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บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา

สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  4  งาน  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนําความรูที่ได
มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี้
                2.1  ความเปนมาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 นโยบายที่สําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

2.2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540
2.2.2  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542
2.2.3  นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ  2545

  2.3  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3.1  การบริหารวิชาการ
2.3.2  การบริหารงบประมาณ
2.3.3  การบริหารงานบุคคล
2.3.4  การบริหารทั่วไป

  2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4.1  ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4.2  บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สถานศึกษา

                 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหาร
2.5.1  ความหมายของการมีสวนรวม
2.5.2  ลักษณะของการมีสวนรวม
2.5.3  ปจจัยที่สนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม

                2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
   2.7  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
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2.1  ความเปนมาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1.1  ความจําเปนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะที่จะตองเรงรีบตอการปฏิรูปการศึกษา   อันเนื่องจากปญหา
ทางการศึกษาของประเทศไทยที่ประสบอยูนั้นรุนแรงและเรงดวน  ดวยเหตุผลหลายประการ  เชน
สมรรถนะและศักยภาพในการแขงขันของคนไทยดอยกวาหลายประเทศ    ปญหาทางสังคม
ปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ   ปญหาความยากจน   ปญหาความเสื่อมถอยทางดานศีลธรรม   ปญหา
ยาเสพติด ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงความออนแอ
ของระบบการเมืองและสิ่งที่สําคัญยิ่งกวาเหตุผลที่กลาวมาแลวคือ  ระบบการศึกษาไทยยังมีขอจํากัด
และขอดอยอยูอีกมาก   ทําใหไมมีบทบาทและพลังที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของคนไทยใหทัดเทียมกับประเทศอื่นไมวาจะเปนการสรางความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ของวิทยาการความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร  และสารสนเทศ   การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
บนฐานความรูและการรักษารากฐานทางวัฒนธรรม ดังนั้นการลงทุนเพื่อการศึกษาที่ผานมาจึงยังไม
คุมคา  ปญหาหลักของการศึกษาไทยที่จําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบไปดวย
                    1)   ความลมเหลวของการจัดการศึกษาความลมเหลวของการจัดการศึกษาที่ไมสามารถ
สรางคนใหมีจิตใจที่ดีมีศักยภาพเพียงพอในการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข    อันเนื่องมาจาก
เหตุผลดังนี้

     (1)  ความครอบคลุมและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา  ปจจุบันมีเด็กออก
จากระบบโรงเรียนโดยไมจบชั้นประถมศึกษาประมาณรอยละ 15 หรือประมาณ 4 แสนคน   ทั้งๆที่
เปนการศึกษาภาคบังคับ   กลุมบุคคลเหลานี้เปนบุคคลดอยโอกาสทางการศึกษาเพราะความยากจน
และอยูหางไกลและผูพิการ

     (2)  คุณภาพทางการศึกษา  คุณภาพการศึกษาเปนประเด็นวิกฤตที่ตองเรงแกไข
เพราะมีผูสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น  แตยังไมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ไมวาจะเปนความรูความ
สามารถ       การคิดวิเคราะห     การสรางองคความรู  ขาดความสามารถดานการสื่อสารทั้งการเขียน
และการพูด   ขาดความสามารถดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร

           (3)   การบริหารและการจัดการ   เปนปญหาอีกปญหาหนึ่ง   เพราะการศึกษาไทยมี
การบริหารแบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางทําใหการบริหารขาดการรวมคิดรวมทํา  ขาดเอกภาพ
ดานนโยบาย และขาดการประสานงานดานนโยบาย
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           (4)  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน   เพราะการจัดการศึกษาไทยถูกมองวาเปน
หนาที่ของรัฐ   ของสถานศึกษา  ของผูบริหารและครู   ทําใหการศึกษาไทยแปลกแยกออกจาก
วิถีชีวิตขาดการตรวจสอบทําใหการจัดการศึกษาขาดคุณภาพ

                   2)  การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   ในชวงทศวรรษที่ผานมา
ประเทศไทยมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  ภาคอุตสาหกรรม มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
มากขึ้น ทําใหสินคาทางดานอุตสาหกรรมเปนสินคาหลักที่ทํารายไดใหกับประเทศสงผลใหอัตรา
การเจริญเติบโตของประเทศและรายไดตอหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนการเจริญที่ไมยั่งยืน เมื่อ
สภาพการณของโลกและเศรษฐกิจเปลี่ยนไปทําใหประเทศไทยประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ

อยางรุนแรง

      3)   ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี   โลกในปจจุบันมีความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีเปนอันมากและแผกระจายไปทั่วไมจํากัดขอบเขตทําใหเกิด

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนไทยในสังคมไทย

      4)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     พุทธศักราช   2540   มีเจตนาใหการศึกษาเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน   คุมครองสิทธิ   สรางความเสมอภาค   ใหโอกาสคนทุกคนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง  และใหโอกาสแกทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

      5)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542
ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดย
การถายทอดความรู  การฝก การอบรม   การสืบสานวัฒนธรรมเพื่อเปนปจจัยใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ( สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2544 : 3 )

 จากปจจัยดังกลาวเปนแรงกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทยโดยมี
จุดมุงหมายที่ตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพและมีพลังเพียงพอในการทําหนาที่ในกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพสมาชิกในสังคมดวยรูปแบบวิธีการตางๆ รวมทั้งการสรางองคความรูและปญญาให
แกสังคมเพื่อเปนฐานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป

 2.1.2   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช  2540   มาตรา  43  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา  12  ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   และในการจัด
การศึกษาของรัฐตองคํานึงถึง การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.   2542   มาตรา 4  ไดกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู   การฝก
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การอบรม   การสืบสานวัฒนธรรม    การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสราง
องคความรูจากสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต  นอกจากนี้มาตรา  4  ไดใหความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานวา

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายความวา   การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 2  สิทธิและหนาที่ทาง

การศึกษาไดเสนอหลักการสอดรับกับรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเชนกัน   โดยใน
หมวด 3   ระบบการศึกษา  มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ  การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 1.   การศึกษาในระบบ  เปนการจัดการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษาการวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

 2.   การศึกษานอกระบบ     เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ   วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา   การวัดผลและประเมินผล   ซ่ึงเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา   โดยเนื้อหาและหลักสูตร   จะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม

 3.  การศึกษาตามอัธยาศัย   เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ   ความพรอมและโอกาส   โดยศึกษาจากบุคคล   ประสบการณสังคม   ส่ือและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได

 สวนการจัดการศึกษาในระบบนั้นมีการแบงออกเปนสองระดับคือ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวา 12  ป
กอนระดับอุดมศึกษา  โดยมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป   โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขา
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไลไดช้ันปที่เกาของการศึกษา
ภาคบังคับ   ดังแผนภาพที่ 2
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                                   แผนภาพที่ 2  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สิบสองป

2.1.3  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ   การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ   ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอโดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร
ในสวนที่เกี่ยวกับ   สภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว   ชุมชน   สังคมและประเทศชาติ   ซ่ึงนับวาเปนการเปลี่ยนแปลง
คร้ังยิ่งใหญที่มีการเปดโอกาสใหสถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักสูตรไดเอง   โดยหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน    ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อ
เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (12 ป )  ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับที่เปนพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ  สวนสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ   ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได

ป. 1 ป.2 ป. 3

ป.4 ป.5 ป.6

ม.1ม.2 ม.3

ม.4 ม.6ม.5

การศึกษาภาคบังคับ

เกาป

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิบสองป
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 2.1.4   โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช    2544    ประกาศใชตามคําสั่งกระทรวง

ศึกษาธิการที่  วก 1166/2544  ส่ัง ณ วันที่ 2  พฤศจิกายน 2544 และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป
ตามหลักการจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู   ที่กําหนดไวในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมา
เปนแนวทางในการปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

1) ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับการพัฒนาของผูเรียนดังนี้
ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ชวงชั้นที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปที่   1 – 3
ชวงชั้นที่ 4   ชั้นมัธยมศึกษาปที่   4 – 6

2) สาระการเรียนรู   กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร   ซ่ึงประกอบดวย
องคความรู ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรูและมีคุณลักษณะหรือคานิยม   คุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียนเปน 8  กลุม  ดังนี้

(1) ภาษาไทย
(2) คณิตศาสตร
(3) วิทยาศาสตร
(4) สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม
(5) สุขศึกษาและพลศึกษา
(6) ศิลปะ
(7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(8) ภาษาตางประเทศ

3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียน   ไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ   มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูซ่ึง
สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมายมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

แบงออกเปน 2 ลักษณะ
(1) กิจกรรมแนะแนว
(2) กิจกรรมนักเรียน

4) มาตรฐานการเรียนรู     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
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ตามกลุมสาระการเรียนรู  8   กลุม  ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู   ทักษะกระบวนการ
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมของแตละกลุม   เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคซ่ึงกําหนดเปน  2 ลักษณะคือ

