p. 5) เป็นทฤษฎีที�มี

ฐานคติ (assumption) วา่มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผลและใชข้อ้มูลที�ตนมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบ มนุษยพ์ิจารณา

ผลที�เกิดจากการกระทาํของตนก่อนตดัสินใจลงมือกระทาํ พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ� งเสมอ  

พฤติกรรมส่วนมากของบุคคลนั�น จึงขึ�นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเจตนาของบุคคล ดงันั�น  เจตนา

เชิงพฤติกรรมหรือความตั�งใจที�จะกระทาํพฤติกรรมของบุคคล จึงเป็นตวักาํหนดที�ใกลชิ้ดกบัการ

กระทาํ 

 รูปแบบเพื�อใช้ทาํนายความตั�งใจที�กระทาํพฤติกรรม ไดแ้ก่ ทศันคติและความเชื�อเชิง

ปทสัถาน (normative beliefs) ตวัแปรในรูปแบบของเขาประกอบไปดว้ยทศันคติต่อพฤติกรรม 

ความเชื�อเชิงปทัสถานเกี�ยวกับการกระทําและแรงจูงใจที�จะกระทําตามความเชื�อนั� นดังนั� น 

ตวักาํหนด ตวัความตั�งใจทีจะกระทาํพฤติกรรมในรูปแบบนี� จึงประกอบดว้ยปัจจยัเกี�ยวกบัทศันคติ 

(attitude factors) และปัจจยัเกี�ยวกบัปทสัถาน (normative  factors)(Albrecht & Others,1980,p. 219) 

 การกระทาํของบุคคลนั�นจะเนื�องมาจากความตั�งใจ และยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยั

เกี�ยวกบัทศันคติ ความเชื�อเชิงปทสัถาน  และแรงจูงใจ  (Gergen ,1981,p. 195-197)  ดงัต่อไปนี� คือ 

 1.  ทศันคติ  สิ�งที�บุคคลตั�งใจจะกระทาํนั�น  ขึ�นอยูก่บัทศันคติที�เกี�ยวกบัสิ�งนั�นๆอยา่งไร

ก็ตาม  ทศันคติดงักล่าวยงัขึ�นอยูก่บัปัจจยัอื�นๆ อีกคือ 1) การคาดหวงัเกี�ยวกบัผลลพัธ์ (expectation  

of outcome) 2) คุณค่าของผลลพัธ์ที�คาดหวงั (value of the expected outcome)โดยปกติแล้ว 

คนส่วนใหญ่จะมีความคาดหวงัที�แตกต่างกนั  ความคาดหวงัแต่ละอยา่งก็มีระดบัคุณค่าที�แตกต่าง

กนั ดงันั�น ทศันคติจึงเป็นผลรวมของความคาดหวงัแต่ละอยา่ง ซึ� งให้นํ� าหนกัตามคุณค่าของความ

คาดหวงันั�นๆ 

 2. ความเชื�อเชิงปทสัถาน สิ�งที�บุคคลตั�งใจจะทาํนั�น  นอกจากขึ�นอยูก่บัทศันคติแลว้ ยงั

ขึ�นอยูก่บัความเชื�อเชิงปทสัถานที�วา่ คนอื�นๆ คิดอยา่งไรเกี�ยวกบัสิ�งที�เขาจะทาํ 

 3.  แรงจูงใจให้ปฏิบติัตาม (motivation to comply) ไดรั้บอิทธิพลจากระดบัของการจูง

ใจใหบุ้คคลปฏิบติัตามความรู้สึกของบุคคลอื�นๆ 

 โดยสรุปแลว้ รูปแบบของ ฟิชเบนและอจัเชน (Fishbein & Ajzen, 1981,p. 5) นี� แสดง

ใหเ้ห็นวา่ ความตั�งใจที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมขึ�นอยูก่บัทศันคติ บวกกบั ผลรวมของความเชื�อเกี�ยวกบั

การคาดหวงัของบุคคลอื�นๆ ที�ให้นํ� าหนกัตามแรงจูงใจให้ปฏิบติัตามความเชื�อนั�นหรืออาจพูดไดว้า่  

บุคคลจะทาํพฤติกรรมอยา่งใด ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ�งขึ�นอยูก่บัทศันคติและแรงกดดนั

ทางสังคม (social pressure) 
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 6.  ทฤษฎีขอบเขตทบัซอ้นของอิทธิพล (Overlapping Spheres of Influence Theory) 

 Epstein and others (1997,p.71-78) และ Epstein (1995,p. 707-712) ไดเ้สนอทฤษฎีเพื�อ

อธิบายการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยทฤษฎีขอบเขตทบัซ้อน

ของอิทธิพล (Overlapping Spheres of Influence Theory) โดยมีแนวคิดหลกัดงันี�  คือ หากมุมมอง

ของนักการศึกษามองเด็กว่าเป็น “นกัเรียน” นกัการศึกษานั�นก็จะมองชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�นแยกต่างหากจากโรงเรียน นั�นคือ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นก็จะถูก

คาดหวงัให้ทาํหนา้ที�ไปตามลาํพงัและทิ�งหนา้ที�การจดัการศึกษาของเด็กไวใ้ห้โรงเรียน แต่หากนกั

การศึกษามีมุมมองว่านกัเรียนเป็น “เด็ก” นกัการศึกษานั�นก็จะมองทั�งชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�นเป็นผูมี้ส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจดัการศึกษาและพฒันาเด็ก การมีส่วนร่วมจะ

ตระหนกัถึงการแบ่งปันความสนใจ ความรับผดิชอบ เพื�อเด็ก และจะทาํงานร่วมกนั ริเริ�มโครงการที�

ดีกว่าเดิม และโอกาสต่างๆ เพื�อเด็ก และความสําเร็จของการมีส่วนร่วมคือ “การดูแล (Care) เด็ก”  

ซึ� งเป็นแนวคิดหลกัพื�นฐาน 

 เมื�อชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูจะริเริ�มบรรยากาศ  “โรงเรียนเสมือนครอบครัว”  (family-like  school) มากขึ�นๆ  

โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะตอ้นรับทุก ๆ ครอบครัว โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะกระตุน้เตือน

ความเป็นปัจเจกบุคคลของเด็กแต่ละคน  และทาํให้เด็กแต่ละคนรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนพิเศษในการ

ร่วมมือนี� ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นก็จะมีบรรยากาศ  “ชุมชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเสมือนโรงเรียน” จะกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนตระหนักว่าตนเป็นนักเรียน ครอบครัวจะ

เสริมแรงความสําคญัของโรงเรียน การบา้นและกิจกรรม ซึ� งสร้างทกัษะ ความรู้สึกสําเร็จให้เด็ก  

ชุมชนรวมถึงกลุ่มของผู ้ปกครองจะทํางานร่วมกัน ริเริ� มโอกาสการเรียนรู้เสมือนโรงเรียน  

เหตุการณ์ โครงการ ซึ� งเสริมแรง กระตุ้นเตือนให้รางว ัลนักเรียน ที�พ ัฒนาก้าวหน้าด้วยดี 

มีความคิดริเริ�ม เสียสละ ทาํดี ชุมชนก็จะริเริ�มบรรยากาศ “ชุมชนเสมือนครอบครัว” (family-like  

community) จัดตั� งบ ริการเหตุการณ์  เพื�อสนับสนุนเด็ก  ครอบครัวก็จะมี จิตใจให้ ชุมชน 

(community-minded  families) นักเรียนจะช่วยเพื�อนบา้นของเขาและครอบครัวอื�นๆ แนวคิด

โรงเรียนชุมชนก็จะเกิดขึ�น เกิดโครงการ บริการเพื�อเด็ก ผูป้กครอง และคนอื�นๆ ตลอดเวลา ทั�ง  

ก่อนระหวา่ง  และหลงัจากเวลาทาํการปกติของโรงเรียน โรงเรียนและชุมชนก็จะพูดคุยถึงโครงการ

และบริการแห่งการเรียนรู้ (learning communities) หรือชุมชนแห่งความดูแล (care communities) 

คาํต่างๆ เหล่านี� ประกอบกนัขึ�นเป็นทฤษฎีขอบเขตทบัซ้อนของอิทธิพล ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ  ธีระ  รุญเจริญ (2545,หนา้ 126-127) ที�วา่  ผูป้กครอง/ครอบครัว/ครู/สถานศึกษา และชุมชน/

สังคม  เป็นองคป์ระกอบ 3 ประการที�มีอิทธิพลต่อเด็กและทาํใหเ้ด็กนกัเรียนมีคุณภาพ   
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                                   คุณภาพ 

                            เด็กนกัเรียน 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที�  2   องคป์ระกอบ  3 ประการ ที�ทาํให้เด็กนกัเรียนมีคุณภาพ 

           ที�มา : ธีระ  รุญเจริญ. (2545). สภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษา

          ขั�นพื�นฐานของสถานศึกษาใน  ประเทศไทย.  หนา้  126. 
 

 Epstein  and  others (1995,p.3) และ Epstein (1995 ,p.702) ไดเ้สนอทฤษฎีขอบเขตทบั

ซอ้นอิทธิพลวา่ประกอบดว้ย 2 โครงสร้าง  ดงันี�  

 1.  โครงการภายนอก (External  Structure)  แสดงถึง 3 บริบทที�มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้

และพฒันาการของเด็ก ขอบเขตที�ทบัซ้อนชี� ให้เห็นว่า  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แบ่งปัน

ความรับผิดชอบกนัเพื�อเด็ก  ความหลากหลายในแนวทางปฏิบติั ปรัชญา ประวติัศาสตร์ ฯลฯ       

ทาํให้เกิดการทบัซ้อนกนัมากหรือน้อย  การเชื�อมโยงกนัของ 3 บริบทนี� มากหรือน้อย การปฏิบติั

และการทบัซอ้นกนันี� เปลี�ยนแปลงไปตลอดเวลา ดงัภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงัคม   สื�อมวลชน 

ชุมชน  ฯลฯ 

สงัคม   สื�อมวลชน 

ชุมชน  ฯลฯ 

สงัคม   สื�อมวลชน 

ชุมชน  ฯลฯ 
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    แรง  ก 

 เวลา / อาย ุ/  ระดบัชั�นที�เรียน 

 

 

    

 

 

          

 

 

 

 

  

 แรง ข 

 ประสบการณ์ / ปรัชญา / แนวปฏิบติั 
 

ภาพประกอบที�  3   โครงสร้างภายนอกของทฤษฎีขอบเขตทบัซอ้นของอิทธิพล 

          ที�มา :  Epstein  & Others. (1997).  School, family, and  community   

    partnerships : Your  Handbook  for  action : 3. 

 

               2. โครงสร้างภายใน (Internal  Structure)  แสดงถึงปฏิสัมพนัธ์วา่จะเกิดก็ต่อเมื�อบุคคล 

ในโรงเรียน  ครอบครัว  และชุมชน  สื�อสารหรือทาํงานร่วมกนั โดยเด็กเป็นศูนยก์ลางและผูก้ระทาํ 

(actor) ปฏิสัมพนัธ์นี�   ความเชื�อมโยง/การมีส่วนร่วมของบา้น โรงเรียน  และชุมชน  อาจจะอยู่ใน

ระดบัสถาบนั (Institutional  Level) เช่น ครอบครัว  กลุ่มเด็ก นกัการศึกษา  และชุมชน หรือใน

ระดบัปัจเจกบุคคล (Individual  Level) เช่น ครู  ผูป้กครอง  เด็ก  หุน้ส่วนของชุมชน หรือ กลุ่มเล็กๆ 

เช่นเดียวกบัแนวคิดของ รุ่ง  แกว้แดง (2541,หนา้ 230)  สามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบ   

 

 

 

 

 

 

ครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน 
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             ครอบครัว      โรงเรียน 

 

 

          F          F              S                    S 

 

          C             C                     C 

 

          P           P              T                     t  

 

 

 
 

ภาพประกอบที� 4  โครงสร้างภายในของทฤษฎีขอบเขตทบัซอ้นของอิทธิพล 

                ที�มา :  Epstein  & Other. (1997).  School, family, and  community  partnership 

             : You   Handbook  for  action.:4 
 

 แนวคิดสําคญั  คือ ปฏิสัมพนัธ์ภาพในสถาบนั (Intra-institutional  Interactions) เป็น

พื�นที�ที�ไม่ทบัซอ้นกนั (Non-overlapping Area) ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนั (Inter-Institutional  

Interactions)  เป็นพื�นที�ที�ทบัซ้อนกนั (Overlapping  Area) แทนดว้ยสัญลกัษณ์  t/F คือ ครอบครัว   

c/C  คือ  เด็ก    s/S  คือ  โรงเรียน   p/P คือ ผูป้กครอง  t/T  คือ  ครู 

 โรงเรียน  ครอบครัว  และชุมชน เป็น 3 บริบทที�มีอิทธิพลต่อกันอย่างใกล้ชิด  ซึ� ง

โครงสร้างที�อธิบายอิทธิพลของ 3 บริบทนี� ส่งผลต่อกนัเรียกวา่  โครงสร้างภายนอกของขอบเขตทบั

ซ้อนกนัของอิทธิพล  (External  Model of  Overlapping  Spheres  of  Influence) อาทิเช่น ช่วงเวลา 

(time)  อาย ุ(age)  ระดบัการศึกษา (grade  level)  ประสบการณ์ (experience)  ปรัชญา (philosophy) 

แนวทางการปฏิบติั (practice)  ดงัภาพประกอบแต่อยา่งไรก็ตามในอิทธิพลของแต่ละบริบทดงักล่าว  

ก็ยงัมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการจดัการศึกษาแยก

ต่างหากในแต่ละบริบทนั�นอีกด้วย  ซึ� งโครงสร้างที�อธิบายอิทธิพลภายในแต่ละบริบทนี� เรียกว่า  

โครงสร้างภายในของขอบเขตทบัซอ้นกนัของอิทธิพล (Internal Model of Overlapping  Spheres  of  

Influence)    

 Epstein & Others (1997,p.3) ยงัย ํ�าอีกว่า ความเชื�อมโยง/การมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียน  ผูป้กครองและชุมชน ก็สามารถแสดงและศึกษาได้จากรูปแบบนี� และอธิบายว่าจาก
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การศึกษา พบว่า นักเรียนเป็นปัจจยัสําคญัในความสําเร็จของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน  

ครอบครัว  และชุมชน  นกัเรียนเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารหลกัเรื�องโรงเรียนใหก้บัผูป้กครอง 

 

        ความสําคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

 นักการศึกษาเชื�อว่าปัจจยัสําคญัที�มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียน

ประกอบดว้ยอิทธิพลจากพนัธุกรรมและสิ�งแวดล้อม  โดยที�พนัธุกรรมเป็นสิ�งที�บุคคลไดรั้บการ

ถ่ายทอดผ่านทางยีนจากบิดามารดาซึ� งเป็นสิ� งที�ไม่สามารถแก้ไขได้  เช่น รูปร่างหน้าตา สีผิว 