(1) มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น

5) เวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู   และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้

(1) ชวงชั้นที่  1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ  4 – 5 ช่ัวโมง

(2) ชวงชั้นที่ 2  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ  4 – 5 ช่ัวโมง

(3) ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000 -1,200
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ  5 – 6 ช่ัวโมง

(4) ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา
1,200 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา  6  ชั่วโมง
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                                      แผนภาพที่  3  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสราง

สาระการ

เรียนรู

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

กลุมหลัก กลุมเสริมสราง

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา
ศาสนาและ

วัฒนธรรม

5. สุขศึกษา
และพลศึกษา

6. ศิลปะ
7. การงาน
อาชีพและ

เทคโนโลยี

8.ภาษาตาง
ประเทศ

กิจกรรม

แนะแนว

กิจกรรม

นักเรียน

ลูกเสือ

เนตรนารี

ยุวกาชาด

ผูบําเพ็ญ

ประโยชน

ชุมนุม

ชมรม

กลุมสนใจ

ชวงชั้น
1.ป.1-3
2.ป.4-6
3.ม.1-3
4. ม.4-6

ปละ/ชม.
ชวงช้ันที่ 1 –2
800 –1,000 ชม.
ชวงช้ันที่ 3
 1,000 – 1,200
ชม.
ชวงช้ันที่ 4
ไมนอยกวา

1,200

1.ระดับช้ัน
เรียน

2.ระดับสถาน
ศึกษา

3.ระดับชาติ

จบ ม.3 จบการศึกษาภาคบังคับ
จบ ม.6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑการจบหลักสูตร

การวัดผลประเมินผล
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2.2  นโยบายที่สําคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

2.2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540
  รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญ   ที่รางโดยความตองการของประชาชนทั่วทั้งประเทศ

เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  สังคม  การเมือง  การปกครองเปนอันมาก  ทั้งนี้เพื่อใหทันกับการ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน  สําหรับในดานการศึกษานั้น  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกลาว
ถึงการมีสวนรวม  มีสาระสําคัญตามมาตราดังนี้

 มาตรา  43  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน   ทองถ่ินและเอกชน  ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  มาตรา  81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข    สนับสนุนการ
คนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ

พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะ   และวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา  289  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม  และการฝกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น  และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐแตตองไมขัดตอมาตรา  43  และ  81  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึง
ถึงการบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย

 2.2.2   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกลาวถึงการมีสวนรวมเพื่อสนองรับ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ดังนี้
มาตรา  8  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้

1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน

2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง

มาตรา  29    ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน  เพื่อให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
และวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชมุชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการรวมทั้งหาวิธี
การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน

 2.2.3   นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ  2545
กระทรวงศึกษาธิการจะเรงรัดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2540   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  และ
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  2544  เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมแหงความรู  ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต
และมีปญญาเปนทุนไวสรางงาน  สรางรายได  และนําประเทศใหรอดพนจากวิกฤติเศรษฐกิจและ
สังคม  โดยยึดหลักการศึกษา  สรางชาติ  สรางคนและสรางงานดังนี้
  1)  เรงใหการดําเนินงานปฏิรูประบบและโครงสรางการบริหารการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542

 2)  เรงปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท    ตั้งแตระดับปฐมวัย
ถึงระดับอุดมศึกษาโดยเนนใหเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และความเที่ยงธรรม

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ   เพื่อเพิ่มและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา  ใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท

 4)  จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน  โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
 5)  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรม

โดยรัฐเปนผูวางระบบนโยบาย   กํากับคุณภาพมาตรฐาน  สนับสนุนและระดมทรัพยากร  เตรียม
ความพรอมให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  เครือขายครอบครัว  และอ่ืนๆ  รวมทั้งการจัด
การศึกษาเพื่อคนพิการทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาส
  6)  สนับสนนุใหประเทศไทยเปนศูนยการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน

       7)  สงเสริมใหเกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาใน
การใหการศึกษา อบรมแกเด็กและเยาวชน
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  8)  ปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  หลักการเรียนรูดวยตนเองและ
หลักการเรียนรูตลอดชีวิตเนนพลังความคิดสรางสรรค  การสรางนิสัยรักการอาน  การจัดใหมี
หองสมุด ศูนยการเรียนรูชุมชนและสื่อการเรียนรูตางๆอยางทั่วถึง

9) สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับและไววางใจจากสาธารณชน
รวมทั้งพัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 10)  ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักงานและทํางานเปน
10) ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย  ผูวางงานและ

ผูสูงอายุไดฝกงานอาชีพอยางนอย  1  อาชีพ  พรอมทั้งสงเสริมใหเปนผูประกอบอาชีพอิสระได
12) ปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  และพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี  เพื่อ

ตอบสนองตอภาคเกษตร   อุตสาหกรรมและภาคบริการรวมทั้งสนับสนุนใหผูเรียนไดเขาฝกทักษะ
ในสถานประกอบการ

2.3  การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       อํานาจหนาที่ของการบริหารสถานศึกษาสามารถจําแนกแบงสวนงานไดในหลายวิธี
หรือ  หลายดาน   ซ่ึงนักวิชาการและองคกรหรือหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาไดมีการจัดแบง
แตกตางกันไปในหลายลักษณะ  ตามสภาพและเหตุผลตางๆ  อยางไรก็ตามการพิจารณาถึงขอบขาย
หนาที่การบริหารในสถานศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ระบุไวใน
มาตรา  39  มี  4  ดานคือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป

 2.3.1  การบริหารวิชาการ
 การบริหารวิชาการเปนงานที่สําคญัของผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารวิชาการ

เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา  และเปนเครื่องชี้วัดที่สําคัญถึงความสําเร็จ และ
ความสามารถของผูบริหาร

            1)  ความหมายของการบริหารวิชาการ
 ภิญโญ  สาธร  ( 2526 : 324 ) ใหความหมาย  การบริหารวิชาการ   หมายถึงการบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซ่ึงเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการสอน นักเรียนใหไดผลดีและ
มีประสิทธิภาพที่สุด
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ไพฑูรย    เจริญพันธุวงศ  ( 2529 : 105  ) ใหความหมาย  การบริหารวิชาการ   เปนงานเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน  ( 2535 : 16 ) ใหความหมาย  การบริหารวิชาการ  หมายถึง
การบริหารสถานศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดี  และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู  ( 2537 : 3 )  ใหความหมาย  การบริหารวิชาการ
หมายถึง  การจดัการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร   การนําหลักสูตรไปใช    งานการเรียนการสอน
งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  งานวัดและประเมิน   งานหองสมุด
งานนิเทศการศึกษา  งานวางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงาน  งานประชุมอบรมทางวิชาการ

 กลาวโดยสรุป  การบริหารวิชาการ  คือ  การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทาง
การศึกษา  เพื่อใหเกิดการพัฒนา  ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดี  มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน

           2)  ขอบขายของการบริหารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 33)  ไดแบง

ขอบขายของการบรหิารงานวิชาการไวดังนี้

   (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ก.  ศึกษาวิเคราะห  เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการ
ของสังคม  ชุมชนและทองถ่ิน

ข. วิเคราะห สภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆที่กาํหนดใหมีในหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยพยายามบูรณาการ
เนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม

ง.  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
การใชหลักสูตรใหเหมาะสม

จ.  นิเทศการใชหลักสูตร
ฉ.  ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
ช.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
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   (2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู
ก.  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู  ตามสาระแตละหนวยการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ข.  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริง
และการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆให
สมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวน
การเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครอง  ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

ค.  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน
การนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรเชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกันหรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสม

ง.  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ
เหมาะสม

    (3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ก. กําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ

สถานศึกษา

                      ข.  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา  ให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู  หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และ

       การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ค.  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน

โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ  การปฏิบัติและผลงาน
ง.  จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ทักษะ  ประสบการณ และผลการเรียน

จากสถานศึกษาอื่น  สถานประกอบการ  และอ่ืนๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
              จ.  พัฒนาเครื่องมือและประเมินผลใหไดมาตรฐาน

    (4)   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                ก.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
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            ข.  สงเสริมใหครูศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูให
แตงละกลุมการเรียนรูประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห   วิจัย   ตลอดจนการเผยแพร
ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล
 ครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
         (5)   การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  ก.  ศึกษา  วิเคราะห   ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อจัด
การเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ

 ข.  สงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ค.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และ

การพัฒนางานดานวิชาการ

ง.  ประสานความรวมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น

จ.  การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

    (6)   การพัฒนาแหลงการเรียนรู
                   ก.  สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง

ในสถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
ข. จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูแกครู  สถานศึกษาอื่น  บุคคล

ครอบครัว องคกร หนวยงาน  และสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง
                  ค.  จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู  และ

ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครวั  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน

ง.   สงเสริม  สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน

         (7)  การนิเทศการศึกษา
               ก. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา

               ข.  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย  และเหมาะสมกับสถานศึกษา
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                ค. ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา

                ง.  ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ซ. การแลกเปลี่ยนการเรียนรู  และประสบการณ การจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา

    (8)   การแนะแนวการศึกษา
                ก.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดย

เชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการการเรียนการสอน
                ข.  ดําเนินแนะแนวการศึกษา  โดยความรวมมือของครูทกุคนใน

สถานศึกษา

                ค.  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา

                ง.  ประสานความรวมมือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดาน
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา  หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา
                     ( 9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                ก. จัดระบบโครงสรางองคกร  ใหรับรองการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

                ข.  กําหนดเกณฑการประเมิน  เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง     เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

                ค.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา

ช. ดําเนินกาพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

ซ. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
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ฉ.  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

ฌ. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง

    (10)   การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
                   ก.  การศึกษา สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน
                   ข.  จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ

เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน
ค. การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                    ง.   สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณระหวางบุคคล
ครอบครัว  ชุมชนทองถ่ิน
              (11)   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  และ
องคกรอื่น

                    ก.  ประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ของรัฐ  เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
ทั้งบริเวณใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษา

ข. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ

(12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

               ก.  สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความตองการในการ
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษา

ข.  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา

                                          ค. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล
ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
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วินัย  สมมิตรและคณะ  (2527 : 141 – 142 )   หนาที่รับผิดชอบของฝายวิชาการในโรงเรียน
มีหนาที่    ดังนี้

 1.  วางโครงการดําเนินงานของฝายวิชาการ
 2.  จัดทําโครงการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร  และปรับปรุงใหใชเหมาะสมอยูเสมอ
 3.  แนะนําควบคุมการสอนของครูใหดําเนินการไปตามโครงการสอน
 4.  จัดกิจกรรมตางๆ  ที่เปนการสงเสริมการเรียนการสอน
 5.  ดําเนินการวัดผลการศึกษาใหถูกตองตามระเบียบและหลักการวัดผลการศึกษา
 6.  สนับสนุนการคนควาทดลอง  ปรับปรุงวิธีการสอนใหดียิ่งขึ้น
 7.  จัดใหมีการประชุมครูในโรงเรียน
 8.  รับผิดชอบควบคุมงานในฝายวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายแผนงานของโรงเรียน
 9.  วางแผนงานดานวิชาการโดยรวมมือกับหัวหนาหมวดและฝายตางๆ
 10.  เปนที่ปรึกษาของเจาหนาที่ตางๆในสายงานวิชาการ
 11.  ตรวจและวัดผลงานดานวิชาการโดยอาศัยรายงานของหมวดตางๆ
 12.  รายงาน  เสนอแนะความคิดเห็นตอครูใหญเกี่ยวกับงานวิชาการ
 กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2536 :15 – 16 )  ไดศึกษาและจัดทํารางการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ( รางครั้งที่  3/3  )  ซ่ึงพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ในดานบริหารหลักสูตรและวิชาการ  พิจารณาไดดังนี้

1. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทองถ่ินทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

2.    จัดทําโครงการสอน  แผนการสอนและคูมือประมวลการเรียนการสอน
3.    พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 3.1 พัฒนาหลักสูตรวิชาแกนแตละกลุมวิชาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความ
ตองการของทองถ่ิน

 3.2 คัดเลือก  หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ  การอนุมัติใหใชใน
สถานศึกษา

 3.3 จัดทําตําราเรียนวิชาชีพที่สถานศึกษาเปนผูจัดทําหลักสูตร
 3.4 เปนกรรมการคัดเลือกและกําหนดแบบเรียนวิชาแกน
 3.5  กําหนดคาบเวลาเรียน  ตามเกณฑขั้นต่ํา  สําหรบัวิชาแกน
 3.6 ออกหลักฐานทางวิชาการ
 3.7 กําหนดวัน  ปด – เปด  ภาคเรียนของสถานศึกษา
 3.8 เทียบโอนรายวิชาเรียนกับประสบการณเดิมของผูเรียนทั้งวิชาชีพและวิชาเลือก
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 3.9 จัดหาวิทยากร  และแหลงประกอบการฝกงาน
 3.10 จัดทําทะเบียนวัดผล  และประเมินผลนักเรียนนักศึกษา
 3.11 วัดผลและประเมินผลการสอนของนักเรียนนักศึกษาแตละภาคเรียน
 3.12 อนุมัติการจบการศึกษา

3)  สรุปการบริหารวิชาการในสถานศึกษา
 (1) งานแผนวิชาการ  ไดแก  การจัดทําโครงการสอน  แผนการสอนและคูมือ

ประมวลการเรียน  การสอน  จัดทําขอมูลสถิตินักเรียน  จัดทํานําเสนอนโยบายแนวการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดทําแผนการดําเนินงาน  จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานวิชาการ  และ
อ่ืนๆ

 (2) งานการจัดการเรียนการสอน  ไดแก  จัดบริการการศึกษาสําหรับคนพิการ
ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ (มาตรา 10)ดําเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยตามที่เห็นสมควร  โดยใหตอบสนองตอนโยบายของชาติและความตองการของ
ทองถ่ินเปนสําคัญ ( มาตรา  15 ) กําหนดคาบเวลาเรียนตามเกณฑขั้นต่ํา กําหนดปดเปดภาคเรียน
ของสถานศึกษา จัดตารางสอน จัดชั้นเรียน  จัดครูเขาสอน  จัดสอนซอมเสริม และอ่ืนๆ

 (3)  งานการพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนไดแก จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน ( มาตรา  27  วรรค  2  ) เทียบโอนผลการเรียน  จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   ประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา
การสอน  สงเสริมใหผูสอนทําการศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
จัดหาและพัฒนาสื่อการสอนและใหบริการแกครู    จัดหาวิทยากรและแหลงประกอบการฝกงาน
จัดบริการหองสมุด  จัดมุมคนควาศึกษาในหองเรียน  จัดหองวิชาการสําหรับคนควาของครู  และ
อ่ืนๆ

              (4) งานการวดัและประเมินผล  ไดแก  จัดการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม
และการทดสอบ   ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน( มาตรา 26 ) ดําเนินการใหมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อันไดแก การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง  อนุมัติการจบ
การศึกษา  ออกหลักฐานทางวิชาการ  การทําทะเบียนวัดผล   ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ  และอ่ืนๆ

25



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

 (5)  งานอื่นๆ  ไดแก  ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆดาน
วิชาการของสถานศึกษา   ประสานสงเสริมและดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาของ
ครอบครัวและชุมชน  รณรงคใหเด็กทุกคนในพื้นที่บริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นําเสนอการ
แตงตั้งกรรมการหรืออนุกรรมการดานวิชาการ

2.3.2  การบริหารงบประมาณ
 1)  ความหมายงบประมาณ
 เชอรวูด. แฟรงค. พี . (Sherwood.  Frank.  P.  อางใน ณรงค  สัจพันโรจน. 2539 : 2 )

ใหความหมาย  งบประมาณคือ  แผนเบ็ดเสร็จที่แสดงออกในรูปตัวเงิน  แสดงโครงการดําเนินงาน
ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง  แผนนี้จะรวมถึง การกะประมาณบริหาร กิจกรรม โครงการและคาใชจาย
ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ยอมประกอบดวย

การกระทํา  3  ขั้นตอนดวยกัน  คือ
1. การจัดเตรียม

2. การอนุมัติ

3. การบริหาร

 วิศิษฎ  กมลานนท ( ม.ป.ป. :13 ) ใหความหมาย   การงบประมาณ  หมายถึง  การจัดทํา
งบประมาณ  การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงินและทรัพยสิน

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ( 2534 : 19 ) กลาวถึง  งบประมาณวา
เปนแผนการใชเงินเพื่อใหการดําเนินการตางๆบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  และ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการดําเนินงานไดอีกดวย

 2)  ขอบขายการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39)  ไดมุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ

คลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหารผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน  โดยมีขอบขายการบริหารงบประมาณ ดังนี้

(1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ
ก. การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
ข. การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา

                            ค. การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

26



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

(2)  การจัดสรรงบประมาณ
ก. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
ข. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
ค. การโอนเงินงบประมาณ

               (3) การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน

ก. การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
ข. การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน

(4)  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา
ก. การจัดทรัพยากร
ข. การระดมทรัพยากร
ค. การจัดหารายไดและผลประโยชน
ง. กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
จ. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

(5) การบริหารการเงิน
ก. การเบิกเงินจากคลงั
ข. การรับเงิน
ค. การเก็บรักษาเงิน
ง. การจายเงิน
จ. การนําเงินสง

(6) การบริหารบัญชี
ก. การจัดทําบัญชีการเงิน
ข. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
ค. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี  ทะเบียน  และรายงาน