หมู่เลือด  เป็นตน้  ในขณะที�อิทธิพลจากสิ�งแวดลอ้มเป็นสิ�งที�บุคคลไดรั้บในภายหลงัจึงเป็นสิ�งที�

สามารถกาํหนดหรือปรับเปลี�ยนให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลได้ (แสงเดือน  ทวีสิน, 2545)  

นักการศึกษาส่วนใหญ่จึงให้ความสําคญักับการพฒันาทางด้านสิ� งแวดล้อมรอบตวัผูเ้รียนและ

พยายาม ศึกษาแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มทั�งทางดา้นกายภาพ   ดา้นสังคมรวมถึงรูปแบบการ

ให้การ ศึกษาที�เหมาะสมกับผูเ้รียนเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามเป้าหมายการจัด

การศึกษา 

 Bronfenbrenner (1979.  อา้งถึงใน  Fine & Lee, 2000) ไดน้าํเสนอโมเดลเกี�ยวกบัระบบ 

ของสิ�งแวดลอ้มที�มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียนจากระบบที�อยูใ่กลต้วัผูเ้รียนมาก 

ที�สุดโดยแบ่งออกเป็น 5 ระบบไดแ้ก่  1) Microsystem คือ  ระบบของสิ�งแวดลอ้มต่างๆ ที�ผูเ้รียนมี

ปฏิสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด  เช่น ครอบครัว โรงเรียน และเพื�อนบา้น 2) Mesosystem  คือ ระบบ

ความสัมพันธ์ของสิ� ง ต่างๆในระดับ Microsystem ที� ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู ้เ รียน เ ช่น  

ความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ภายในบา้น  กบัครูที�โรงเรียน  กบัเพื�อนบา้น 3) Exosystem คือระบบของ

หน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆ ในสังคมที�ส่งผลทางออ้มต่อพฤติกรรม เป็นสิ�งที�ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขา้ไป 

เกี�ยวขอ้งโดยตรง  เช่น  ที�ทาํงานของผูป้กครอง  สื�อ  หน่วยงานต่างๆ 4) Macrosystem  คือ บริบท

ทางด้านวฒันธรรม  ค่านิยมและความเชื�อต่างๆในสังคมที�ส่งผลต่อความเป็นไปของวฒันธรรม 

ภายในครอบครัวรวมไปถึงพฤติกรรมของผูเ้รียน 5) Chronosystem  คือ บริบทของเวลา ยุคสมยัและ

สภาพการเปลี�ยนแปลงตามช่วงเวลาของบุคคล  เช่น การเขา้โรงเรียน  การเขา้สู่วยัรุ่น การแต่งงาน  

เป็นตน้ 
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ภาพประกอบที�  5   ระบบเกี�ยวกบัรูปของสภาพแวดลอ้ม      

                               ที�มา : Bronfenbrenner, 1979  อา้งถึง Lisauer และ Clayden  
 

 จากภาพประกอบ จะเห็นวา่  พฒันาการและการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนนั�น  เป็นสิ�ง

ที�ถูกหล่อหลอมขึ�นจากอิทธิพลองคป์ระกอบหลายดา้น Bronfenbrenner  ให้ความสําคญักบัสิ�งที�อยู่

ใกลต้วั  คือ  Microsystem  และ  Mesosystem  วา่เป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนมากที�สุด   ซึ� งแนวคิดนี�สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Couchenuor & Chrisman (2000) ที�เสนอ

โมเดลความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน  ครอบครัวและชุมชนที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน     

 

 

 

 

 

 

 

Child 

Macrosystem 

Exosystem 

Mesosystem 

Cronosystem 



88 

 

 

                 ผูเ้รียน 

 

 

              ครอบครัว                        ชุมชน 

     

ภาพประกอบที� 6 โมเดลความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ครอบครัวและชุมชน 

                             ที�มา : Couchenuor & Chrisman. 2000 

  

 จากโมเดลเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�ส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของผูเ้รียนดงักล่าว  

จะเห็น นักการศึกษาส่วนใหญ่ต่างก็มีแนวคิดที�สอดคล้องกันว่า การเรียนรู้ของผู ้เรียนนั� นมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัสิ�งแวดลอ้มรอบตวัผูเ้รียนโดยที�สิ�งแวดลอ้มที�อยูใ่กลต้วัผูเ้รียนซึ� งในที�นี� ก็

คือ  ครอบครัว  โรงเรียนและชุมชนจะเป็นสิ�งที�มีอิทธิพลมากที�สุดนั�นเองซึ� งแนวคิดต่างๆดงักล่าว

ล้วนสอดคล้องกบัสาระของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ�มเติม 

ฉบบัที� 2 พุทธศกัราช 2545 ที�กล่าวถึงบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจดัการศึกษาไวใ้น

หลายมาตรา คือ 

  หมวด 1 มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา 

ให้ยึดหลกั (วรรค 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น  เอกชน  องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนั

สังคมอื�น 

  หมวด 2  มาตรา 13  บิดา  มารดา  หรือผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์    

ดงัต่อไปนี�  (1) การสนับสนุนจากรัฐ  ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี� ยงดู  และการให้

การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ� งอยูใ่นความดูแล (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจดัการศึกษาขั�น

พื�นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ� งอยู่ในความดูแลที�ครอบครัวจดัให้ทั� งนี� ตามที�กฎหมายกําหนด         

(3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามที�กฎหมายกาํหนด 

  หมวด 2  มาตรา 14  บุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนฯ องคก์รเอกชน

องค์กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอื�น ซึ� งสนับสนุนหรือจดั

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  มีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดงัต่อไปนี�  (1) การสนบัสนุนจาก

รัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี� ยงดูบุคคล ซึ� งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงิน

อุดหนุนจากรัฐสาํหรับจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตามที�กฎหมายกาํหนด  (3)  การลดหยอ่นหรือยกเวน้

ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามที�กฎหมายกาํหนด 
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  หมวด 4 มาตรา  24  การจดักระบวนการเรียนรู้  ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงาน 

ที�เกี�ยวข้องดาํเนินการดังต่อไปนี�  (วรรค 6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ� นได้ทุกเวลาทุกสถานที�มีการ

ประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และสมาชิกในชุมชนทุกฝ่ายเพื�อร่วมกนัพฒันา

ผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

  หมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาบนั

ประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้

ภายในชุมชนเพื�อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกั

เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื�อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการรวมทั�งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าหลายมาตราได้เน้นให้ชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูเ้รียน  ซึ� ง

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้กี�ยวขอ้งต่างก็ตระหนกัในความสําคญัของการใหชุ้มชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา      
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ตารางที� 1   เปรียบเทียบแนวคิดเกี�ยวกบักระบวนการทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์ร  

                 ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการโรงเรียน 
 

 

 จากตารางที�  1   แนวคิดของนกัการศึกษาแต่ละคนเกี�ยวกบัขั�นตอน/กระบวนการในการ

ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วม จะพบว่ามีหลายประเด็นที�มีลกัษณะที�คลา้ยคลึงหรือสอดคลอ้งกนัจึงได้

สรุปเป็นภาพรวมของแนวคิดดงักล่าวโดยแบ่งขั�นตอนหรือกระบวนการในการทาํให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียนเป็น 6 ขั�นตอนไดแ้ก่ 

 1.  การจดัตั�งทีมงาน / การระดมทุนเป็นการเตรียมการ ทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ 

พฒันาผูเ้รียนซึ� งโดยทั�วไปจะเริ�มตน้จากนกัวิจยัและผูบ้ริหารโรงเรียน โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียน

นับว่าเป็นบุคคลที�มีความสําคญัต่อความสําเร็จ ในการมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนมากที�สุด 

(Rutherford  &  Billig, 1995) การจดัตั�งทีมงานประกอบดว้ยกิจกรรมการคดัเลือก/สรรหาครูและ

สมาชิกในชุมชนที�เห็นวา่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีทศันคติที�ดีต่อการร่วมงานกบัผูป้กครอง

และชุมชนเพื�อพฒันาผูเ้รียน  มีความพร้อมที�จะอุทิศตนเพื�อประโยชน์ในการจดัการ  ศึกษาในชุมชน  

และเป็นบุคคลที�มีความสามารถในการพูดจาหรือขอความร่วมมือจากบุคคลอื�นดว้ย สมาชิกคนใด

ชั�น Epstein. 1995 Sanders. 1999 Deslandes.  1999 Shepard.  1999 Davies.  2000 

1 1. ตั�งทมีงาน 

2. ระดมทุน 

1. ตั�งทีมงาน    

2 3. ระบุ/กาํหนดจุด 

เริ�มต้น 

   1. เตรียมความพร้อม 

2. ปรับปรุงสภาพ 

โรงเรียน 

3. เขา้หาชุมชน 

3 4. พฒันาแผน 2. วางแผน   4. กาํหนด

แนวทาง 

4 5. ดาํเนินการตาม 

แผน 

3. นาํแผนไปปฏิบติั 1. เสริมทกัษะผูป้กครอง 

2. สร้างความเชื�อมั�น 

3. เขา้ร่วมกิจกรรม 

4. กาํหนดกิจกรรม 

5. กาํหนดนโยบาย 

1. ติดต่อสื�อสาร 

2. พฒันาทกัษะ 

3. เขา้ถึงชุมชน 

4. มีส่วนร่วมระดบั

นโยบาย 

5. มอบภารกิจการ

เป็นผูน้าํให้

ผูป้กครอง 

5  4. ประเมิน    

6 6. สร้างเครือข่าย 5. ปรับปรุง    
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ในทีมที�ยงัไม่มีลกัษณะดงักล่าว นกัวิจยั ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูน้าํทอ้งถิ�นจะตอ้งทาํ หนา้ที�ในการ

ฝึกหรือเตรียมความพร้อมให้โดยเฉพาะครูทุกคนทั�งที�อยู่ในทีมหลกัและครูอื�นๆที�จะตอ้งมีการ

ปรับตวัใหเ้หมาะสมสาํหรับกิจกรรมการใหเ้กิดความเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาผูเ้รียนนั�นคือจะตอ้ง

มีบุคลิกที�ดียิ�มแยม้แจ่มใสกบัสมาชิกในชุมชน มีความจริงใจและเอาใจใส่ต่อปัญหาต่างๆ อนัจะ

นาํไปสู่ความไวว้างใจ และความเชื�อมั�นของผูป้กครองนักเรียนในทุกระดบั สําหรับทีมงานหลกั

หรือทีมปฏิบติัการโดยทั�วไปมีจาํนวนระหวา่ง 6 – 12 คน ซึ� งสมาชิกประกอบดว้ย    

1) อาจารย์ใหญ่หรือผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน (chair) 2) แกนนําในการจัด

กิจกรรมเพื�อความเป็นหุ้นส่วน 6 ดา้น ประกอบดว้ยครูและผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 6 คน (chair 

or co-chair)โดยกระจายตามระดบัชั�น 3 ) ตวัแทนชุมชน/นกัจิตวิทยา/ที�ปรึกษาโรงเรียนจาํนวน   

2 - 3 คน และ 4) นกัเรียนจาํนวน 1 – 2  คน โดยกระจายตามระดบัชั�น 

 2. การระบุ/กาํหนดจุดเริ�มตน้เป็นการประชุมร่วมกนัของทีมปฏิบติัการเพื�อ

ช่วยกนัระดมความคิดเกี�ยวกบัจุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนและสถานศึกษาวา่มีอะไรบา้ง การได้

รับรู้ถึงสิ� งที�เป็นจุดอ่อนของสมาชิกทั�งหมดทาํให้เกิดการตระหนักในปัญหาและจะนาํไปสู่การ

ระดมความคิดและสรรพกาํลงัในการแกปั้ญหาร่วมกนั ส่วนการทราบจุดแข็งของชุมชนก็จะนาํไปสู่

การร่วมกนัหาแนวทางในการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการพฒันาผูเ้รียนและการพฒันา

ชุมชนของพวกตน 

 3. การพฒันาแผนดาํเนินงานเป็นการระดมความคิดและหาขอ้สรุปเกี�ยวกบั

กิจกรรมทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนวา่ในแต่ละภาคการศึกษาและปีการศึกษาจะมี

กิจกรรมอะไรบา้งทั�งกิจกรรมทางด้านวิชาการและกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัชุมชน  เพื�อวาง

แผนการจดักิจกรรมร่วมกนั  โดยหัวหน้าทีมของแต่ละกิจกรรมจะเป็นแกนนาํในการกาํหนดหรือ

ระบุกิจกรรมที�ฝ่ายของตนวางแผนที�จะทาํตลอดปีการศึกษาแลว้นาํเสนอต่อสมาชิกทั�งหมดของทีม

ปฏิบัติการเพื�อขอความเห็นหรือข้อเสนอแนะสําหรับฝ่ายของตน ทั� งในแง่ของรูปแบบความ

เหมาะสมและ ความครอบคลุมของกิจกรรมและตวัสมาชิกในชุมชนที�จะสามารถเขา้มาให้ความ

ช่วยเหลือใหกิ้จกรรมในฝ่ายของตนดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. การนําแผนดําเนินการไปปฏิบัติโดยแต่ละฝ่ายดําเนินการตามแผน 

และระยะเวลาที�กาํหนดไวโ้ดยมีหัวหน้าฝ่ายนั� นๆ เป็นแกนนําในการปฏิบติั นักวิจยั ผูบ้ริหาร 

และสมาชิกในฝ่ายอื�นๆ เป็นผูค้อยสนบัสนุนให้กิจกรรมสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื�นตาม

แผนที�วางไวบ้าง กิจกรรมอาจใชเ้วลาในการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องเป็นเวลานาน บางกิจกรรมอาจใช้

เวลาไม่มากนกัแต่ทุกกิจกรรมจะตอ้งมุ่งเนน้ที�การช่วยเหลือสนบัสนุนของทุกฝ่ายรวมถึงการดึงเอา

บุคคลในชุมชนเขา้มาเป็นแนวร่วมใหไ้ดม้ากที�สุด 
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5. การประเมินผลการปฏิบติัซึ� งแบ่งออกเป็นสองลกัษณะคือการประเมินเป็น

ระยะๆ ระหว่างกระบวนการปฏิบติั เพื�อให้ทราบความก้าวหน้ารวมถึงสะทอ้นผลการปฏิบติัว่า

เป็นไปตามแผนที�กาํหนดเอาไวห้รือไม่  นอกจากนี� ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกระดบัได้

แสดงความรู้สึก ของตนต่อกิจกรรมหรืองานที�ไดด้าํเนินการไปแลว้วา่ประสบความสําเร็จหรือเกิด

ปัญหาอยา่งไรบา้ง รวมไปถึงความพึงพอใจต่อการทาํงานร่วมกนัซึ� งผลที�ไดจ้ะนาํไปสู่การปรับปรุง

การปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพและทาํให้เกิดความพึงพอใจของสมาชิกมากยิ�งขึ�น และการประเมิน