(7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย
ก. การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
ข. การจัดหาพัสดุ
ค. การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ

จัดจาง

ง.  การควบคุมดูแล  บํารุงรักษา  และจําหนายพัสดุ
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 กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2536 : 17 – 18 ) ไดศึกษาและจัดทํารางการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( รางครั้งที่ 3/3 )  ซ่ึงไดพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ในดานบริหารการเงินและพัสดุ  พิจารณาไดดังนี้  จัดทําแผนการใชเงิน  การเก็บรักษาเงิน   จัดชื้อ
จัดจางตามแผนการใชจายเงิน       การควบคุมและตรวจสอบจัดชื้อจัดจาง  ใหสถานศึกษามีอํานาจ

ในการบริหารการเงินและพัสดุได  มีรายละเอียดดังนี้
1. เก็บรักษาเงินบํารุงการศึกษาและเงินนอกงบประมาณไดสูงขึ้นกวาที่

เปนอยู

               2. เลือกประเภทการฝากเงินบํารุงการศึกษาและเงินนอกงบประมาณ
               3. ใชจายเงินบํารุงการศึกษาและเงินนอกงบประมาณไดเต็มวงเงิน
               4. เปล่ียนแปลงแกไขรายการครุภัณฑ
               5. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
               6. แตงตั้งกรรมการจัดชื้อจัดจาง
               7. แตงตั้งกรรมการควบคุมการกอสราง
               8. แตงตั้งกรรมการตรวจการจาง
               9. แตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
               10. ส่ังจําหนายพัสดุ  ครุภัณฑ
               11. ส่ังทําลายเอกสารที่ไมเกี่ยวกับการเงิน
3)   สรุปหนาที่ของสถานศึกษาในดานงบประมาณและการเงิน

   (1) งานบริหารงบประมาณและการเงิน  ไดแก  จัดตั้งงบประมาณหรือจัดทําแผน
การใชจายเงินพิจารณานําเสนอ    เพื่อขออนุมัติแผนการใชจายเงินตอคณะกรรมการสถานศึกษา
บริหารงบประมาณใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  ติดตามรายงานผลการใช
งบประมาณ  การจัดทําบัญชีการใชจายเงินตรวจสอบภายใน    เก็บรักษาเงิน  การเบิกจายเงิน
ประเภทตางๆ   ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด  (   มาตรา  59  วรรค  4  )   อ่ืนๆ

 (2) งานพัสดุ  ครุภัณฑ   ไดแก   เปล่ียนแปลงแกไขรายการครุภัณฑ การกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของคุรุภัณฑ   จัดช้ือ  จัดจางตามแผนงานการใชจายเงิน  มีอํานาจในการสั่งชื้อ
ส่ังจางเพิ่มขึ้น  แตงตั้งกรรมการจัดชื้อจัดจาง  แตงตั้งกรรมการควบคุมการกอสราง  แตงตั้ง
กรรมการตรวจรับการจาง  แตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ  ส่ังจําหนายพัสดุ  ครุภัณฑ  ส่ังทําลาย
เอกสารที่ไมเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจาย  วัสดุ  ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา  จัดทําทะเบียนคุม
พัสดุ  ครุภัณฑ  อ่ืนๆ
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 (3) งานดานอื่นๆ ไดแก  ดําเนินการดานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(ม.ปลาย)
ระดมทรัพยากรจากองคกรและสถาบันตางๆในชุมชนและสังคมเพื่อใชในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  ( มาตรา 58 ) อ่ืนๆ
2.3.3  การบริหารงานบุคคล
 การบริหารงานบุคคล   เปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญ ดังนั้นตองแสวงหาคนดีมีความสามารถเขามาปฏิบัติงานและสงเสริมใหบุคคลเหลานั้น
ไดทํางานไดอยางดี ที่สุด

1)  ความหมายของการบริหารงานบุคคล
 เสนาะ   ติเยาว  (2534 :  8) กลาวถึง  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่ทําใหไดคน

ใชคนและบํารุงรักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม  นั้น
คือหนาที่ทางการรับสมัคร  การคัดเลือก  การฝกอบรม  การพัฒนาตัวบุคคล  การรักษาระเบียบวินัย
การใหสวัสดิการและการโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน

ไรทเลย  เดนนิส  ดี.  (Riley, Dennis  D. 1993 : 4 ) ใหความหมาย  การบริหารงานบุคคล
หมายถึง   กระบวนการในการไดมาและการพัฒนาทักษะของบุคลากรและรวมไปถึงการสราง
เงื่อนไขของหนวยงานใหสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดใชศักยภาพสูงสุดในการทํางาน

2)  ขอบขายการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคล
กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 51) ไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานบุคคลไวดังนี้

(1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
ก. การวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคน
ข. การกําหนดตําแหนง

                             ค. การขอเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะ
ขาราชการครู

             (2)   การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ก. ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการครูแล

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรับมอบหมายจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. การจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
ค. การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. การบรรจุกลับเขารับราชการ
จ. การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง
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               (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ก. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
ง. การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน
จ. เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่น
ฉ. งานทะเบียนประวัติ
ช. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ซ. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ฌ. งานขอหนังสือรับรอง   งานขออนุญาตใหขาราชการไป

ตางประเทศ   งานขออนุญาตลาอุปสมบท  งานขอพระราชทานเพลิงศพ  การลาศึกษาตอ  ยกยอง
เชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยพัฒน และ การจัดสวัสดิการ  การดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวของ

(4) วินัยและการรักษาวินัย
ก. กรณีความผิดวินัยไมรายแรง
ข. กรณีความผิดรายแรง
ค. การอุธรณ
ง. การรองทุกข
จ. การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย

(5) งานออกจากราชการ
ก. การลาออกจากราชการ
ข. การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการ

ค. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
ง. การใหออกจากราชการไวกอน
จ. การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุ

ทดแทน

ฉ. กรณีมีมลทินมัวหมอง
ช. กรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลหรือรับโทษจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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 คาสทัลโลและคณะ   (Castallo,et al. 1992 : 10 – 13 )  กลาววา   การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนไดนําหลักในการบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนมาใชดวย    และไดจําแนกงาน
บริหารงานบุคคลในโรงเรียน  ดังนี้

1. การวางแผนงานบุคคล

2. การสรรหา

3. การคัดเลือก

4. การปฐมนิเทศ

5. การพัฒนาบุคลากร

6. การกําหนดแนวปฏิบัติของบุคลากร

7. การใหผลตอบแทน

8. การเจรจาตอรองและการทําสัญญาจางบุคลากรในโรงเรียน

9. เงื่อนไขการจางงานและขอปฏิบัติตางๆ

10. การจัดทําขอมูลบุคลากรหรือทะเบียนประวัติบุคคล
11. กลุมชวยอํานวยการเพื่อสนับสนุนสงเสริมการบริหารงานโรงเรียน
12. การใชอํานาจแกครูผูสอน
13. การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
14. ความกาวหนาในอาชีพ
 เสนาะ   ติเยาว  ( 2534 :  24 – 30  ) หนาที่การบริหารงานบุคคล  พิจารณาไดใน 2 สวน คือ
1. หนาที่เกี่ยวกับองคกร  ไดแก  การริเร่ิมและการกําหนดนโยบายทางดานบุคคล  การให

คําแนะนํา  เกี่ยวกับการบริหารงานแกผูเกี่ยวของในองคกร  การใหบริการเกี่ยวกับงานบุคคล  และ
การควบคุมการบริหารหรือการปฏิบัติงานทางดานบุคคล

 2.  หนาที่เกี่ยวกับบุคคล  ไดแก
2.1 การวางแผนกําลังคน
2.2 การจางงาน  เชน  การสรรหา  คัดเลือก  บรรจุ  แตงตั้ง  เปนตน
2.3 การโยกยาย  เล่ือนตําแหนงและใหออกจากงาน
2.4 การอบรมและพัฒนา
2.5 การบริหารคาตอบแทน
2.6 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
2.7 ประโยชนและบริการพนักงาน
2.8 การรักษาระเบียบวินัย
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2.9 แรงงานสัมพันธ
2.10  การวางแผนจัดองคกร
2.11  การวิจัยงานบุคคล

กระทรวงศึกษาธิการ ( 2536 : 15 )   ไดศึกษาและจัดทํารางการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( รางครั้งที่ 3/3 )  ซ่ึงไดพิจารณาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ในดานการบริหารงานบุคคล  ดังนี้

1. วางแผนอัตรากําลัง

2. สรรหา  บรรจุ  แตงตั้ง บุคลากร
3.   จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร
4.    พัฒนาบุคลากร
5.    พิจารณาความดีความชอบและใหขวัญกําลังใจในการทํางาน
6.   สงเสริมวินัยและดําเนินการทางวินยั
7.    ปกครองบังคับบัญชาบุคลากร
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  เขตปฏิบัติการศึกษา  6  ( 2525 : 3 )  ไดจําแนก