เมื�อสิ�นสุดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื�อเป็นการสรุปภาพรวมของการดาํเนินการอีกครั� ง วา่ประสบ

ความสําเร็จอย่างไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรครวมถึงผลกระทบอะไรตามมาบา้งอนัจะนาํไปสู่การ

ปรับปรุง กิจกรรมนั�นๆ ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไปใหดี้ยิ�งขึ�น 

 6. การปรับปรุงพฒันาแผนดาํเนินงานเมื�อตอ้งมีการจดักิจกรรมบางอยา่งอีก

ครั� งหนึ�งทีมงานก็จะนาํเอาประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการจดักิจกรรมนั�นหรือกิจกรรมอื�นที�คลา้ยคลึง

กันมาใช้ เป็นแนวทางในการกาํหนดแผนงานให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ�งขึ� นมีการ

วางแผนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาต่างที�เคยเกิดขึ�นหรือที�เห็นวา่มีแนวโนม้จะเกิดขึ�นอยา่งครบถว้น 

 ซึ� งกระบวนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวจะมีลกัษณะที�หมุนเวยีนต่อเนื�องกนัไปโดยที�

แต่ละกิจกรรมเมื�อตอ้งมีการดาํเนินการในครั� งใหม่ก็จะมีความพร้อมหรือความสมบูรณ์มากกวา่ครั� ง

ก่อนรวมถึงมีผูเ้ขา้ร่วมในการจดักิจกรรมเพิ�มขึ�นมากกวา่ครั� งก่อนดว้ย 
 

          ประเภทของการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหาร

จัดการโรงเรียน 

 ประเภทของการมีส่วนร่วม Dusseldorp (1981 ,p. 35-53) ไดร้วบรวมประเภทการมีส่วน

ร่วมของนักวิชาการต่างๆโดยใช้ลกัษณะ 9 ประการ มาจาํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 9 กลุ่ม  

ดงัต่อไปนี�  

 1.  การจาํแนกตามระดบัความสมคัรใจ (degree of voluntariness) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม

โดยสมคัรใจ (voluntary participation) การมีส่วนร่วมโดยการถูกชกัชวน (induced participation) 

การมีส่วนร่วมโดยการใชร้ะบบสิ�งล่อ (incentive system) การมีส่วนร่วมโดยการถูกบงัคบั (forced  

participation) 

 2.  วิธีของการมีส่วนร่วม (way of involvement)ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทางตรง – การมี

ส่วนร่วมทางออ้ม พิจารณาจากองคก์ารวา่เป็นองคก์ารรูปนยั-อรูปนยั 

 3.  ความเขม้ของการมีส่วนร่วม (intensities of activities) เช่น ระดบัการตดัสินใจ 

(decision making) ระดบัการร่วมมือ (cooperation) ระดบัการใชป้ระโยชน์ (utilization) 

 4.  ความถี�ของการมีส่วนร่วม (frequency  of  activities) อาจวดัจากจาํนวนครั� ง จาํนวน

ของผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
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 5. ระดบัของประสิทธิผล (degree of effectiveness) เช่น ผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจวตัถุประสงค์

ของโครงการชดัเจนทุกขอ้หรือเกือบทุกขอ้ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วมที�มีประสิทธิผล 

 6.  พิสัยของกิจกรรม (range of activities) ในช่วงที�มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมนั�น ผูมี้

ส่วนร่วมเขา้ร่วมเป็นช่วงๆ หรือวา่เขา้ร่วมอยา่งต่อเนื�องตลอดกิจกรรมการมีส่วนร่วม การใชพ้ิสัยใน

การวดัการมีส่วนร่วมนี�จะช่วยใหไ้ดภ้าพที�ถูกตอ้งเป็นจริงกวา่การวดัเพียงปริมาณความถี�ทีบุคคลเขา้

ร่วมกิจกรรมอยา่งเดียว 

 7.  ระดบัขององค์การ (organizational  level) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมระดบัล่าง (local participation) 

การมีส่วนร่วมระดบักลาง (medium  participation) การมีส่วนร่วมระดบัสูงสุดขององค์การ มกัเป็นการมี 

ส่วนร่วมระดบัห่างไกล (distance  participation) 

 8.  ผูเ้ขา้ร่วม (participants) พิจารณาถึงคุณลกัษณะส่วนต่างๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ

ครอบครัว การศึกษา ระดบัชนชั�นทางสังคม ระดบัรายได ้ฯลฯ 

 9. ลกัษณะของการวางแผน (style of planning) เช่น วางแผนแบบบนลงล่าง (top-down  

planning) วางแผนแบบล่างขึ�นบน (bottom-up planning) 

 

2.7  แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเลก็ 
 

 นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก  อาทิเช่น 

 Boyle (1981,p. 113-118) ไดเ้สนอวิธีการสร้างความสัมพนัธ์และการร่วมมือได ้10 ขอ้  

ดงันี�  1) ตั�งคณะทาํงานหรือกรรมการ 2) เป็นกรรมการไกล่เกลี�ยแก้ไขปัญหา 3) เป็นกรรมการที�

ปรึกษาในการวางแผน 4) เป็นกรรมการรับฟังความคิดเห็น 5) เป็นกรรมการหาขอ้มูล 6) ใหร่้วม 

เสนอความคิดเห็น 7) ให้ร่วมคิดวิเคราะห์เนื�อหาวิชา  8) เป็นกรรมการกิตติมศกัดิ�  9) ร่วมสํารวจ            

10 ) เป็นคณะกรรมการที�ปรึกษาทั�วไป 

 Ubben & Hughes (1992,p.298) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ดงันี�  1) ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนตอ้งทาํงานใกลชิ้ดชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและควรเป็นความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะ 2 ทาง  2) สัมพนัธภาพที�เหมาะสมจะตอ้งคาํนึงถึงคน 4 กลุ่ม คือ พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู  

ชุมชน และนกัเรียน ครูควรหลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ก่อให้เกิดวิกฤตหรือความขดัแยง้โดยไม่จาํเป็น   

3) ครูตอ้งสนใจนกัเรียน เพราะนกัเรียนจะกลายเป็นผูสื้�อสารสาํคญั นาํเรื�องราวของโรงเรียนไปบอก

พอ่แม่ผูป้กครอง ชุมชน  4) การสร้างสัมพนัธภาพกบัพ่อแม่ผูป้กครอง  ชุมชน และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ควรให้เกิดความสมํ�าเสมอในระดับนโยบายและให้เกิดการปฏิบติัที�ดีและเป็นจริง 
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5) นกัวิชาการหรือนกัการศึกษาที�มี ส่วนเกี�ยวขอ้งไม่ควรผูกขาดหรือแทรกแซงความคิด และควร

เคารพ  “หุน้ส่วน”  ทุกฝ่าย  6) การสร้างความสัมพนัธ์ ควรพฒันาจากระดบัส่วนตวัไปสู่ระดบักลุ่ม

และสาธารณะให้กวา้งขวางขึ� น7) การจดักิจกรรมใดๆ ควรวางกฎที�ยืดหยุ่นต่อการระดมความ

ร่วมมือของบา้นและชุมชนเน้นการกระจายทรัพยากรของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการพฒันา

การศึกษา 

 Epstein (1995 ,p.707-710) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมที�เป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบติัชัดเจน ตั�งแต่ปี 1987 และยงัคงใช้ขยายผลอยู่ในโรงเรียน ปัจจุบนันี� เกินกว่า 2,000 

แห่ง ประกอบไปดว้ยขั�นตอนที�สําคญั 5 ขั�นตอน ดงันี� คือ  1) ริเริ�มคณะทาํงาน แนวทางการสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนที�เหมาะสม คือ วิธีทาํงานเป็นคณะ (Team Approach) คณะทาํงานจะเป็นมือ

ปฏิบติังาน (Action Arm) ให้กับโรงเรียน 2) จดัหาเงินทุนและความช่วยเหลืออื�นๆ 3)กาํหนด

จุดเริ�มตน้ โรงเรียนส่วนใหญ่ครูจะเป็นผูน้าํทางปฏิบติัคณะทาํงานเริ�มจากการรวบรวมขอ้มูลเพื�อ

ประเมินหาจุดเริ� มต้น ซึ� งก็มีหลากหลายแนวทาง ขึ� นอยู่กบัทรัพยากร เวลา และความ สามารถ 

4) พฒันาแผน 3 ปี ในแผนจะระบุขั�นตอนจากจุดเริ�มตน้ของการมีส่วนร่วมในแต่ละดา้นและสิ�งที�

ควรจะเป็นไปไดใ้นอีก 3 ปี 5) ดาํเนินงานตามแผนคณะทาํงานควรจะมีกาํหนดการในแต่ละปีและ

เผยแพร่ จดังานแสดงความกา้วหนา้ของการทาํงาน ให้ครู นกัเรียน ชุมชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นทราบ และอาจมีการประชุมประจาํปีกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 สํานกังานปฏิรูปการศึกษา (2544 , หนา้ 12) เสนอวา่ ชุมชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นจะเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดห้ลายทาง เช่น การมีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการการร่วมจดัการศึกษา  การสนบัสนุนการจดัการศึกษา การกาํกบัดูแล เป็นตน้ ทาํให้

เกิดการจดัการศึกษาที�สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และตวัผูเ้รียน 

มากยิ�งขึ�น  ชมแข  พงษเ์จริญ (2542 , หนา้ 83-84)  เสนอแนะแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นปกครองในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน ดังนี�  

1) โรงเรียนควรเชิญผู ้ปกครองนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ� น        

โดยการประชุมสัมมนาหรือจดังานชุมนุมต่างๆ เพื�อให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นได้

ทราบขอ้มูลข่าวสารและความเคลื�อนไหวของโรงเรียน  ทาํให้เกิดความร่วมมือกนัขึ�น 2)โรงเรียน

ควรประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดรั้บทราบเกี�ยวกบัการจดักิจกรรม

ของโรงเรียนมากยิ�งขึ�น 3) โรงเรียน ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรไดมี้โอกาสพบปะ

พูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและกนัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1-2  ครั� ง และทางโรงเรียนควร

เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดเ้ยี�ยมชมและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียนให้มากที�สุด 4) โรงเรียนควรจดัทาํเอกสารคู่มือเพื�อแจง้ใหชุ้มชนและองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ�นได้ทราบรายละเอียด ข้อบงัคบัต่างๆ ของโรงเรียน จะช่วยให้ได้มีโอกาสรับรู้และเห็น
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ความสําคญั ซึ� งจะช่วยให้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในการเอาใจใส่ดูแลใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนมากยิ�งขึ�น 
 

         ประโยชน์ที�เกดิจากการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาหลายดา้น ดงัที�นกัการศึกษา

หลายท่านไดก้ล่าวไวด้งันี� 

Street (1998) และ  Ford,  Follmer  and  Lita (1998) และ  กล่าวถึงประโยชน์หรือผลดี

ที�เกิดจากการทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไวส้อดคลอ้งกนั

โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ประโยชน์ต่อผูป้กครองและชุมชนคือ ทาํให้ผูป้กครองและชุมชนได้

มีโอกาสรับรู้ปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียนอยา่งชดัเจนจากกระบวน การทาํงานร่วมกนั  ซึ� ง

ก็จะทาํใหส้ามารถหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิ�งขึ�น ประโยชน์ต่อเด็ก

คือ  ทาํให้เด็กเกิดความเชื�อมั�นในตนเอง  มองเห็นคุณค่าความสําคญัของตนที�มีต่อครู ผูป้กครอง

และสังคม จึงเกิดความเชื�อมั�นและทศันคติที�ดีต่อการเรียน รวมถึงกลา้ที�จะพูดคุยปรึกษาหารือกบัครู

และผูป้กครองในทุกเรื�องเพราะตระหนกัอยู่เสมอว่าครูและผูป้กครองเขา้ใจและพร้อมที�จะรับฟัง  

และประโยชน์ต่อครูคือ ครูเกิดความเขา้ใจและมีความรู้สึกที�ดีต่อผูป้กครองและสมาชิกในชุมชน

เพราะไดมี้โอกาสพดูคุยปรึกษาหารือและทาํความเขา้ใจกนัอยา่งสมํ�าเสมอทาํให้ทราบวา่ผูป้กครอง

และชุมชนคิดหรือรู้สึกอยา่งไร ผูป้กครอง มีความตอ้งการอะไรบา้ง ครูไม่ตอ้งคอยกงัวลวา่จะทาํให้

ผูป้กครองหรือชุมชนไม่พอใจ 

Trust  (1998)  กล่าวถึงประโยชน์จากการเกี�ยวขอ้งของชุมชนและองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ�นในการบริหารจัดการโรงเรียน 4 ประการ ได้แก่ 1) นักเรียนเกิดความตระหนักใน

ความสําคญัของตนเอง มีความเชื�อมั�นในการแสดงออกในดา้นต่างๆ มากยิ�งขึ�นทั�งทางสังคมและ

การเรียน  2) นกัเรียนมีการปรับปรุง พฤติกรรมการเอาใจใส่ต่อการเรียนรวมถึงมีทศันคติที�ดีต่อการ

เรียนของตนเพราะรับรู้ในความคาดหวงัของครู ผูป้กครองและสังคมที�มีต่อพวกตน 3) นกัเรียนมี

พฤติกรรมและผลการเรียนดีขึ�นซึ� ง เป็นผลมาจากการมีทศันคติและการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน

ของตนไปในทางบวก การมีความพยายามในการเรียนมากยิ�งขึ� น และ4) ครูมีความเชื�อมั�นต่อ

กระบวนการจดัการศึกษาที�ให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากยิ�งขึ�น ครูเลิกพฤติกรรม

การทาํงานตามลาํพงัหรือพฤติกรรมการทาํงานที�มองขา้มความสาํคญัของผูป้กครองและชุมชน 

 Tichenor (1998) และ Buttery and Anderson (1999) ทาํการวิเคราะห์เอกสารเกี�ยวกบั

พลวตัของการทาํงานร่วมกนัระหว่างครู  ผูป้กครองและชุมชนเพื�อพฒันาผูเ้รียนและได้นาํเสนอ

ขอ้สรุปเกี�ยวกบัผลทางบวกที�เกิดจากการร่วมงานกนัประกอบด้วย 1) ทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรม
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และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�นอย่างชดัเจน 2) ทาํให้นกัเรียนมีความเอาใจใส่หรือมีแรงจูงใจใน

การเรียนให้ประสบความสําเร็จมากกว่าเดิม 3) การลดปริมาณการออกกลางคนัของนกัเรียนกลุ่ม

เสี�ยงกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่ม  4) การปรับปรุงทศันคติต่อตนเอง  แรงจูงใจ และพฤติกรรม ของนกัเรียน   

5) ทาํให้ผูป้กครองและนกัเรียนมีความเอาใจใส่และความเสียสละเพื�อกิจกรรมการศึกษามากขึ�น  