ขอบขายภารกิจของการบริหารงานบุคคลประกอบดวย   การยาย   การโอน   การขอยืมตัวชวย
ราชการ  การขออนุญาตไปราชการ   การลาศึกษาตอ  การฝกอบรมในโครงการตางๆ   การลา     
การลาออก  การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  บัตรประจําตัวขาราชการ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเพิ่มคาจางลูกจางประจํา  การปรับปรุงตําแหนง และอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ  การขอ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติหรือแฟมประวัติของขาราชการ  การเกษียณอายุของ
ขาราชการ  การขอยกเวนการเกณฑทหาร   การดําเนินการเรื่องผูชวยครู    การแตงตั้งผูรักษาการใน
ตําแหนง   การขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   ประกาศนียบัตรและเงินชวยเหลือผูอาวุโส   การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  การขอกลับเขารับราชการ  การดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการครูและลูกจาง  การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งหรือเล่ือนและแตงตั้งผูบริหารหัวหนาสถานศึกษา
เปนตน

3)  สรุป  การบรหิารงานบุคคลในสถานศึกษา
วางแผนอัตรากําลัง  สรรหาบุคลากร  บรรจุ และแตงตั้งบุคลากร  จัดทําทะเบียนประวัติ

บุคลากรพัฒนาบุคลากร   พิจารณาความดีความชอบ  เล่ือนตําแหนงทางวิชาการ  สงเสริมวินัยและ
ดําเนินการทางวินัยที่ไมรายแรง  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร  ปฐมนิเทศบุคลากร
อนุญาตการลาปวย ลากิจ ลาพักผอนของบุคลากรในสถานศึกษา อนุญาตการลาไปเขารับการอบรม
ดูงานในประเทศ  อนุญาตการลาศึกษาตอในประเทศ  พัฒนาระบบขอมูลบุคลากร  การจัดองคกร
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ในสถานศึกษา  พิจารณาใหความเห็นและนําเสนอเกี่ยวกับการโอน ยายของบุคลากรในสถานศึกษา
ปกครองบังคับบัญชาบุคลากร  จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของกับใบประกอบวิชาชีพตามที่ไดรับมอบหมาย    จัดสวัสดิการแกบุคลากรใน
สถานศึกษา  ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆทางดานบุคลากรในสถานศึกษา
ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคลากรหรือ
หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง    ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
( มาตรา  50  ) อ่ืนๆ

2.3.4   การบริหารทั่วไป
 การบริหารโรงเรียนมีภารกิจหนาที่ที่ตองดําเนินการในหลายดานเชน ดานวิชาการ

 ดานงบประมาณ    ดานการบริหารงานบุคคล  ดานกิจการนักเรียน  ดานอาคารสถานที่
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ดานการจัดโรงเรียน  งานสารบรรณ  ฯลฯ
การบริหารทั่วไปของโรงเรียนจะรวมงานดานตางๆไวและกลายเปนภารกิจหนาที่ใหมขึ้นมา

1)  ความหมายของการบริหารทั่วไป
 สุรพันธ   ยันตทอง  ( 2526 : 164, 199 ) การบริหารทั่วไป  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับเอกสาร

ตางๆของโรงเรียนที่จําเปนตองปฏิบัติ  ทั้งที่เปนงานภายในและงานที่ติดตอกับบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินกิจการไปไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการใหการเรียนการสอนเปนไปอยางคลองตัวยิ่งขึ้นอันที่จริงแลวงานธุรการในโรงเรียน

เปนงานทุกชนิดที่ไมใชงานสอน   งานธุรการเปนงานประจําที่ตองทําอยูทุกวันไมมีกําหนดเสร็จ  ผู
ทํางานธุรการของโรงเรียนเปรียบเสมือนเปนแมบานของโรงเรียนนั้น

 หวน  พินธุพันธ   ( 2528 : 59 )  การบริหารงานธุรการ คือ  การดําเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริการหนวยงานตางๆในโรงเรียน  ทั้งในดานงานสารบรรณ  งานการเงิน  งานพัสดุ  งานอาคาร
สถานที่  งานบุคคล  และงานบริการทั่วๆไป   เพื่อใหการดําเนินงานทุกอยางในโรงเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไว  จึงมักจะเรียกวาการบริหารงานธุรการ  การเงินและบริการ

 พนัส  หันนาคินทร    ( 2529 : 325  )   การบริหารงานดานธุรการ   เปนการบริการหนวย
ตางๆของโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปตามจุดหมายที่ตองการหรือที่วางไวแลว โดยเหตุนี้จึงมัก
เรียกงานบริหารของสถาบันวางานธรุการ  และบางครั้งเรียกผูชวยครูใหญที่ควบคุมงานธุรการวา
ผูชวยครูใหญฝายบริหาร

 กลาวโดยสรุป  การบริหารทั่วไป  เปนงานที่ไมใชภารกิจหนาที่หลัก  แตก็มีความสําคัญ
ตอการดําเนินงานของโรงเรียนในการใหบริการแกหนวยตางๆของโรงเรียนใหสามารถดําเนินไป

ตามจุดหมายที่ตองการหรือที่กําหนดไว
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2) ขอบขายการบริหารทั่วไปการบริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 64)
ไดกําหนดขอบขายและภารกิจของการบริหารทั่วไปไวดังนี้

(1) การดําเนินงานธุรการ
(2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
(4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
(5) การจักระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และ

บริหารทั่วไป

(8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
(9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน
(10) การรับนักเรียน
(11) การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ

และตามอัธยาศัย

(12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
(14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา
(15) การสงเสริมและสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ

บุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(16) การประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น
(17) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน

             (18) งานบริการสาธารณะ
(19) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น

 ภิญโญ   สาธร  ( 2526 : 340 – 360  )  กลาววา  การบริหารงานธุรการโรงเรียน  ควรจะ
เกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ดังนี้

1) งานธรุการโรงเรียน ไดแก
1.1 การจัดการโรงเรียน  ( Organizing  School  )
1.2 กิจการนักเรียน
1.3 บุคลากร
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1.4 หลักสูตร  แบบเรียน  และอุปกรณอยางอื่นที่เกี่ยวกับการสอน
1.5 กิจกรรมตางๆ
1.6 งานธุรการ
1.7 การเก็บรักษาผลงานของโรงเรียน

2) งานสารบรรณ  เปนงานที่เกี่ยวกับหนังสือ  นับตั้งแตการคิด  ราง  เขียน  แตง  พิมพ
จด  จํา  ทําสําเนา  รับ  บันทึก    ยอเรื่อง  เสนอ  ส่ังการ  ตอบ  เก็บเขาที่ และคนหา

3) การจัดสํานกังานธุรการโรงเรียน

4) การบริหารอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน

5) บริการตางๆของโรงเรียน

6) การเงินโรงเรียน

7) ทฤษฎีการเงินโรงเรียน

 พนัส  หันนาคินทร (2529 : 355 – 357)  กลาวา   งานธุรการในโรงเรียน   แบงออกเปน
9 ประเภท  คือ

1. งานสารบรรณ

2. งานการเงิน  ไดแก  งานควบคุมเก็บรักษา  จัดทํางบประมาณการใชจาย   และหลักฐาน
การรับ - จายเงิน

3. งานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ

4. งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณประจําป ไดแก  การตรวจดูความตองการที่จะใชเงิน
ประเมินความตองการออกเปนตัวเงินใหใกลเคียงความเปนจริง  ปรับประมาณการจายเงินใหเขากับ
เงินที่มี  ขออนุมัติใชเงินตามงบประมาณที่จัดทําไวตอผูมีอํานาจตามลําดับ  เปนตน

5. งานเกี่ยวกับการทะเบียนและการรายงานตางๆ

6. งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่

7. งานเกี่ยวกับการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

8. งานดานการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

9. การบริหารงานบุคคลที่ไมเกี่ยวกับการสอน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ( 2534 : 4 – 13  )  ระบุถึงขอบขายงาน
ธุรการไว  4  งาน  คือ

1.  งานสารบรรณ  ไดแก  การผลิตหรือจัดทําเอกสาร  การสงและการรับเอกสาร  การเก็บ
รักษาและการยืม  การทําลายเอกสาร
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2.  งานทะเบียนและรายงาน  ไดแก  งานทะเบียนในโรงเรียน  เชน  งานทะเบียนเกี่ยวกับ
นักเรียน    งานทะเบียนเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน  และงานทะเบียนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  งาน
การเสนอขอมูลและรายงาน

3.  งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในดานอาคารสถานที่
4.  งานประชาสัมพันธ

      3)  สรุปการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
(1)  งานธุรการและสารบรรณไดแก ผลิตและจัดทําเอกสาร การสงและการรับ

เอกสารการเก็บรักษาและการยืม การทําลายเอกสาร การออกระเบียบขอบังคับคําสั่งของสถานศึกษา
การประชุมครูและงานอื่นๆ