และ  6) ผูป้กครองมีความเขา้ใจและความพึงพอใจการทาํหนา้ที�ของครูมากยิ�งขึ�น 

 ประโยชน์จากการเกี�ยวข้องหรือการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กที�นกัการศึกษาแต่ละคนไดน้าํเสนอไว ้ผูว้ิจยัไดน้าํ

แนวคิดดงักล่าวมาสรุปโดยแบ่งตามกลุ่ม บุคคลที�ไดรั้บประโยชน์ตามแนวคิดของ Ford, Follmer  

and  Litz (1998) และ Shymansky, Yore and  Hand (2000) ซึ� งแบ่งกลุ่มบุคคลที�ไดรั้บประโยชน์เป็น 

3 กลุ่มไดแ้ก่ประโยชน์สาํหรับผูป้กครองและชุมชน  ประโยชน์ต่อเด็กและประโยชน์ต่อครู ไดด้งันี�   

คือ 

 1.  ประโยชน์สําหรับเด็กไดแ้ก่  (1) ทาํให้นกัเรียนเกิดความเชื�อมั�นในความสามารถของตนเองมากขึ�น  

(2) นักเรียนเกิดการปรับปรุงพฤติกรรม/การเอาใจใส่และทศันคติต่อการเรียน  (3)นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนดีขึ�น  (4) ลดปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคนัของนกัเรียน      

2. ประโยชน์สําหรับผูป้กครองไดแ้ก่ (1)ผูป้กครองได้รับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ

ของนกัเรียนอย่างชดัเจนทาํให้สามารถให้ความช่วยเหลือไดอ้ย่างถูกตอ้ง(2)เกิดการประสานงาน

ในทางปฏิบติัระหว่างครูกบัผูป้กครอง (3)ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจและทศันคติที�ดีต่อครู และ  

(4)การติดต่อสื�อสารระหวา่งผูป้กครองกบัครูไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ขึ�น   

3.  ประโยชน์สําหรับครูไดแ้ก่ (1)ครูสามารถทาํให้ผูป้กครองที�ยากแก่การเขา้ถึง (hard to  

reach) เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้  (2)ครูมีความเชื�อมั�นต่อการให้ผูป้กครองเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากขึ�น (3)ครูมีความเขา้ใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้กครองไดอ้ย่างถูกตอ้งมากขึ�น และ (4)ครูมีการพฒันาความคาดหวงัและมาตรฐานในการจดั

การศึกษา 

นกัการศึกษาหลายท่านไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัสภาพของชุมชนและสถานศึกษาที�แสดง

ให้เห็นว่าประสบความสําเร็จในการทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียนได้

ดงันี� คือ 

  Preedy (1993) เสนอแนะเกี�ยวกบัหลกัการเกี�ยวกบัการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กโดยกล่าวถึงรายละเอียด

ปลีกย่อยที�จะตอ้งคาํนึงถึง 12 ประการ ซึ� งประกอบดว้ย 1) การทาํให้ โรงเรียนเป็นระบบที�ยินดี

ตอ้นรับ (welcome system) สาํหรับนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน 2) โรงเรียนมีการจดัเตรียมรายงาน

หรือแฟ้มขอ้มูลของนกัเรียนแต่ละคน 3) โรงเรียนมีการให้คาํปรึกษาเป็นการเฉพาะแก่ผูป้กครอง
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อย่างนอ้ยปีละสองครั� ง 4) โรงเรียนมีกิจกรรมการพบปะกบัผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นในชั�นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ� งครั� ง 5) ชุมชนมีการเขา้มาประสานงานในชั�น

เรียน  6) ผูป้กครองและชุมชนมีโอกาสเขา้มาตรวจสอบการบริหารโรงเรียน 7) ผูป้กครอง และ

ชุมชน มีส่วนร่วมในเอกสาร งานพิมพ ์การประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน  8) โรงเรียนมีเอกสารหรือ

บนัทึกต่าง ๆ เกี�ยวกบันกัเรียนและหน่วยงานต่างๆ ใหผู้ป้กครองเขา้มาศึกษาได ้ 9) การจดัการศึกษา

เป็นไปตามความสนใจและความตอ้ง การของผูป้กครอง  ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

10) โรงเรียนมอบหมายใหค้รูเขา้ไปเยี�ยมบา้นนกัเรียน 11) การมีส่วนร่วมจะตอ้งทาํควบคู่ไปกบังาน

บริการและ 12) การดาํเนินงานการศึกษาร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

ตอ้งใชก้ระบวนการประชาธิปไตย 

          Waller (1998)  กล่าวถึงตวับ่งชี�ความสําเร็จของการใหชุ้มชนและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมโดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ 1) ดา้นสภาพบรรยากาศของโรงเรียนที�มีความ

ปลอดภยั ครูและนกัเรียนมีความสุขในการเรียนและการทาํงาน ครูทุกคนให้การตอ้นรับผูที้�เขา้มา

ติดต่อกบัโรงเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง ยิ�มแยม้แจ่มใส  2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง ชุมชน 

ทุกคนรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า มีความสาํคญัสาํหรับครูและนกัเรียน สามารถให้ความช่วยเหลือในการ

จดัการศึกษาได้และรู้สึกว่าครูทุกคนในโรงเรียนยินดีต้องรับตนตลอดเวลา 3) โรงเรียนมีการ

สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและผูป้กครองทั�งในและนอกโรงเรียนโดยการ เตรียมขอ้มูล

สาํหรับผูป้กครอง  ชุมชน  และวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนควบคู่กบัการเรียน

การสอนในชั�นเรียน 4) เกิดสภาพการณ์ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนอยูต่ลอดเวลาทั�งใน

โรงเรียน ในชุมชน และที�บา้น ทั�งในและนอกเวลาเรียน  เมื�ออยูน่อกโรงเรียนผูป้กครองและสมาชิก

ในชุมชนไดท้าํหน้าที�แทนครู 5) การจดัระบบและการติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ ผูป้กครองมี

ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบันโยบายและแนวทางการปฏิบติัเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน

ตรงกนักบัครู ทาํใหก้ารปฏิบติัหรือการใหค้าํแนะนาํมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

6) การตระหนกัเกี�ยวกบัสภาพแห่งความสําเร็จของนกัเรียนที�จะตอ้ง เกิดจากกระบวนการเสริมแรง

หรือการให้รางวลัมากกว่าการลงโทษ และคณะทาํงานจะตอ้ง กาํหนดแนวทางดาํเนินการที�จะ

นําไปสู่ความสําเร็จอย่างสอดคล้องกัน 7) การเชื�อมโยงระหว่างบ้านกับโรงเรียนเป็นไปอย่าง

เขม้แขง็โดยผูป้กครองแสดงบทบาทเป็น active part ในการจดัการเรียนรู้ผูป้กครองมีความมั�นใจวา่

ปัญหาทุกอย่างจะได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากโรงเรียน การประชุมพบปะระหว่าง

ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น กบัครูเป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละนกัเรียนไดรั้บ

การติดตามพฤติกรรมหรือความเจริญกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา 
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 จากแนวคิดของนักการศึกษาที�กล่าวถึงขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์และสรุปเกี�ยวกับ

ลกัษณะของโรงเรียนและชุมชนที�แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนซึ� งมีลกัษณะที�สําคญั  

12  ประการ คือ 

 1. ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับให้ความสําคัญและสนับสนุน

กิจกรรมการทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนของผูป้กครองและชุมชน 

 2. โรงเรียนมีการแสวงหาแนวทางในการจดัการศึกษาเพื�อตอบสนองความตอ้งการและ 

ความสนใจของนกัเรียนอยา่งหลากหลายตามระดบัความสามารถและความสนใจของเด็ก 

 3. โรงเรียนมีการจดัเตรียมขอ้มูล  สารสนเทศต่างๆ สําหรับผูป้กครองอยา่งเพียงพอทั�ง

ขอ้มูลเกี�ยวกบันกัเรียนและขอ้มูลความรู้ที�จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูป้กครองในการช่วยเหลือเด็ก 

 4. โรงเรียนมีบรรยากาศที�เป็นกนัเองสําหรับผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนที�เขา้มา

ติดต่อ  ครูและผูบ้ริหารยิ�มแยม้แจ่มใส  ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 

 5. ผูป้กครองและชุมชนตระหนักถึงคุณค่า ความสําคญัของพวกตนในการเข้าไปมี

บทบาทต่อการจดัการศึกษาของเยาวชนในชุมชน 

 6. การติดต่อสื�อสารระหว่างโรงเรียน  ผูป้กครองและชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื�อง การ

ประสานงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายมีความเขา้ใจตรงกนั 

 7. การแบ่งปันภาระรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเกิดขึ�นในทุกระดบัตั�งแต่การกาํหนด 

นโยบาย  การกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาและการดาํเนินงานหรือการปฏิบติักิจกรรม 

 8. ผูป้กครองและชุมชนมีความกระตือรือร้นในการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

กิจกรรมการจดัการศึกษาบางกิจกรรมเกิดจากการชกันาํของครู  และบางกิจกรรมเริ�มจากผูป้กครอง

และชุมชน (parents and community as active parts) 

 9. ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาทั�งในห้องเรียน นอกห้องเรียน ในโรงเรียน และใน

ชุมชน โดยผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนทาํหน้าที�เป็นครูในเวลาที�นกัเรียนอยู่ในชุมชน การจดั

กิจกรรมมีลกัษณะการเชื�อมโยงเป็นเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆในชุมชน 

 10. กิจกรรมการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บการ 

ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื�องทุกระยะ รวมทั�งมีการปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื�อให้เกิดความ

เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา 

 11. กิจกรรมการจดัการศึกษาเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การให้การศึกษาเน้นการส่งเสริม 

พฤติกรรมในทางบวกหรือการส่งเสริมแรงมากกวา่การลงโทษผูเ้รียน 

 12. การกาํหนดนโยบายที�เนน้การเขา้ถึงผูป้กครองและสมาชิกในชุมชนทุกระดบัเพื�อให้

เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งทั�วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที�เขา้ถึงยากกลุ่มต่างๆ  
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 การมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการ

โรงเรียนของไทยในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของกจิกรรม ดังต่อไปนี� 

 สมาคมผู้ปกครองและครู 

 สมาคมผู ้ปกครองและครูเป็นที�ยอมรับของนักการศึกษาอย่างกว้างขวางและได้

แพร่หลายกระจายไปทั�วโลก  สําหรับประเทศไทยไดมี้การจดัตั�งสมาคมผูป้กครองและครูขึ�นเมื�อปี 

พ.ศ. 2497  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อนาํบุคคลภายนอก  ซึ� งไดแ้ก่  ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมใน

การช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน (สภาผูป้กครองและครูแห่งประเทศไทย,2537,หนา้ 39) สมาคม

ผูป้กครองและครู  เป็นองคก์รที�ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและผูป้กครองเป็นช่องทาง

หรือเป็นเวทีที�จะให้ผูป้กครองและครูไดมี้ส่วนร่วมแลกเปลี�ยนความคิดเห็นตลอดจนจดักิจกรรม

ต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้กครอง โรงเรียน และนักเรียน ผูป้กครองสามารถร่วมมือกับ

โรงเรียนไดโ้ดยการเป็นกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู (ชมแข พงษเ์จริญ, 2542 ,หนา้ 46 c]t   

โศจิลกัษณ์  กมลศกัดา,  2538, หนา้ 37) แมว้า่กิจกรรมจะเนน้การสนบัสนุนโรงเรียนเป็นส่วนมาก  

แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที�เป็นการศึกษาผูป้กครองด้วยเช่นกัน (จินตนา ธิปัน, 2539 ,หน้า

บทคดัยอ่) 

 เครือข่ายผู้ปกครอง 

 การดาํเนินงานของเครือข่ายผูป้กครอง ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการบริหารโครงการที�

เกิดขึ�นจากระดบัห้อง ระดบัชั�น หาใช่โครงการที�กาํหนดมาจากขา้งบนและมาขอความร่วมมือจาก

ขา้งล่างแต่อยา่งเดียว และในหลายกรณีก็จะเป็นการรวมตวัของผูป้กครองที�มี�ความถนดัหรืออาชีพที�

คลา้ยคลึงกนัมาร่วมกนัทาํโครงการที�มีประโยชน์ต่อโรงเรียน เช่น การรวมตวัของกลุ่มผูป้กครองที�

ทาํงานดา้นสาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นวิศวกรรม  ดา้นศิลปวฒันธรรม เพื�อมาแกปั้ญหาหรือมา

สนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน โดยที�คณะกรรมการเครือข่ายระดบัห้องจะเป็นผูป้ระสานโครงการ

ในระดบัห้อง คณะกรรมการระดบัชั�นจะเป็นผูป้ระสานโครงการในระดบัชั�น และคณะกรรมการ

เครือข่ายระดับโรงเรียนจะเป็นผูป้ระสานโครงการในระดับโรงเรียน ทั� งนี� ก็เพื�อให้มีการใช้

ทรัพยากรและความพยายามที�ไม่ซํ� าซ้อนกนัและไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ของความสําเร็จและ

ความลม้เหลวของโครงการต่างๆ ปัจจุบนัไดมี้โครงการหลายอย่างที�ได้เริ�มดาํเนินการไปแลว้ใน

ระดบัห้อง  และมีอีกหลายโครงการกาํลงัเริ�มทยอยดาํเนินการ สําหรับโครงการในระดบัโรงเรียน

ต่างๆ ที�น่าสนใจเป็นจาํนวนมาก เช่น โครงการสร้างฐานขอ้มูลของผูป้กครองและนกัเรียนซึ� งจะ

บนัทึกขอ้มูลที�จาํเป็นในการติดต่อความสามารถพิเศษ และความพร้อมที�จะเขา้มาสนบัสนุนของ

ผูป้กครองแต่ละท่าน โครงการรวบรวมปัญหา ทรรศนะ ความตอ้งการของผูป้กครองอยา่งต่อเนื�อง  

โครงการอบรมสัมมนาผูป้กครอง โครงการครูพอ่ครูแม่ โครงการระดมสมองผูป้กครอง (สํานกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 ข,หน้า 56-57 และสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน,  2544, หนา้ 29) 

  

การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดขอบข่ายการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

โดยมีภารกิจครอบคลุมการดาํเนินงาน 4 ดา้น สรุปตามภาพประกอบ 7 ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  คือ 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2546,หนา้ 32-73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบที�  7  ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     ที�มา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

                  2542. กรุงเทพฯ :สยามสปอรต ์ซินดิเคท. 

 
 จากภาพประกอบที� 7 แสดงขอบข่ายการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

การบริหารงานโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที�บุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการเพื�อให้การ

บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนผูส้นใจเพื�อให้เกิดการพฒันาทางดา้นความรู้ ความสามารถ ทศันคติ 

ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา องคก์ร สมาคม มูลนิธิและ 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

การบริหาร 

งานวชิาการ 

การบริหาร 

งบประมาณ 

การบริหาร 

บุคคล 

การบริหาร 

ทั�วไป 



101 

 

ค่านิยม พฤติกรรม และคุณธรรมต่างๆ เพื�อเป็นสมาชิกที�ดีของสังคม และประเทศชาติ โรงเรียนเป็น

หน่วยงานหนึ�งที�มีความรับผดิชอบต่อภารกิจในโรงเรียน คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นจะตอ้งทาํการ

บริหารโรงเรียนนั�นให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไวโ้ดยแน่ชัด การบริหารโรงเรียนจะมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาได้ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 

คุณลกัษณะที�ดี และคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัสนับสนุนความสําคญัยิ�ง ผูบ้ริหาร

โรงเรียนจะเป็นบุคคลที�มีบทบาทสําคญัสูงสุด ในการบริหารงานตามภารกิจของตนเองให้สําเร็จ

และส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณภาพและคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์และ (นิพนธ์,2532, หนา้12) อธิบายวา่ 

การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการดาํเนินงานของกลุ่มบุคคลและผูบ้ริหาร เพื�อ

จดับริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�กาํหนดไว ้ซึ� งสอดคล้องกบั

แนวคิดของ (สมศกัดิ�  ศรีมาโนชย,์2542, หน้า 148)ได้อธิบายว่า การบริหารโรงเรียน หมายถึง 

กิจกรรมที�ผูบ้ริหารซึ� งเป็นหวัหนา้สถานศึกษา ไดใ้ชอ้าํนาจหนา้ที�ของตาํแหน่งโดยอาศยักฎระเบียบ 

คาํสั�ง กบัการใชอ้าํนาจความดีงามที�มีอยูใ่นตวัไปจดัองคป์ระกอบในการบริหารให้สามารถทาํงาน 

ประสานสัมพนัธ์กนัเพื�อให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตาม

เจตนารมณ์ของหลกัสูตร  นอกจากนี�  โรงเรียนประถมศึกษาเป็นหน่วยปฏิบติัการที�สําคญั โดยมี

ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัยิ�ง เพราะมีบทบาทหนา้ที�โดยตรงต่อการบริหารโรงเรียนให้

เป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาและหลกัสูตรประถมศึกษา ซึ� งสํานกังานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแห่งชาติกาํหนดให้ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัตามภารกิจหลกั 4 

ประการ คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร

ทั�วไป มีรายละเอียดดงันี�  

 
 การบริหารงานวชิาการ 

 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พุทธศกัราช 2545 มุ่งให้กระจายอาํนาจในการ

บริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากที�สุดดว้ยเจตนารมณ์ที�จะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดย

อิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิ�น และการ

มีส่วนร่วมจากผูที้�มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ� งจะเป็นปัจจยัสําคญัทาํให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งใน

การบริหารจดัการสามารถพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล 

รวมทั� งวดัปัจจัยเกื�อหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ�นได้อย่างมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้ริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิ�น เพื�อให้การบริหารและการจดั

การศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
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และประเมินคุณภาพภายในเพื�อพฒันาตนเอง และจากการประเมินหน่วยงานภายนอกเพื�อให้

โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจยัหนุนการเรียนรู้ที�สนองต่อความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถิ�น โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

และเพื�อให้โรงเรียนไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�นๆ อยา่งกวา้งขวาง ซึ� งขอบข่ายภารกิจหลกั

ของการบริหารงานวิชาการไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจดัทาํทะเบียน 

วดัผล-ประเมินผล การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษา การส่งเสริมพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันาห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการ คือ การมุ่งพฒันาคุณภาพของ

นกัเรียนให้เป็นไปตามความคาดหวงัคือ เป็นผูที้�มีความสมบูรณ์ทั�งร่างกายและจิตใจ ประกอบดว้ย

สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตโดยสามารถอยูร่วม

กบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
 การบริหารงบประมาณ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (2546) ไดใ้ห้ความหมายของคาํ

วา่ การบริหารงานดา้นงบประมาณวา่ งบประมาณ แปลวา่ ประมาณการรับและจ่าย แผนการใชจ่้าย

ทรัพยากรของรัฐในการดาํเนินการใดๆ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นช่วงระยะเวลาหนึ�ง 

 กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หน้า 

23-24) ดงัต่อไปนี� 

 1. การบริหารการจดัทาํและเสนอของบประมาณการวิเคราะห์และพฒันานโยบายทาง

การศึกษา การจดัทาํแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษาและการวิเคราะห์ความเหมาะสมการ

เสนอของบประมาณ 

 2. การบริหารจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

 3. การตรวจสอบการใชเ้งินและผลการดาํเนินงานและการประเมินผลการใชเ้งินและผล

การดาํเนินงาน 

 4. การบริหารการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื�อการศึกษา การจดัการทรัพยากร 

การระดมทรัพยากร การจดัหารายได้และผลประโยชน์ กองทุนกู้ยืมเงินเพื�อการศึกษา กองทุน

สวสัดิการเพื�อการศึกษา 
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 5.  การบริหารการเงินและงบประมาณการเบิกเงินจากคลงั การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การจ่ายเงิน การนาํส่งเงิน การกนัเงินไวเ้บิกเหลื�อมปี 

 6.  การบริหารงานบญัชี การจดัทาํบญัชีการเงิน การจัดทาํรายงานทางการเงินและ

งบประมาณการเงิน การจดัทาํและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

 7.  การบริหารงานพสัดุและสินทรัพย์ โดยการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์อง

สถานศึกษา การจดัหาพสัดุ การกาํหนดรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซื�อจดัจา้ง การ

ควบคุมดูแล บาํรุงรักษาและจาํหน่ายพสัดุ 

 สรุปว่า การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเป็นการวางแผนการใชง้บประมาณและ

สินทรัพย ์โดยการบริหารจดัการและวางแผน รวมทั�งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช้

งบประมาณเพื�อความโปร่งและตรวจสอบได้เพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ตามกิจกรรม แผนงาน 

โครงการที�สถานศึกษาและผูเ้กี�ยวข้องร่วมกันกาํหนดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและยงั

ประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน   

 
 การบริหารงานบุคคล 

 (กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หนา้ 52-53)ไดก้าํหนดขอบข่ายหรือภารกิจของการบริหาร

ดา้นบุคลากรไว ้ดงัต่อไปนี�  

 1. การวางแผนอตัรากาํลงัและการกาํหนดตาํแหน่งประกอบดว้ย การวิเคราะห์และวาง 

แผน อตัรากาํลงัคน การกาํหนดตาํแหน่ง การเลื�อนตาํแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ

ขา้ราชการครู 

 2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั�ง ประกอบดว้ย ดาํเนินการสรรหาเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับ

ราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีได้รับมอบอาํนาจจาก

อนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื�นที�การศึกษา การจา้งลูกจา้งประจาํและ

ลูกจา้งชั�วคราว การแต่งตั�ง ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบรรจุกลบัเขา้รับ

ราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการในตาํแหน่ง 

 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราการ ประกอบดว้ย การพฒันาขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื�อนขั�นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ

เพิ�มค่าจ้างลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั�วคราว การดําเนินการเกี�ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 

เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื�นๆงานทะเบียนประวติั งานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบตัร

ประจาํตวัเจา้หนา้ที�ของรัฐ งานขอหนงัสือรับรองงาน และขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศ 

งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ การยกย่องเชิดชูเกียรติ

และการจดัสวสัดิการ ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�เกี�ยวขอ้ง 
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 4. วินัยและการรักษาวินัย ประกอบด้วย กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ความผิดวินัย

ร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข ์การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระทาํผดิวนิยั 

 5. งานออกจากราชการ ประกอบดว้ย การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ 

การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทั�วไป การให้ออกจากราชการไวก่้อน การให้ออกจาก

ราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณีมีมลมวัหมอง กรณีไดรั้บโทษจาํคุก 

 สรุปว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา มีความสําคญัมาก เพราะเป็นปัจจยัแห่ง

ความสําเร็จในการบริหารองคก์ร หากสถานศึกษาใดประกอบไปดว้ยบุคลากรทางการศึกษาที�เป็น

มืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณที�เหมาะสมกบัการจดัการศึกษา ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนั�นมีทั�งคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการสร้างคนซึ� งเป็นทรัพยากรที�สําคญัที�สุดในการพฒันาประเทศชาติ ทั�งนี�  ขึ�นอยู่

กบันโยบายการจดัการในเรื�องการกระจายอาํนาจดา้นการบริหารบุคคลให้กบัสถานศึกษา เพื�อให้

สามารถวางแผนกาํหนดอตัรากาํลัง วิธีการสรรหาและบรรจุแต่งตั�ง การพฒันาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดทั�งในเรื�องการดาํเนินการทางวนิยัและการรักษาวนิยั 

  
 การบริหารงานทั�วไป  

 การบริหารงานทั�วไปเป็นงานที� เกี�ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้การ

บริหารงานอื�นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที�

เกี�ยวขอ้ง 

 ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานทั�วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 65-73)ได้

ใหแ้นวดาํเนินการในการบริหารงานทั�วไป ควรเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องต่างๆ ดงันี�  

 1. การดาํเนินงานธุรการ 

 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 3. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

 4. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

 5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 

 6. งานเทคโนโลยเีพื�อการศึกษา 

 7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั�วไป 

 8. การบริหารจดัการอาคารสถานที�และสภาพแวดลอ้ม 

 9. การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน 

 10. การรับนกัเรียน 

                11. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ 
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 12. การส่งเสริมกิจการนกัเรียน 

 13. การประชาสัมพนัธ์ 

 14. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและ

หน่วยงานอื�นประกอบดว้ย 

 15. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 16. งานบริการสาธารณะ 

 17. งานที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอื�น    

          
2.8 โรงเรียนขนาดเลก็ 

 โรงเรียนเป็นองคก์รในระบบการศึกษาที�มีความสําคญัในการที�จะไดรั้บการพฒันาให้มี

ความเข้มแข็ง เพื�อให้สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนั�นจะมีลกัษณะที�แตกต่างจากโรงเรียนขนาดอื�น และโดยทั�วไปแลว้  

เปิดทาํการเรียนการสอนตั�งแต่ระดบัชั�นอนุบาล 1 –ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน  

120 คน บางแห่งเปิดทาํการเรียนการสอนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 – 6 แล้วแต่สภาพและ

ขอ้จาํกดัของแต่ละแห่ง ซึ� งมีความแตกต่างกนั 
 

 สภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเลก็ 

 โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจาํกัดหลายด้านในการบริหารจัดการให้ประสบผลสําเร็จ      

ปัจจุบนัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานมีโรงเรียนในสังกดั 14,397 แห่ง ส่วนใหญ่มี

ปัญหาสาํคญัดงันี�  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน.  2554) 

  1.  นกัเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนขา้งตํ�า เมื�อเปรียบเทียบกบั

นกัเรียนในโรงเรียนขนาดอื�นๆ ทั�งนี�อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางดา้นปัจจยั เช่น มีครู  

ไม่ครบชั�นเรียน ขาดแคลนสื�อการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื�อและเทคโนโลยีที�

ทนัสมยั ทั�งนี�  เนื�องจากเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณส่วนใหญ่ใชจ้าํนวนนกัเรียนเป็นเกณฑ์ในการ

จดัสรร 

    2.  โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

กล่าวคือมีการลงทุนค่อนขา้งสูง เมื�อเปรียบเทียบกบัโรงเรียนขนาดที�ใหญ่กวา่ เช่น อตัราส่วนครู : 

นกัเรียนซึ�งตามมาตรฐานตอ้ง 1 : 25 แต่สาํหรับโรงเรียนขนาดเล็กอตัราส่วนครู : นกัเรียนเท่ากบั 1 : 

8-11 เท่านั�น ซึ� งถือวา่เป็นการลงทุนทางการศึกษาที�ค่อนขา้งสูง 

    3.  อาคารเรียน  อาคารประกอบ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก  ห้องเรียนมีจาํกัด   

สภาพทั�วไปชาํรุดทรุดโทรม ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่นกัเรียน 
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    4.  โรงเรียนตั�งอยูใ่นชุมชนขนาดเล็ก  ยงัไม่มีศกัยภาพในการระดมทรัพยากร

เพื�อช่วยสนบัสนุนสถานศึกษา รวมทั�งชุมชนยงัมีความจาํเป็นตอ้งรับการพฒันา 

    5.  นักเรียนมาจากครอบครัวยากจนขาดแคลน  ตอ้งการสนับสนุนเพื�อให้

ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและโอกาสมีชีวติที�ดีในอนาคต 

    6.  บางโรงเรียนขาดครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในช่วงชั�น นอกจาก 

นี�ยงัอยูห่่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ 
 

 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเลก็ 

 โครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโครงการที�สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน ไดด้าํเนินการจดัขึ�นขึ�นโดยมุ่งหวงัที�จะแกไ้ขปัญหาให้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก

เพื�อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากที�สุด ทั�งในดา้นการบริหารจดัการ การพฒันาครู การระดม

ทรัพยากรการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการจดักิจกรรม การเรียนการสอน ซึ� งโครงการ

ยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดงักล่าวนี� จะรวมทั�งรูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยการ

บริหารจดัการเพื�อนาํไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพ และรูปแบบการดาํเนินงาน การจดัการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็ก จะมุ่งไปที�การจดักระบวนการเรียนรู้ที�ยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยมุ่งประโยชน์

สูงสุดแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้หลากหลาย สามารถนาํวธีิการเรียนไปใชใ้นชีวติจริงไดแ้ละใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมใน

ทุกขั�นตอนเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดวยัเรียน การออกแบบใน

การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก จึงจาํเป็นตอ้งจดัรูปแบบอยา่งเหมาะสมให้สอดคลอ้งต่อความ

ตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างความเขม้แข็งและยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน รวมทั�งพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ทั�งในดา้นการพฒันาผูบ้ริหารและครูผูส้อน การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

การจดัหาวิทยากรภายนอก การสนบัสนุนเจา้หน้าที�ธุรการ การดูแลเรื�องการเดินทางไปโรงเรียน

ของนกัเรียน  และการส่งเสริมการวจิยัและพฒันารูปแบบ  การบริหารจดัการและการเรียนการสอน  

ดงันั�นสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมี้โครงการยกระดบั

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ�นมา เพื�อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดงักล่าว  

ในการยกระดบัและคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กนั�นไดมี้เอกสารและงานวิจยัที�กล่าวถึงการยกระดบั

และคุณภาพโรงเรียน เช่น  รายงานการประเมินโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ประกอบดว้ยโครงการ

ยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สภาพการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบของการ

ประเมินโครงการแบบ CIPP ใน 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต  

กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ผูบ้ริหารระดบัสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
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จาํนวน 4 คน และผูรั้บผิดชอบโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กระดับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 3 คน และผูรั้บผิดชอบสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา  

จาํนวน 172 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูง ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�น

พื�นฐานและผูรั้บผิดชอบโครงการเห็นว่ามีความจาํเป็นในการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนเนื�องจาก  

โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาดา้นบุคลากร งบประมาณ สื�อและวสัดุอุปกรณ์การศึกษา การบริหาร

จดัการ  และเห็นว่าปัจจยัในการดาํเนินงานยงัไม่พอเพียง และรายงานการวิจยัเรื� องรูปแบบการ

พฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

มหาสารคาม (2541) กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ของโรงเรียน และผูป้กครอง  เครื�องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ซึ� ง

ผลการวิจยัพบว่าครูและผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นด้วยกับรูปแบบการพฒันาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  และยงัมีคู่มือการพฒันาประสิทธิภาพประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ตน้แบบของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาอ่างทอง (2549) ซึ� งเกณฑ์การประเมินมีทั�งหมด 10  ดา้น  

ดังนี� คือ ด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที�  การบริหารจัดการ ผู ้บริหารและครู นักเรียน  

การบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�น สื�อนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นอกจากนี�ยงัมีผลงานการวิจยัของพิธาน  

พื�นทอง (2548) ที�ไดท้าํการวิจยัเรื�องขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อพฒันาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเล็กใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 4 ด้าน คือศักยภาพด้านโครงสร้าง ด้านคน ด้านเทคโนโลย ี 

และด้านงาน การดาํเนินการวิจยัมี 4 ระยะ ผลการวิจยัพบว่า 1) ด้านโครงสร้าง โรงเรียนมีการ

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากร 2) ด้านคน โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากร

ปฏิบติังานตามมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ดา้นเทคโนโลยี โรงเรียนมีการระดมทุน

เพื�อจดัหาและผลิต  4) ดา้นงาน โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและทอ้งถิ�น ส่วนขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายมีดงันี�  คือ 1) ดา้นการจดัโครงสร้างระบบการ

บริหารงานของโรงเรียน ขนาดเล็กนั�นมีความยืดหยุ่นมากขึ�นแตกต่างจากโรงเรียนที�มีขนาดใหญ่

กว่า  2) ด้านรูปแบบการบริหารจดัการในโรงเรียน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการ

ประชาสัมพนัธ์เพื�อก่อใหเ้กิดความศรัทธาในองคก์ร 3) การจาํแนกงานภายในโรงเรียนตอ้งแยกเป็น

งานสําคญัและจาํเป็น โดยดาํเนินการอย่างเป็นระบบ มีการประสานงาน ควบคุม กาํกบัให้การ

ดาํเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  4) ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณมีไม่เพียงพอ 5) การพฒันาบุคลากรใน

โรงเรียนขนาดเล็ก  6) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและครูมีขวญักาํลงัใจ 7) สนบัสนุนส่งเสริมให้

จดัหาผลิตใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 8) การจดัการเรียนการสอนมีขอ้จาํกดั        
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 นักการศึกษาต่างประเทศที�ได้ศึกษาวิจัยเกี� ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน เช่น  

Moseley (2000) ที�ศึกษาเกี�ยวกบัองค์ประกอบที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ

โรงเรียนขนาดเล็กใน Missuri โดยจาํแนกโรงเรียนเป็น 4 ประเภท คือ                   

    1. นกัเรียน  350  คนลงมา จาํนวน  94 โรงเรียน   

    2. นกัเรียน  351 – 599  คน  จาํนวน 85โรงเรียน  

    3. นกัเรียน  600 – 999  คน  จาํนวน 93โรงเรียน   

    4. นกัเรียน  1,000  คนขึ�นไป  จาํนวน 173โรงเรียน  

 และนอกจากนี�ยงัไดจ้าํแนกตวัแปรเกี�ยวกบัประสิทธิภาพออกเป็น 7  ดา้น คือ  

    1. การวดัและประเมินผลที�เสมอภาคกนั   

    2. จาํนวนนกัเรียนที�ไดรั้บบริการอาหารกลางวนั   

    3. อตัราเฉลี�ยของการมาเรียน   

    4. อตัราครูต่อนกัเรียน   

    5. อตัราเฉลี�ยค่าใชจ่้ายของโรงเรียนต่อรายหวันกัเรียน   

    6. ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน   

    7. อตัราการเสียภาษี    

 ผลจากการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนเมื�อจาํแนกตามขนาดแล้วมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพตํ�ากว่าโรงเรียนขนาด

ใหญ่กว่า  แต่ในส่วนของประสิทธิผลพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจเนื�องจากโรงเรียนขนาด

เล็กนั�นมีขอ้จาํกดัทางทรัพยากรอยูห่ลายประการ  แต่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้ครูมี

ความตั�งใจปฏิบติังานเป็นอยา่งดี  

 ขณะที� Griffin (2001)ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบัรูปแบบการจดัโครงสร้างโรงเรียนขนาด

เล็กที�จดัโครงสร้างทางการบริหารอยู่ในโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่  ผลจากการวิจยัพบว่าโรงเรียน

ขนาดเล็กจะดาํเนินการไดดี้ถา้ไดด้าํเนินการตามขั�นตอน 8 ขั�นตอน คือ  

    1. สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  

    2. โรงเรียนไดมี้โอกาสในการสรรหาครูดว้ยตนเอง   

    3. เนน้หลกัสูตรเกี�ยวกบัการเตรียมตวัครู และเตรียมการเรียนการสอน   

    4. เนน้การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื�อหาที�หลากหลาย   

    5. จดัตารางการเรียนแบบยืดหยุน่ตามกิจกรรมการสอน  

    6. ครูจดัการเรียนการสอนโดยคาํนึงถึงเป้าหมายของโรงเรียน   

    7. ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของโรงเรียน   
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    8. การวดัและประเมินผลดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและเนน้ที�ผลลพัธ์ที�เกิดกบั        

ตวันกัเรียน   

 และ Barnhart (2001) ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัปัจจยัเสี�ยงที�ทาํให้การจดัการศึกษาลม้เหลวเมื�อ

จาํแนกโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที�อยู่ในชนบท และโรงเรียนที�มี

ความพร้อมทางทรัพยากรการบริหาร โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพศึกษาจากกรณีตวัอยา่ง ผลการวิจยั

พบวา่   

    1. การรับทราบสภาพปัญหาดา้นการเงินของโรงเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

แตกต่างกนั  บางกลุ่มรับทราบขอ้มูลละเอียด  บางกลุ่มรับทราบทั�วไป และบางกลุ่มรับทราบอยูใ่น

วงจาํกดั   

    2. ผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนจะมอบภาระเรื�องงบประมาณวา่เป็นเรื�องของ

รัฐที�จะตอ้งรับภาระ  

    3. ผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียนจะดาํเนินการสนบัสนุนการจดัการเรียนการ

สอนบา้งเฉพาะโรงเรียนของตนเองเท่านั�น   

    4. ผูมี้ส่วนได้เสียของโรงเรียนรับทราบและตระหนักดีว่าการที�โรงเรียนมี

ขนาดเล็กมีแนวโนม้ที�จะมีความเสี�ยงเรื�องภาระค่าใชจ่้ายที�สูงกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่กวา่   

    5. ผูมี้ส่วนไดเ้สียของโรงเรียน รู้ดีวา่คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมกัจะไม่ดี

ในเรื�องของหลกัสูตรและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร   

 

2.9 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 
 ชูชาติ  พ่วงสมจิตร (2540, บทคดัย่อ) ไดว้ิจยั  เรื�อง “การวิเคราะห์ปัจจยัที�ส่งเสริมและ

ปัจจัยที�เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล  

กรุงเทพมหานคร” พบวา่  ปัจจยัที�ส่งเสริมและปัจจยัที�เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั

โรงเรียน ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจยั คือ 1) กลุ่มปัจจยัเกี�ยวกับสภาพแวดล้อมได้แก่ ปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครอง ปัจจยัดา้นสังคม วฒันธรรม 2) กลุ่มปัจจยัเกี�ยวกบัชุมชน  

ไดแ้ก่ ความศรัทธา ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความผูกพนักบัโรงเรียน ความพร้อมของคนในชุมชน  

สถานภาพของคนในชุมชน ความคาดหวงัที�มีต่อโรงเรียนเครือข่ายของชุมชน 3) กลุ่มปัจจยัเกี�ยวกบั

โรงเรียน ได้แก่ ปัจจยัเกี�ยวกับบุคลากรของโรงเรียน ปัจจยัเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติังานของโรงเรียน  

ปัจจยัเกี�ยวกบัผลการปฏิบติังานของโรงเรียนปัจจยัอื�นๆ 
 วิชิต  นนัทสุวรรณ  และ จาํนง  แรกพินิจ (2541,บทคดัยอ่)ไดว้ิจยั เรื�อง “บทบาทของ

ชุมชนกบัการศึกษา”  พบวา่ บทบาทของชุมชนในการจดัการศึกษา ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะเห็น
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พฒันาการที�เปลี�ยนแปลงตามยุคสมัย  ชุมชนมีการปรับเปลี�ยนบทบาทในการจดัการเรียนรู้ที�

ตอบสนองความตอ้งการของตนที�กลไกดา้นการศึกษายุคใหม่ไม่สามารถตอบสนองได ้ชุมชนจึง

สะสมประสบการณ์จากความอุตสาหะจนก่อเป็นกระแสเล็กๆ ที� เคลื�อนไหวอยู่ในสังคมและ

กลายเป็นทางเลือกใหม่ที�มีความสาํคญัมากขึ�น รัฐจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัชุมชนมากขึ�นเท่าที�ความ

เป็นจริงของชุมชนที�มีศกัยภาพในปัจจุบนัสามารถดาํเนินการได ้ ประสานไปกบัแนวโนม้ใหม่ของ

การจดัการศึกษาที�เนน้การคืนการศึกษาให้กบัผูรั้บประโยชน์และผูเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงในกระแสทาง

สากล  โดยจดักระบวนการรองรับที�วางอยูบ่นพื�นฐานความเป็นจริงปัจจุบนัของชุมชนไทย ซึ� งอาจ

แบ่งกลุ่มได ้3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) ชุมชนที�มีความพร้อมในการจดัการศึกษาของตนเอง  2) ชุมชนที�มี

ความพร้อมในการจดัการศึกษาระดบัหนึ� ง 3) ชุมชนที�ยงัไม่พร้อมต่อการเขา้มามีบทบาทในการจดั

การศึกษา เพื�อให้โอกาสกบัชุมชนในการพฒันาดา้นการศึกษาของตนเอง ซึ� งเป็นสิ�งที�มีความหมาย 

เพราะการศึกษาเป็นการวางพื�นฐานของการพฒันาดา้นอื�นๆ ทุกดา้นและประโยชน์สูงสุดที�จะเกิด

ขึ�นกบัสังคมไทย คือการศึกษาในระดบัชุมชนจะเป็นการวางรากฐานของการพฒันาสังคมไทยที�

มั�นคงและย ั�งยนืนั�นเอง  

 วิเชียร อุฐบุญ (2543)ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประธาน

คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ระดบัการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ย

ของการมีส่วนร่วมสูงที�สุด คือ ดา้นการดาํเนินกิจกรรม รองลงมา คือ ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริม

ดา้นการวางแผน และดา้นการติดตามประเมินผลตามลาํดบั 
 วรวิทย ์  อรรถโกวิทธาตรี  (2541,หน้าบทคดัย่อ) ได้วิจยั เรื� อง “การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง โรงเรียน และชุมชน ต่อการป้องกนัการเสพยาบา้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5-6  

ในเขตตลิ�งชัน  กรุงเทพมหานคร” โดยศึกษา 5 ด้าน คือ การให้การศึกษา การให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร การจดักิจกรรมเสริม การแนะแนวและให้คาํปรึกษา  และการสร้างสื�อสัมพนัธ์ภายใน

ครอบครัว พบวา่ ผูป้กครองและชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมทุกขั�นตอนของกิจกรรมป้องกนัการ

เสพยาบา้ และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกดา้นที�ศึกษา  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนส่วนใหญ่มี

ส่วนร่วมนอ้ยถึงปานกลางในขั�นการปฏิบติัของทุกดา้น สําหรับปัญหาที�พบคือ ผูป้กครองไม่มีเวลา

ร่วมทาํกิจกรรมกบัโรงเรียนและชุมชน 
  ศิริกานต์  โกสุม  (2542)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน เพื�อการจดั

การศึกษาขั�นพื�นฐาน พบวา่ สิ�งสําคญัที�สุดที�กาํหนดกระบวนการและแบบแผนของการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนและโรงเรียนในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน คือ เงื�อนไข และบริบทของชุมชน คือ  

เงื�อนไขเกี�ยวกบัความคิดพื�นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เงื�อนไขด้านสภาพ 

แวดลอ้มของชุมชน และเงื�อนไขทางดา้นโรงเรียน และที�สําคญั คือ การกาํหนดความหมายของการ
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มีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ตรงกนัระหว่างผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในชุมชนคือ 

ผู ้นํา ชุมชน ผู ้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู และผู ้ปกครองนักเ รียน  

ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานพบวา่ มีขั�นตอน

ที�สําคญั 8 ขั�นตอน คือ  (1) การศึกษาขอ้มูลพื�นฐานก่อนดาํเนินการ  (2) การสร้างความสัมพนัธ์กบั

ประชาชนในชุมชน  (3) การสร้างเครือข่ายของกลุ่มมีส่วนร่วม  (4) การสร้างกิจกรรม  (5) การ

ต่อรองเพื�อการดาํเนินการ  (6) การร่วมดาํเนินการ  (7) การร่วมประเมินผลการดาํเนินการ  และ 

(8) การร่วมกนัรับประโยชน์จากการดาํเนินการ ซึ� งจากกระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าว ทาํให้แบบ

แผนการมีส่วนร่วมเป็นแบบเหลื�อมลํ�า ตามบทบาทการมีส่วนร่วม คุณสมบติัของผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม  

และกิจกรรมที�โรงเรียนต้องการให้ชุมชนร่วมซึ� งสามารถจําแนกได้ 3 แบบแผนย่อย คือ  

แบบแผนการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ที�  แบบแผนการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน และแบบแผนการมีส่วน

ร่วมแบบชายชอบ  

 สมหวงั  คนัธรส (2543,หนา้ 70-71 อา้งถึงใน ประภาพรรณ ไชยวรรณ, 2544, หนา้ 19-

20) ทาํการวจิยัเรื�อง การศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มา

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั� นพื�นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาในทอ้งถิ�น พบว่า ส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม คือกลุ่มเจา้หน้าที�ผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาใน

ระดบัอาํเภอกลุ่มเจา้หน้าที�และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนใน 4 

ด้าน คือด้านนโยบายการจดัองค์การศึกษาในทอ้งถิ�น ด้านการสนับสนุนงบประมาณในการจดั

การศึกษา ดา้นการเป็นที�ปรึกษาและให้ขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาของโรงเรียน และดา้นการ

ติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา และผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน ส่วนดา้นความพร้อม