(2)  งานทะเบียน  สถิติและรายงาน  ไดแก  จัดทําทะเบียนสถิติครูและลูกจาง
รายงานผลการเรียนของนักเรียนเปนระยะๆ  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
รายงานขอมูล   ผลการดําเนินงานหรือกิจการตางๆ  ตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน  เก็บ
รักษาขอมูลตางๆของโรงเรียน  อ่ืนๆ

(3)  งานอาคารสถานที่  ไดแก งานวางผังบริเวณสถานศึกษา  ปรับปรุงและกําหนด
แผนการใชอาคาร    กําหนดมาตราการปองกันอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและอุบัติติภัยตางๆ   การรักษา
ความปลอดภัย   สงเสริมให นกัเรียนดูแลรักษาความสะอาดหองเรียนและบริเวณสถานศึกษา

(4) งานกิจการนักเรียนและบริการตางๆ  ไดแก  ควบคุมความประพฤติและ
ระเบียบวินัย แนะแนวดานการศึกษาและอาชีพใหคําปรึกษา   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   บริการ
อาหารกลางวัน   บริการดานสุขภาพ   จัดหาทุนการศึกษา  บริการดานกีฬาและแหลงผักผอน
เกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ   จัดบริการโสตทัศนูปกรณ   จัดบริการน้ําดื่ม  น้ําใช
จัดโครงการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา  อ่ืนๆ

(5) งานดานชุมชนสัมพันธ  ไดแก  ใหบริการดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก
ชุมชน  รวมมือและสงเสริมกิจกรรมของชุมชน  สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะในทองถ่ิน  ประชาสัมพันธโรงเรียน  จัดทําและใหบริการขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียนแกชุมชน  เสนอแตงตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  จัดทํา
เอกสารสําคัญใหแกผูมีอุปการะคุณตอสถานศึกษา  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของชุมชน  ระดม
ความรวมมือในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา  สํารวจแหลงวิทยากรภมูิปญญาทองถ่ิน   จัดการประชุม
ผูปกครองนักเรียน  สํารวจความตองการดานบริการการศึกษา และนําการศึกษาเสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็ง
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2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4.1  ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในโรงเรียนประถมศึกษาพอจะ

สรุปได  ดังนี้
ในอดีตจนถึง ป พ.ศ.  2428  ศูนยกลางการศึกษาอยูในชุมชนมีบาน  วัด  รวมจัดการศึกษา

ไมมีเกณฑระเบียบที่ชัดเจน   แตเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ชุมชน หรือในสังคมขณะนั้น

 ป พ.ศ.  2428  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสงเสริมการศึกษาของไทย
ทรงจัดรูปแบบการศึกษาใหมรีะบบมีระเบียบปฏิบัติที่แนนอนมากขึ้นและใน  ป พ.ศ. 2452 ได
แตงตั้งคณะกรรมการตําบลขึ้น  ประกอบดวยกรรมการ  3  คน  คือ  กํานันหรือหัวหนาตําบล  1  คน
เจาอธิการวัดซึ่งเปนเจาคณะหมวดในตําบล  1  รูป  และแพทยประจําตําบล   1  คน  มีหนาที่จัดตั้ง
โรงเรียน ทํานุบํารุง หาเด็กเขาเรียนหาครูมาสอนในโรงเรียน  เรียกโรงเรียนที่ตั้งใหมวา  “  โรงเรียน
ประชาบาล  ”  ซ่ึงดํารงอยูไดดวยทนุทรัพยของประชาชน

ป พ.ศ.  2464  เร่ิมกําหนดใหประชาชนเขามามีบทบาทเกี่ยวของในรูปของคณะกรรมการ
ตั้งแตเร่ิมใชพระราชบัญญัติการประถมศึกษา  พุทธศักราช  2464  เรียกวา  กรรมการศึกษา

ป พ.ศ.  2524  มีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการแตงตั้งคณะ
กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ.  2525  โดยมีสาระสําคัญ  คือ  คณะกรรมการ
ศึกษาคัดเลือกจากผูนําชุมชน   ผูปกครองนักเรียน   ศิษยเกา   พอคา   ขาราชการในพื้นที่   เปน
คณะกรรมการจํานวนอยางนอย  9 คน  แตไมเกิน  15  คน  มีการกําหนดวาระและการพนจาก
ตําแหนง  รวมทั้งไดกําหนดบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจน

ป พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดใหมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ.  2539  เนื่องดวยมีขอมูลจากผลการวิจัยมากมายยืนยันวา
การดําเนินงานของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษายังไมเกิดผลสําเร็จ  ทั้งดาน
การดําเนินงาน การมีสวนรวมในการจัดการศกึษาในโรงเรียน  ความพึงพอใจในผลงานของตนเอง
การใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียนใน    การกําหนดแนวทางในการพัฒนา ฯลฯ  ประกอบกับ
กระแสความตองการใหคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนมากขึ้น
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 ป พ.ศ.  2540    มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักiไทย  พ.ศ.  2540  ที่มุงเนน
การมีสวนรวมของชุมชน  ในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.  2539  เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานเปนรูปธรรม
 กระทรวงศึกษาธิการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จัดการประชุม
ทางไกล   เร่ืองบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
เผยแพรทางสื่อโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดศึกษาและไดดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมายและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

 หลังจากคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาไดมีสวนรวมในโรงเรียน  มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแนวทางและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษามากมาย  ผลการ
วิจัย พบประเด็นที่นาสนใจ   คือ  การปฏิบัติงานดานโครงสรางเปนไปตามระเบียบที่กําหนด   แต
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนเนนดานการสนับสนุนการดําเนินงานมากกวาการรวม

กําหนดนโยบาย  และการรวมพัฒนาการเรียนการสอน
             พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542   เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของชุมชน และการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาองคกร
ชุมชนความเขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองไดและสามารถจัดการศึกษาในชุมชนได  ทําใหกระทรวง
ศึกษาธิการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.  2543  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543  ที่เนนการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนหลาย
ฝายใหเขามามีสวนรวมในโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน  และมีระเบียบคณะกรรมการ
สถานศึกษาฉบับแรกที่กําหนดใหผูหญิงสามารถเขามามีบทบาทในการเปนกรรมการสถานศึกษา

ทําใหผูหญิงมีโอกาสมากขึ้นในการทํางานเพื่อชุมชนและโรงเรียน   รวมทั้งทําใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทมากขึ้นในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  และจะมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับ
โดยเฉพาะเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับนี้อยางเต็มรูปแบบ
ใน ป พ.ศ.  2545

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เปนหนวยงานทางการศึกษาที่เห็น
ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา  และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษามากที่สุดมุงเนนใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในทุกดานการบริหาร

การจัดการศึกษาในโรงเรียนมิใชเพียงแตการรวมทุนทรัพย  แรงงานเทานั้น  เพราะการจัดการศึกษา
ที่มีชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนนั้นจะสอดคลองกับสภาพและความ

ตองการของทองถ่ินอยางแทจริง
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ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป   ( ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543  ขอ 6 และขอ  7   )

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปจจุบัน  เพื่อกําหนดจํานวนและสัดสวนของ
กรรมการในแตละองคประกอบวามีจํานวนเทาใด  รวมเปนจํานวนทั้งสิ้นเทาใดซึ่งจะตองนอยกวา
7  คน  และไมเกิน  15  คน  การกําหนดจํานวน   และสัดสวนของคณะกรรมการสถานศึกษานั้น
ใหคํานึงถึงกรรมการที่เปนสตรีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในในสามของกรรมการทั้งหมดนั้น    ใน
กรณีที่ไดพยายามดําเนินการสรรหาตามกระบวนการในขอ  7  แหงระเบียบแลวไมสามารถสรรหา
ไดตามจํานวนและสัดสวนขางตนก็ใหปรับ      ยืดหยุนจํานวนกรรมการที่เปนสตรีได  ซ่ึงอาจมี
จํานวนนอยกวาหรือไมมีก็ไดแตทั้งนี้ตองรายงานเหตุผลความจําเปนหรือขอจํากัดในการดําเนินการ

ดังกลาวใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปทราบในชวงการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

2.  ประกาศรับสมัครกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงเปน  ผูแทนของผูปกครอง   ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และผูแทนศิษยเกา  ซ่ึงควรมีเวลารับ
สมัครไมนอยกวา  15 วัน  กอนถึงวันดําเนินการคัดเลือก  โดยจัดสงประกาศไปยังกลุมบุคคลหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไดรับทราบอยางทั่วถึง

3.  ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาในองคประกอบตางๆไดแก  ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู    ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และผูแทนศิษยเกา  ดังนี้

3.1 กรณีที่มีผูสมัครมากกวาจํานวนกรรมการสถานศึกษา   ที่กําหนดไวในองค
ประกอบใด ใหผูสมคัรในองคประกอบนั้นคัดเลือกกันเองโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เชน    การลง
คะแนนเสียง    การประชุมตกลง  เปนตน  เพื่อใหไดกรรมการสถานศึกษาเทากับจํานวนที่กําหนด
ไวในองคประกอบนั้นๆ

3.2 กรณีที่มีจํานวนผูสมัครเทากับจํานวนกรรมการสถานศึกษา   ที่กําหนดไวใน
องคประกอบใดก็ถือวาผูสมัครในองคประกอบนั้นเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการ

สถานศึกษา

3.3 กรณีที่มีจํานวนผูสมัครนอยกวาจํานวนกรรมการสถานศึกษา  ที่กําหนดไวใน
องคประกอบใด    ก็ถือวาผูสมัครเทาที่มีอยูในขณะนั้นเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการ
สถานศึกษาในองคประกอบนั้น   และใหคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปจจุบันเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเปนผูแทนขององคกรนั้นจํานวน  2  เทาของจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่ยังไมครบ
ตามจํานวนทั้งหมดขององคประกอบนั้น  แลวใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองโดย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เชน  การลงคะแนนเสียง  การประชุมตกลง  เปนตน  เพื่อใหไดกรรมการ
สถานศึกษาเทากับจํานวนที่ยังไมครบในองคประกอบนั้นๆ
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3.4 กรณีที่ไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการสถานศึกษา  ที่กําหนดไวใน
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปจจุบันเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเปนผูแทนขององคกรนั้น  จํานวน  2  เทาของจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่ยังไมครบ
ตามจํานวนทั้งหมดขององคประกอบนั้น  แลวใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองโดย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เชน  การลงคะแนนเสียง    การประชุมตกลง  เปนตน  เพื่อใหไดกรรมการ
สถานศึกษาเทากับจํานวนที่กําหนดไวในองคประกอบนั้นๆ

4.  ดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ    โดยใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่ไดรับการคัดเลือก
เปนกรรมการสถานศึกษาในแตละองคประกอบประชุมรวมกัน  เพื่อเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน
2  เทาของจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูทรงคุณวุฒิ  แลวใหผูบริหารสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใน   5  องคประกอบรวมกันคัดเลือกโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง  เชน  การลงคะแนนเสียง   การประชุมตกลง  เปนตน  เพื่อใหไดกรรมการสถานศกึษาที่
เปนผูทรงคุณวุฒิเทากับจํานวนที่กําหนดไว

5.  เสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกตอหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอหรือหัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอหรือผูอํานวยการประถมศึกษากรุงเทพมหานครแลว

แตกรณี เพื่อลงนามแตงตั้งกรรมการสถานศึกษาตอไป  พรอมทั้งรายงานเหตุผลความจําเปนและ
ขอจํากัดในการดําเนินการใดๆที่ไมเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด

 การดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวในครั้งแรกใหดําเนินการภายใน  120  วันนับตั้งแต
ประกาศใชระเบียบฯ คร้ังตอไปใหดําเนินการภายใน  45 วันนบัจากวันครบวาระของคณะกรรมการ

 ขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาแทนตําแหนงที่วาง ( ระเบียบ ขอ 12 )
เมื่อมีกรณีที่กรรมการสถานศึกษาในองคประกอบหนึ่งองคประกอบใดวางลงกอนครบวาระและมี

เวลาเหลืออยูเกินกวา  90  วัน  ใหสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาเทาที่มีอยู  ดําเนินการใหได
มาซึ่งกรรมการสถานศึกษาในองคประกอบนั้นๆภายใน  15 วัน นับตั้งแตวันที่วางลงโดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการเชนเดียวกับการสรรหากรรมการสถานศึกษาโดยทั่วไป เพียงแตดําเนินการ
เฉพาะในองคประกอบที่มีกรรมการศึกษาวางลงเทานั้น

 ขั้นตอนและวิธีการจับฉลากเพื่อใหกรรมการสถานศึกษาพนจากตําแหนง  ( ระเบียบขอ
10  ) เมื่อครบกําหนด  2  ป  นับแตกรรมการสถานศึกษาชุดแรกเขาดํารงตําแหนง  ใหสถานศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    เพื่อดําเนินการจับฉลากใหกรรมการสถานศึกษาพนจาก
ตําแหนงจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด  ยกเวนผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปน
กรรมการและเลขานุการ
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 2.4.2  บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ : 2545)

1) กําหนดพันธกิจ  เปาหมาย  และวัตถุประสงคของสถานศึกษา
2) กําหนดนโยบายการพัฒนา  การดําเนินการตามแผนพัฒนา  และการประเมิน

ผลงานสถานศึกษา

3) สงเสริม  สนับสนุนกิจการตางของสถานศึกษา
4) สงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในดานการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน  การระดมทรัพยากร
การใชภูมิปญญาทองถ่ิน  และการสืบสานศลิปะ  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน

5)  สงเสริม  สนับสนุน  กํากับ ติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  6) ใหคําแนะนําและตกลงตอรองการแตงตั้งขาราชการครูหรือครูพิเศษโดยปรึกษา
รวมกับคณะกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา

7) ใหคําแนะนําในการแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นโดยปรึกษารวมกับ
คณะกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา

8) กําหนดนโยบายการรับนักเรียนคณะกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษา

4) กําหนดตารางเวลาภาคการศึกษา   และตารางสอนตามแนวทางที่กระทรวง
ศึกษาธิการและคณะกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาใหไว

10) อนุมัติทางเลือกเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับโรงเรียนภายใตกรอบของหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติและทองถ่ิน

11) อนุมัตินโยบายกิจกรรมรวมหลักสูตร
             12) อนุมัติระเบียบปฏิบัติของขาราชการครู พนักงานและผูเรียนตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูป
การศึกษาวางไว

13) กาํหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวม

14) กําหนดแผนการเตรียมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
15) ระดมเงินและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นๆ
16) กํากับ  ดูแล  ควบคุมการใชเงินแลการบริหารจัดการกองทุนตางๆ
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17) กํากับ  ดูแลการจัดซื้อหนังสือ  วัสดุ  อุปกรณตางๆ
18) กํากับ  ดูแลการใชจายดานสาธารณูปโภค
19) บํารุงรักษาอาคารและสถานที่ตลอดจนทรัพยสินอื่นๆของโรงเรียน
20) รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหผูปกครองทราบ
21) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
22) ใหบริการแกเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น
23) จัดใหมีกิจกรรมดานสังคมสันทนาการสุขอนามัยและโภชนาการรวมกับ

ชุมชน

              24) พิทักษสิทธิเด็กพิการ  ดอยโอกาส  หรือมีความสามารถพิเศษบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ : 2545)

1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการสถานศึกษา
2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
3) สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรูทั้งทางกาย  สติปญญา  อารมณ  สังคมและ

จิตใจใหกับผูเรียน

4) เสนอระเบียบปฏิบัติของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารอง
วางไว

5) กํากับ  ดูแล  และควบคุมใหครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเด็กใหปฏิบตัิตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของสถานศึกษา

6) กําหนดวิสัยทัศนและทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาโดยปรึกษารวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา

7) เปนผูนําในการนําปรัชญา  เปาหมาย  แผนพัฒนาโครงการและกิจกรรมของ
สถานศึกษาไปปฏิบัติใหบังเกิดผล

8) เปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตร  การดูแลและติดตามผลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและการประเมินผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของเด็ก

9) เสนอทางเลือกเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมรวมหลักสูตร
10) เปนผูนําในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
11) เปนผูนําในการใชประโยชนทรัพยากรทั้งดานงบประมาณและดานอื่นๆใหเกดิ

ประโยชนสูงสุดกับเด็ก
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12)  เปนผูนําในการสรรหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และจูงใจให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเทและอุทิศตนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก

13) เปนผูนําในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนและ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

14) บังคับบัญชา  ควบคุม  และดูแลโดยทั่วไปซึ่งภารกิจและราชการของ
สถานศึกษาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่มีผลบังคับใชใน

ปจจุบัน

อุทัย  บุญประเสริฐ  ( 2543 : 165 – 168 )  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหนาที่   ดังนี้
1. ดานวิชาการ

1.1 กําหนดหลักสูตรรายวิชา  และหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน

1.2 กําหนดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ  การทํางานเปนกลุม  รวมเปนผูสอน
หรือ    ผูชวยสอน  เสนอแนะวิทยากรและเทคนิคการสอนใหมๆ

1.3 ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  และสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กําหนดเกณฑมาตรฐานดานผูเรียน  และกําหนดเปาหมายผูเรียนที่บรรลุตามเกณฑมาตรฐาน

1.4 ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารบุคลากร

2.1 พิจารณาจํานวนครูตอจํานวนนักเรียน  กําหนดครูเขาสอนในชั้นเรียน  และจัดหา
บุคลากรตามที่สถานศึกษาตองการ

2.2 กําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษา
2.3 ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู