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในทอ้งถิ�นส่วนใหญ่ยงัไม่มี

ความพร้อม โดยต่างยงัเห็นว่ายงัขาดบุคลากรที�มีความรู้ความเขา้ใจ ด้านการศึกษา และองค์การ

บริหารส่วนตาํบลยงัมีรายไดไ้ม่เพียงพอที�จะช่วยเหลือดา้นการศึกษาอยา่งเต็มที�ตามความตอ้งการ

ของโรงเรียนได ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงนั�นขึ�นกบัปัจจยัสําคญั 

คือ มีรายไดห้รือไดรั้บเงินอุดหนุนมากขึ�น หรือมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษา

เพียงพอและมีคุณภาพ  จากการศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบล พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในการจดัการศึกษาในประเภท

การศึกษานอกโรงเรียนมากกวา่ในโรงเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเองสามารถกาํหนดนโยบาย

ในการจดัการศึกษาได ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในทอ้งถิ�น

ได ้แต่ปัญหาที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลประสบอยู ่คือองค์การบริหารส่วนตาํบลขาดงบประมาณ
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สาํหรับความพร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงั

ไม่พร้อมทั�งบุคลากรและในดา้นงบประมาณ มีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�เขา้ไปมีส่วนร่วมเท่านั�น 
 กรมสามญัศึกษา (2543,หน้า 97)ได้ศึกษาเรื� องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาขั�นพื�นฐาน  ระดบัมธัยมศึกษา (ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) จาก

การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  สรุปผลได ้4 ประเด็น  ดงันี�  (1) ประเด็นของการมีส่วน

ร่วมเกี�ยวกบัแนวการจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า สถานศึกษาตอ้งเขา้ไปร่วมกบั

ชุมชนเพื�อกระตุน้ ส่งเสริม ชกัจูง ผลกัดนั และบริการชุมชน และควรให้ชุมชนเขา้มาร่วมในการ

กําหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชน

ตรวจสอบและประเมินภายในโรงเรียน โดยให้โรงเรียนเปิดเครือข่ายของการเรียนรู้โดยสมบูรณ์  

(2) ประเด็นของการมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัการบริหารและการจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

พบว่า  ชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมชดัเจนและเป็นรูปธรรม คือ การเป็นคณะกรรมการโรงเรียนเพื�อ

ร่วมกาํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรออกแบบโครงสร้าง  เนื�อหาสาระการบริหารจดัการ และการ

ประเมินผล (3) ประเด็นของการมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัการระดมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื�นๆ 

เพื�อจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ ควรให้มีการระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื�อทาํให้

เกิดจิตสํานึกในการช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ เกิดความสํานึกในการจดัสรรทรัพยากร ทั�งทรัพยากร

บุคคลและทรัพยากรอื�นที�มีอยู่ในชุมชน (4)ประเด็นของการมีส่วนร่วมในภาพรวมของการจดั

การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนมธัยมศึกษา จะช่วยให้การดาํเนินงานของ

โรงเรียนเป็นไปในทิศทางที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเหมาะสมของชุมชนได ้ทั�งนี� รัฐ

ตอ้งส่งเสริมใหชุ้มชนมีบทบาทในการสร้างสังคมการเรียนรู้  

 พจนี  เทียมศกัดิ�  (2543,หนา้ 218-228)ไดว้จิยั เรื�อง “ปฏิสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ในชุมชน

และโรงเรียน” พบว่า การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน  คือ การพฒันาของรัฐที�ใชร้ะบบการศึกษาเป็น

เครื�องมือในการพฒันาและการพยายามทาํประเทศให้ทนัสมยัแบบตะวนัตกมีการใชร้ะบบราชการ

เป็นแกนกลางในการชี� นําและกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา ทาํให้ระบบโรงเรียนอยู่ภายใต้

ระบบราชการที�มีการสั�งการในแนวดิ�งจากส่วนกลางไปยงัส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ�น ในการจดั

หลกัสูตรการเรียนการสอนไดเ้นน้วธีิคิดและวธีิการดาํเนินชีวติแบบสังคมสมยัใหม่ ซึ� งอาจทาํให้เกิด

การแปลกแยกจากวถีิชีวติ ขาดความยดืหยุน่ไม่เหมาะสมกบัพื�นที�และไม่ตั�งอยูบ่นความตอ้งการของ

ชุมชนและพื�นฐานของภูมิปัญญาพื�นบ้านโดยเหตุที�การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนที�ดาํรงอยู่ใน

สังคมไทยมิไดเ้กิดขึ�นลอยๆ หากแต่เกิดขึ�นจากโครงสร้างของระบบการศึกษาซึ� งถูกสร้างขึ�นมา

ภายใตก้ระบวนการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั 
 ลดัดา  ผลวฒันะ (2544, หนา้ 102 – 103)ไดศึ้กษาเรื�ององคป์ระกอบของการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พบวา่ ปัจจยัที�เป็นองค์ประกอบของสิ�งแวดลอ้มภายใน
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สถานศึกษามีองค์ประกอบสําคัญ คือ  บทบาทของผู ้บ ริหาร และกระบวนการบริหาร  

ด้านบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษานั�น ผูบ้ริหารมีการวางแผนและกาํหนดนโยบายร่วมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือกนัทุกขั�นตอน มีการจดัองค์การโดยการจดัตวับุคคลให้

เหมาะสมกบังานตามโครงสร้างการบริหารงานที�กาํหนดให้ ดา้นการนาํผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํทาง

วิชาการสูงจะได้รับการยอมรับจากชุมชน ส่วนชุมชนจะเป็นผูน้าํทางดา้นการจดัหาทรัพยากรมา 

สนบัสนุนเพื�อพฒันาโรงเรียนดา้นการกาํกบัติดตาม ผูบ้ริหารจะกาํกบัติดตามดูแลการปฏิบติังาน

ของครูอย่างใกล้ชิด ชุมชนมีส่วนร่วมกาํกับติดตามด้านความประพฤตินักเรียนเป็นส่วนใหญ่  

องคป์ระกอบดา้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที�มีประสิทธิภาพนั�น ผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้าํใน

การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนในระดับสูง มีความสามารถในการสร้างทีมงานและจูงใจให้

ผูร่้วมงานทาํงานอย่างทุ่มเท เสียสละใชติ้ดต่อสื�อสารแบบสองทางกบัผูที้�เกี�ยวขอ้ง ประชาสัมพนัธ์   

ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหชุ้มชนรับทราบอยา่งต่อเนื�อง ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารวางตวั

ได้เหมาะสมเป็นกันเอง  และยกย่องให้เกียรติชุมชน เป็นสิ� งจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  

นอกจากนี�  ชุมชนจะยอมรับผูบ้ริหารที�มีวิสัยทศัน์กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้ทาํ ตดัสินใจที�ถูกตอ้ง

แม่นย ํา  มีการกําหนดเป้าหมายของงานที�ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และสอดคล้องกบัความตอ้งการของประเทศ ด้านการควบคุมการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารใช้ระบบ

ควบคุมตามโครงสร้างการบริหารและตามสายงาน ส่วนการควบคุมการปฏิบติังานของชุมชน 

ผูบ้ริหารที�ทาํงานโดยึดหลกัความยุติธรรม เปิดเผยโปร่งใส มีความพร้อมที�จะให้ชุมชนตรวจสอบ

ได้  ดา้นการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ครูเตรียมความพร้อม เพื�อการ

ประกนัคุณภาพโดยการพฒันาตนเอง ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สําหรับปัจจยั ที�เป็นองค์ประกอบ

ของสิ�งแวดลอ้มภายนอกขึ�นอยู่กบัสังคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจภายใน

ชุมชน 

 เจริญศกัดิ�   ครองพล (2544 ,หนา้ 73-79) ไดว้ิจยั เรื�อง “ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัความ

พร้อมด้านเจตคติในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานของคณะกรรมการบริหารในองค์การ

บริหารส่วนตําบล จังหวดันนทบุรี” พบว่า ระดับการศึกษา ความสามารถในการตัดสินใจ  

ความสามารถในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ การติดต่อสื�อสาร การประสานความร่วมมือภายในชุมชน 

มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัความพร้อมดา้นเจตคติในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ของคณะกรรมการบริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดันนทบุรี 

 ศิรินทร์รัตน์  ทองปาน (2544,บทคดัย่อ)ไดว้ิจยั เรื�อง “รูปแบบและบทบาท การมีส่วน

ร่วมที�พึงประสงค์ของผูป้กครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีผูป้กครองที�เป็นกรรมการโรงเรียนในสังกดั

กรุงเทพมหานคร”  พบวา่ 
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    1.  การพฒันาดา้นการเรียนการสอนและหลกัสูตร พบวา่ ผูป้กครองตอ้งการที�

จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกาํหนดหลักสูตรเพื�อให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ

ทอ้งถิ�นและตอ้งการช่วยเหลือโรงเรียนในการนาํนโยบายของโรงเรียนไปแจง้ให้ผูป้กครองทั�วไป

ทราบ  เพื�อขอความร่วมมือในการทาํงานร่วมกนั 

    2.  การพฒันาด้านประสานงานและปรับใช้ทรัพยากร พบว่า ผูป้กครอง

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยเป็นผูป้ระสานงานและระดมความช่วยเหลือ

จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ ทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน 

    3.  การพฒันาบุคลากร พบว่า ผูป้กครองต้องการให้คาํปรึกษา แนะนําแก่

บุคลากรภายในโรงเรียนเพื�อแกปั้ญหาต่างๆ รวมทั�ง การจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมความรู้และทกัษะ

ต่างๆ แก่ผูป้กครอง ครู และ นกัเรียน 

    4.  การพฒันาดา้นสังคมและกายภาพ พบว่า ผูป้กครองตอ้งการเขา้มามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โดยเป็นผูส้นบัสนุน ทั�งวสัดุ สิ�งของ และกาํลงัทรัพย ์ธีระรุญเจริญ  

(2545)ไดว้จิยั เรื�อง“สภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานของสถานศึกษาใน

ประเทศไทย” พบว่า ปัจจุบันชุมชนและสมาคมครูผู ้ปกครองมีส่วนร่วมเพียงการบริจาคเงินเป็นหลัก 

อีกทั�งการใชค้ณะกรรมการโรงเรียนเพื�อประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการศึกษายงัไม่สามารถ

ทาํไดม้ากนกั ทั�งนี� เป็นเพราะแนวคิดตามวฒันธรรมการปฏิบติัเดิม ความรู้ ความสามารถ และความ

ชดัเจน ในอาํนาจหนา้ที�รวมทั�งศกัยภาพอื�นยงัไม่มากพอผูป้กครอง ยงัขาดความรู้ ความสามารถใน

การเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การร่วมปฏิบติังาน และการไม่เขา้ร่วมมือ ช่วยเหลือ  และ

มีเจตคติที�ไม่ดีต่อโรงเรียน และไดอ้ภิปรายผลตอนหนึ� งไวว้า่ การจดัการศึกษาตั�งแต่นี� ต่อไป ถือว่า  

“ทุกคน” ตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (All for Education) การบริหารและการจดัการศึกษาจะเป็นไป

ในวงกว้างโดยเฉพาะผู ้ปกครอง นักเรียน ประชาชน องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานอื�นๆ  

โดย เฉ พา ะผู ้มี ส่วนไ ด้ส่วนเ สี ย  (Stake-holder) จะ ต้อง เข้า ร่วม บ ริหารและ จัดก าร ศึก ษ า 

ความสลบัซับซ้อนจะมีมากขึ�น ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ (Systematic) 

 จึงจะไม่ทําให้การบริหารและการจัดการสับสน ยุ่งยาก และล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

การปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการโรงเรียน  ตาม พ.ร.บ.ดงันั�น  ผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไปนี�จะตอ้ง

เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพยคุใหม่ จาํตอ้งปรับเปลี�ยนวฒันธรรมการบริหารเดิมที�ไม่พึงปรารถนาและไม่

สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษา นั�นคือ เน้นการบริหารโดยองค์คณะ

บุคคลหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 พิธาน  พื�นทอง  (2548,บทคดัยอ่) ไดว้ิจยั เรื�อง ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื�อพฒันาศกัยภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจากผูมี้

ส่วนไดเ้สีย ใน 4 ดา้น คือ 
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 1.  การจดัโครงสร้างระบบการบริหารงานของโรงเรียนที�มีขนาดเล็กลงจะมีโครงสร้าง

ซึ� งยดืหยุน่มากขึ�นแตกต่างจากโครงสร้างแบบระบบราชการในโรงเรียนทั�วปี� มีขนาดใหญ่กวา่ ซึ� งจะ

มีการมอบหมายงานใหบุ้คลากรตามความรู้ความสามารถ ในขณะที�โรงเรียนขนาดเล็กโครงสร้างจะ

เป็นแบบยดืหยุน่มากขึ�น 

 2.  รูปแบบการบริหารจดัการในโรงเรียนขนาดเล็ก จะตอ้งมีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้ มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบเพื�อให้เกิดศรัทธาในองคก์รในอนั

ที�จะสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการทุกรูปแบบทั�งนี�การบริหารงานจะตอ้งอาศยัระบบขอ้มูล

สารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ 

  3.  ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  เนื�องจากวา่งบประมาณที�จดัสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่

เพียงพอต่อการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน จะตอ้งมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ด เพื�อให้ชุมชนช่วย

ระดมทุนทรัพย ์ แรงงาน 

  4.  การพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ตอ้งส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและครูเป็นผูมี้

คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมพฒันาให้มีความรู้ ความสามารถ มีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัควรมีการผสมผสานระหวา่งครูใหม่กบัครูเก่า

ใหล้งตวั 

 นาวิน  อรุณไพร (2550, บทคดัย่อ) ได้วิจยั เรื� อง การมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจดั

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี พบว่า การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญั

มากที�สุดกบัดา้นการบริหารงานทั�วไป ลาํดบัต่อมา ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารวิชาการ  

และดา้นบริหารงบประมาณ ตามลาํดบั การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา่ สถานการณ์เขา้ร่วมกบัโรงเรียน อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  

และรายไดต่้อเดือน มีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ขอ้เสนอแนะสําหรับการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ตอ้งการให้เน้นการเรียนภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ ควรจดัหาครูมา

สอนเพิ�มในวชิาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ จดัหางบประมาณมาเพื�อบริหารโรงเรียนเพิ�มขึ�น ควรจดัหา

บุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ส่วนราชการที�เกี�ยวข้องควรมีการกาํกับดูแล  

ติดตามและให้การสนับสนุน ควรจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ�นมาให้ความรู้กับนักเรียนมากขึ� น 

ควรจดัสรรงบประมาณในดา้นการจดัซื�ออุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา 

 อภิสิทธิ�   บุญยา (2553,บทคดัย่อ)ได้วิจยั เรื� อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน

ดีเด่นขนาดเล็ก : การศึกษาเพื�อสร้างทฤษฎีฐานราก ผลการวจิยัพบวา่   
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  1.  ลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การมองตนเองของชุมชน ประกอบด้วย 

การเป็นชุมชนเข้มแข็งและการได้รับการยอมรับจากภายนอก แบบแผนการมีส่วนร่วม  

ประกอบด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมและบทบาทการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมมี  

4 ขั�นตอน ประกอบด้วย การกาํหนดความต้องการร่วมกัน การสร้างทีมและกาํหนดกิจกรรม  

การร่วมดาํเนินการและรายงานผลงาน เป้าหมายการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

และการเป็นแหล่งเรียนรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การสร้างค่านิยมร่วม 

การเสียสละที�เกินระดบัปกติ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และการตดัสินใจร่วมกนั 

  2.  ปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนคือปัจจัยพื�นฐานของโรงเรียน 

ประกอบดว้ย การกาํหนดปรัชญาของโรงเรียน การเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ชุมชน และการมีเกียรติ

ประวติัดีเด่น การปฏิบติังานของบุคลากร ประกอบดว้ย การมีความผกูพนักบัชุมชน การทาํงานดว้ย

ความโปร่งใส และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที�ดี และความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วย 

วสิัยทศัน์ผูน้าํชุมชน การสร้างบทบาทการมีส่วนร่วม และการเห็นคุณค่าการมีส่วนร่วม 

  3.  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมชุมชน คือ การสร้างเครือข่ายชุมชน ประกอบด้วย 

การสร้างความไวเ้นื�อเชื�อใจ และการแก้ปัญหาในชุมชน การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย  

การศึกษาดูงาน และการสร้างทางเลือกการตดัสินใจร่วมกนั การจดัการในชุมชน ประกอบด้วย 

การสร้างการรับรู้ร่วมกนั การเลือกสรรและกาํหนดบทบาทหนา้ที� และการสร้างแนวปฏิบติัร่วมกนั  

การประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย การประชุม การใช้หอกระจายข่าว การพบปะพูดคุย และการ

รายงานสาธารณะ และการเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียน ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน และการสร้างสัมพนัธภาพที�ดี 

  4.  ผลสืบเนื�องที�เกิดจากการใชยุ้ทธศาสตร์การมีส่วนร่วมที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นโรงเรียน  

ประกอบดว้ย โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ความภาคภูมิใจในงาน และการยอมรับจากภายนอก

และดา้นชุมชน ประกอบดว้ย การขยายจิตสํานึกการมีส่วนร่วม การพฒันาชุมชนที�ย ั�งยืนและการ

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 พิสิฐ  เทพไกรวลั (2554 ,บทคดัย่อ) ได้วิจยั เรื� อง การพฒันารูปแบบเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื�อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบ

เครือข่ายความร่วมมือเพื�อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

ประกอบดว้ย กระบวนการสร้างเครือข่าย 6 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั�นตระหนกัถึงความจาํเป็นในการ

สร้างเครือข่าย 2) ขั� นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 3) ขั� นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน   

4) ขั�นบริหารจดัการเครือข่าย 5) ขั�นพฒันาความสัมพนัธ์ และ 6) ขั�นรักษาความสัมพนัธ์อย่าง

ต่อเนื�อง ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื�อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะหรือกิจกรรมสําคญัที�เสริมประสิทธิภาพการดาํเนินภารกิจ
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ของเครือข่าย  2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจดัการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิก

เครือข่าย 4) กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของเครือข่าย 5) คุณลกัษณะที�ดีของผูน้าํเครือข่าย 

และ 6) การปฏิบติังานของเครือข่ายและการสะทอ้นผล 

 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 Gramet  (1997, p. 1516-A)ไดว้ิจยั เรื�อง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูป้กครอง 

ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พบว่า การฝึกการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจควรฝึกเป็น 

2 เท่า ควรฝึกในรูปการมีส่วนร่วมตดัสินใจกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยจดัให้มีการอภิปรายสาธารณะและตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจเป็น

กระบวนการที�เปลี�ยนแปลงทีละนอ้ย การตดัสินใจหลายครั� งเป็นการทาํลายการมีส่วนร่วมมากที�สุด  

รูปแบบการตดัสินใจอาจพิจารณาตามความจาํเป็นในการฝึกทีมร่วมกระบวนการตดัสินใจอย่าง

ต่อเนื�องค่อย ๆ เปลี�ยนแปลงไป 

 ไรดเ์อาท ์ (Rideout, 1997,p.3348) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการแบบ

มีส่วนร่วมของโรงเรียน (School – based Management) ในนิวฟันด์แลนด์ และลาบราดอร์ โดยเปิด

โอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษา ระดับท้องถิ�น 

โดยส่วนมากดาํเนินการโดยการตั�งสภาโรงเรียน (School Council) การจดัทาํขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูป้กครอง ครู – อาจารย์ ครูใหญ่และศึกษานิเทศก์ ในด้าน

งบประมาณ หลกัสูตร บุคลากร สภาโรงเรียน และปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินงานผลการศึกษา

พบว่า ผูป้กครองไม่เคยเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเลย ส่วนครู – อาจารยมี์บทบาทร่วม 

ในการจดัการศึกษาเพียงเล็กน้อย และในขอบเขตจาํกดั ส่วนผูบ้ริหารมีบทบาทส่วนร่วมมากที�สุด  

ทั�งผูป้กครองและครู – อาจารย ์มีความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและร่วมมือใน

การดําเนินการจัดการศึกษาและต้องการให้สภาโรงเรียนทาํหน้าที�ให้คาํปรึกษาหารือในการ

ดาํเนินงานดงักล่าว และทั�ง 4 กลุ่มไม่มีความตอ้งการให้เกิดการปฏิรูปการจดัการศึกษาอยา่งรุนแรง  

แต่ตอ้งการใหมี้การปรับปรุงแนวการดาํเนินงานโดยเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีบทบาทใน

กาจดัการศึกษามากยิ�งขึ� น ตลอดจนตอ้งการให้มีการกระจายอาํนาจในการส่งงบประมาณมายงั

โรงเรียนโดยตรง มีอาํนาจในการบริหารจดัการกบับุคลากรโดยตรง ตลอดจนการปรับปรุงหลกัสูตร

ทอ้งถิ�น 

  พอลลอซซี� (Pallozzi , 1971,p.A) ทาํการวจิยัเรื�อง รูปแบบชุมชนต่อการเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง

กบัการติดสินใจของการเรียนส่วนทอ้งถิ�นในมลรัฐนิวเจอร์ซี� ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ รูปแบบ

ที�ใช้ในการจดัการศึกษาควรขยายายออกไปในรูปแบบของชุมชนเมืองดว้ย การจดัการศึกษาใน

โรงเรียนท้องถิ�นควรร่วมมือกนัทั�งสองฝ่ายโรงเรียน ไม่ควรติดอยู่กบันโยบายมากนัก ส่วนฝ่าย
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ชุมชนควรเสนอนโยบายที�ตรงกบัความสามารถของตน และสิ�งที�โรงเรียนควรคาํนึงถึง คือ ความ

รับผิดชอบกิจกรรมที�โรงเรียนจดัขึ� นและยอู่ในวิสัยที�เป็นไปได้การปฏิบติัจะต้องเป็นไปอย่าง

ต่อเนื�อง  

 เบเคอร์ร่า (Beccerra, 1974, pp 6887-A) ทาํการวิจยัเรื� อง บทบาทและความเข้าใจ

ระหว่างผูบ้ริหารกบัตวัแทนของชุมชนต่อการวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียน เขาไดเ้ลือกปัญหาของ

โรงเรียนที�ตอ้งตดัสินใจร่วมกนัของผูบ้ริหาร และตวัแทนชุมชน ผลการวิจยัพบว่า ทั�งสองฝ่าย

พยายามที�จะทาํความเขา้ใจปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที�และนโยบายที�ไดต้กลงไว ้นอกจากนี�ยงัพบวา่ 

    1. ผูบ้ริหารสนใจและเขา้ใจความแตกต่างของชุมชน และความพร้อมที�จะเขา้

ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนไดทุ้กโอกาส 

    2. ทศันคติในทางที�ไม่พึงประสงค์ของแต่ละฝ่ายจะเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบติังานร่วมกนั 

    3. การให้ประชาชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน

จะตอ้งเตรียมขอ้มูลใหเ้ขา้ไดศึ้กษาล่วงหนา้ 

    4. ผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับในเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ�น และไม่คาดหวงัผลจาก

การศึกษางานวจิยัต่างประเทศ 

 บริตติ�งแฮม (Brittingham.1998,p. 1406 –A)ไดส้รุปลกัษณะการมีส่วนร่วมของโรงเรียน

ครอบครัวและชุมชนที�ประสบผลสําเร็จ ดงันี�  ผูป้กครองมีความสําคญัต่อการจดัการศึกษาและเป็น

ความคาดหวงัที�สาํคญัที�จะทาํใหห้อ้งเรียนมีคุณภาพ และพฒันาปรับปรุง อยา่งมีคุณภาพและพฒันา

ปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง ครูจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนว่า

จะสอนอะไร สอนอย่างไร และผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอย่างไร ซึ� งสิ� งที�

ผูป้กครองและชุมชนจะตอ้งตระหนกัคือ การเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสังคม อารมณ์ 

และความก้าวหน้าในวิชาชีพของเด็ก การพัฒนาสภาวะของเด็ก และครอบครัวให้ดีขึ� น 

ถือเป็นความจําเป็นขั�นพื�นฐานในการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนที� เข้มแข็ง  

ผลสัมฤทธิ� ของนักเรียนจะเป็นตวับ่งชี� ถึงการมีส่วนร่วมและความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน 
 Louise (1998 ,p. 4551-A)ได้วิจยั เรื�อง “ความพึงพอใจของผูป้กครอง และชุมชน 

ในการมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม”  พบวา่ ผูป้กครองและชุมชนตอ้งการมากกวา่การเขา้ไป

มีส่วนเกี�ยวขอ้งเท่านั�น คือ ตอ้งการเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนในการช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนั ผูป้กครอง

และชุมชน มีความคาดหวงัที�จะร่วมให้คาํแนะนาํแก่ผูเ้รียนและ สิ�งที�สามารถช่วยไดม้ากที�สุด คือ  

การใหค้วามรู้เฉพาะทาง / ทกัษะ การประเมินผล 
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 โกลด์ (Gold, 2000 ,p. 295)ไดศึ้กษาเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา

ระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยเนน้การมีความร่วมมือระหวา่งชุมชน ผูป้กครอง และนกัการศึกษา  

ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ�งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐ Philadelphia ผลการศึกษาพบวา่การจดัการของ

ชุมชนเป็นสื�อกลางระหว่างผูป้กครอง ครอบครัวกบัโรงเรียน เพื�อเป้าหมายในการเสริมสร้างการ

อ่านออกเขียนได ้และการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และทาํให้ผูป้กครองไดรั้บความรู้

เกี�ยวกบัชุมชน ซึ� งถือเป็นสมบติัความรู้ที�มีคุณค่ายิ�ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งความรู้เกี�ยวกบัชุมชนและ

ความสามารถในการอ่านออกเขียนไดข้องผูป้กครองในทอ้งถิ�น การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

ฐานะของคนในชุมชน เป็นตน้ ดงันั�นการสร้างการมีหุ้นส่วน และความร่วมมือระหวา่งผูป้กครอง

กับนักการศึกษา ทําให้ผู ้ปกครองเป็นทรัพยากรที� มี คุณค่าทั� งด้านสังคมและวัฒนธรรม  

เพื�อเสริมสร้างประสบการณ์ใหก้บัโรงเรียนได ้

 ดีลาเนย ์(Delaney, 2000 ,p. 2349 – A)ไดศึ้กษาความร่วมมือของผูป้กครอง และสมาชิก

ในชุมชน ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัหลกัสูตรการเรียน การสอนใน

ระดบัทอ้งถิ�น ภายใตร้ะบบของโรงเรียนแห่งรัฐ/สาธารณะ โดยเนน้การศึกษาทศันะของผูป้กครอง

เกี�ยวกับการมีบทบาทในฐานะเป็นตัวแทนที�อยู่ในคณะกรรมการโรงเรียนที�เป็นตามระบอบ

ประชาธิปไตย ตลอดจนความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ต่อช่องทางการสื�อสาร ผลการศึกษา พบวา่  (1) ความแตกต่าง

ของการมีวิสัยทศัน์เกี�ยวกบับทบาทในการตดัสินใจของผูป้กครองกบันกัการศึกษามีผลทาํให้เกิดความตรึง

เครียดระหว่างกลุ่มทั�งสองได ้(2) ช่องทางการสื�อสารระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองที�เหมาะสม

จะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัเด็กหรือสถานการณ์ที�ไม่ก่อให้เกิดการโตแ้ยง้ระหวา่งกนัได ้(3) การเปิดโอกาส

ให้มีการสื�อสารแบบสองทางอย่างเปิดเผยและต่อเนื�อง จะเพิ�มให้ผูป้กครองมีสิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมมากขึ�น (4) การที�ไม่ส่งเสริมใหมี้การร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดและเปิดเผยจะ

นาํไปสู่การโตแ้ยง้และประทว้งเกิดขึ�นได ้(5) เสียงเรียกร้องจากนกัธุรกิจมืออาชีพมีบทบาทมากกวา่

เสียงเรียกร้องจากบุคคลกลุ่มอื�นๆในการทาํให้ผูบ้ริหารโรงเรียนไดป้รับเปลี�ยนรูปแบบการบริหาร

จดัการ 

 สรุป จากงานวิจยัทั� งต่างประเทศและในประเทศนั�นมีความสอดคล้องกัน ซึ� งพบว่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการบริหารจัดการโรงเรียนนั� น 

ส่วนมากอยูใ่นระดบัตํ�าโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในระดบัวางแผน และส่วนมากผูป้กครอง ชุมชน 

และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นจะไดมี้โอกาสมีส่วนร่วม ก็โดยการบริจาควสัดุ สิ�งของ หรือทุน

ทรัพย ์ทั�งๆ ที�ผูป้กครองก็ตอ้งการจะมีส่วนร่วมด้านอื�นๆด้วย เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ สนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ หรือเขา้ร่วมประชุม จนถึงขนาดเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนอยา่งเท่าเทียม

กนักบัโรงเรียน ขณะเดียวกนัผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นก็ตอ้งการขอ้มูล

หรือองคค์วามรู้ดา้นครุศาสตร์หรือวิทยาการสาขาการศึกษาจากทางโรงเรียน เช่น การสอนเด็กใน
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วิชาต่างๆ การวดัและประเมินผล เป็นตน้ สําหรับปัญหาที�ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมน้อย ก็คือ ไม่มีเวลาไม่เห็นความสําคญั ขาดความรู้ความเขา้ใจในการมี 

ส่วนร่วม มีเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในทางลบและการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนไม่

หลากหลาย ครอบคลุมและทั�วถึง   
 

 