3. ดานธุรการและงบประมาณ

3.1 สนับสนุนใหการดําเนินงานธุรการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 จัดหาทรัพยากรจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.3 จัดสรรการใชงบประมาณทั่วไปและงบประมาณพิเศษที่ไดรับจากภายนอก
3.4 ตรวจสอบดูแลการใชงบประมาณปกติ  และงบประมาณพิเศษที่ไดรับจากภายนอก

4. ดานอาคารสถานที่

4.1 พัฒนาอาคารสถานที่  และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการจัด
การเรียนการสอน  และเปนศูนยบริการความรูแกชุมชน
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4.2 สนับสนุนใหชุมชนใชสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อกิจกรรมของชุมชน
5. ดานบริการสําหรับนักเรียนและชุมชน

5.1 สงเสริม   สนับสนุนใหมีการบริการดานตางๆ  แกนักเรียนและชุมชน เชน  ดาน
สุขภาพอนามัย  กิจกรรมสหกรณ  การจําหนายผลผลิตของนักเรียน  เปนตน

5.2 สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานใหสถานศึกษาเปนศูนยบริการดานวิชาการ
ที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่อ่ืนๆได

6. ดานแผนงานและโครงการ

6.1 โครงการอาหารกลางวัน
6.2 งานประจําปของสถานศึกษา
6.3 กีฬาสีประจําโรงเรียน
6.4 งานประเพณีตามเทศกาล
6.5 หองสมุด
6.6 งานประชาสัมพันธ

7. ดานศาสนาและวัฒนธรรม

7.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
7.2 ประสานงานหนวยงานทางดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ใหเขามามี

บทบาทในสถานศึกษา

7.3 สนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาเปนแหลงรวมภูมิปญญาทองถ่ิน
พิณสุดา  สิริธรังศรี  (2540 : 31 – 37)  ไดศกึษาการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด

พบวา   สถานศึกษาทุกระดับตั้งแตศูนยเด็กกอนวัยเรียนจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยจะมีความเปน
อิสระในการจัดการศึกษาของตนเองภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

( Board  of  Trustees )ทั้งในเรื่องของบุคลากร  งบประมาณเพื่อการศึกษา  หลักสูตรและการจัดการ
ตางๆ   ( ยกเวน  การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางรายเดือน  )  ใหสอดคลองกับนโยบายการจัด
การศึกษาแหงชาติ   โดยมีผูบริหารสถานศึกษา   (  Principal )  เปนผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงมาจากการ
จางโดยการสรรหา   และแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  (Board  of  Trustees )

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนคณะกรรมการที่ไดรับการสรรหาและแตงตั้งจากชุมชน
ผูปกครอง  ครูใหญ  ครูและนักเรียน  ( เฉพาะระดับมัธยมศึกษา  )  เพื่อทําหนาที่รับนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย  เปาหมายทางการศึกษาของชาติ  หลักสูตร
ธรรมนูญโรงเรียน  ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการทางการศึกษาของ

44



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

ชุมชนโดยยึดหลักการบริหารแบบการใชคุณคารวมกัน ( A Community  of  Share  Values )  และ
การตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา  ประกอบดวย
1. ผูแทนชุมชน 3 – 7 คน ( แลวแตขนาดของโรงเรียน  )
2. อาจารยใหญ  1  คน
3. ผูแทนครู 1 คน
4. นักเรียน  1  คน  ( เฉพาะระดับมัธยมศึกษา  )

บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1. ดานหลักสูตร
1.1 ปรับโปรแกรมการเรียนรูของเด็กโดยยึดหลักการ  สาขาการเรียนรูและทักษะที่

จําเปนและเหมาะสมสําหรับเด็ก  ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
1.2 ติดตามพัฒนาการของเด็ก โดยยึดวัตถุประสงคเปนเกณฑ
1.3 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคการเรียนรูและสัมฤทธิ์ผลของเด็ก

                    1.4 พัฒนาและปรับกลยุทธเพื่อสนองความตองการเรียนรูของเด็ก  ขจัดปญหาอุปสรรค
ทั้งปวง

1.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของเด็ก  เก็บรักษาประวัติและรายงานความกาวหนาของเด็ก
2. การจางงานและการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูจางครูใหญ

และครูใหญจะเปนผูวาจางครูและบุคลากรในชั้นเรียนอีกชั้นหนึ่ง

2.2 พัฒนาและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามนโยบายที่รัฐบาลกําหนดใน
การเพิ่มพูนศักยภาพการทํางานของบุคลากร  การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
 ตลอดจนการตระหนักในความตองการของเด็ก

2.3 เปนนายจางที่ดีตามกฎหมายการศึกษา และปฏิบัติตามเงื่อนไข การจางงานทั้งตอ
ผูสอนและผูสนับสนุนการสอน

3. ดานการเงินและทรัพยสิน

3.2 จัดสรรงบประมาณการบริหารโรงเรียน   ตามความสําคัญที่กําหนดไวในธรรมนูญ
โรงเรียน

3.3 ควบคุม  ติดตามการใชจายเงินของโรงเรียนและการจัดทําบัญชีตามที่ระบุไวใน
กฎหมาย

3.4 จัดการเรื่องทรัพยสิน  อาคารสถานที่ใหมีความปลอดภยัและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหแกเด็ก
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4. ดําเนินงานดานอื่นๆ  ไดแก
4.2 ปฏิบัติตามนโยบายของมติวาดวยการศึกษา  ( National  Education  Guideline )
4.3 รักษาระบบการประเมินตนเอง
4.4 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเวลาปฏิบัติงาน  การรักษาเวลาเรียนและปการศึกษาของ

นักเรียน

4.5 ใหประกันดานความปลอดภัยแกนักเรียนและบุคลากรตางๆในโรงเรียน

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหาร

 การบริหารแบบมีสวนรวมนั้นมีมาตั้งแตอดีต  มนุษยรวมตัวกันเพื่อรวมกันคิด  วางแผนที่
จะตอสูกับธรรมชาติ    การทํากิจกรรมใดก็ตามหากทําตามลําพังแลวก็ยากที่จะประสบผลสําเร็จ
การมีสวนรวมเปนความเกี่ยวของทางดานจิตใจ  และอารมณของบุคคลที่มีตอกิจกรรมของกลุม
เปนตัวกระตุนใหงานสําเร็จไดตามเปาหมาย  เพราะการมีสวนรวมเกี่ยวของกับการเขาไปเกี่ยวของ
ดวย( Involvement ) การชวยเหลือและการทําประโยชน  (Contribution )และการรับผิดชอบ
( Responsibility )   ดังนั้นประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับการรวมพลังที่จะผลักใหภารกิจบรรลุ
เปาหมาย ( เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  2537 : 182  ) เพราะในบางสถานการณหลายหัวดีกวาหัวเดียว
ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  หลายสมองหลายความคิดดีกวาความคิดเดียว

ในการจัดการศึกษาก็เชนกัน  จําเปนตองใหสังคม  ชุมชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนแนวทาง
หนึ่งในการปรับปรุงและเสริมสรางการปฏิบัติงานในองคการใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นผูบริหาร
ควรใหผูปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมองคการ  และมีความเชื่อในสมมติฐานที่
วา  ฝายปฏิบัติงานถามีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจมากเทาไร   ก็ยิ่งมีความเขาใจใน
ปญหาขององคการและบทบาทของฝายบริหารมากขึ้นเทานั้น   ซ่ึงจะเปนผลใหเกิดความรวมมือ
รวมใจและจะกระตุนใหภารกิจบรรลุเปาหมายในทางตรงกันขาม    ทั้งสองฝายมีความคิดเห็นไม
ตรงกันก็อาจทําใหผูปฏิบัติงานแยกตัวออกจากองคการ   ทั้งนี้เพราะเขาไมมีสวนเกี่ยวของในการ
รับผิดชอบหรือการตัดสินใจ  อีกทั้งอาจมองวาผูบริหารไมเห็นคุณคาของพวกตนอาจแสดงออกใน
รูปของความเย็นชาไมเอาใจใส  ส่ิงเหลานี้ไมเปนที่พึงประสงคขององคการอยางแนนอน

 การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหทุกฝายมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสงผลใหองคการ
เปนที่ยอมรับ  ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  บรรยากาศในการปฏิบัติงานจะเกิดความสามัคคี
ปรองดองมีความเขาใจซึ่งกันและกัน  มีความเปนระเบียบ  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่กอใหเกิดพลัง
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 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนั้น  โรงเรียนจะตองสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน  บานและชุมชน   ดังนั้นประชาชนจึงเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา  เพราะการศึกษาที่ดีตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

 2.5.1  ความหมายของการมีสวนรวม
 วิญ ู  อังคณารักษ  (2517 : 91)  กลาวถึง    วิธีการทํางานใหไดดีวา  จะตองใหลูกนองมี

สวนรวมทํางานดวย  (Participation )  นั้น  มิไดหมายความวา  คอยแตออกคําสั่งใหลูกนองปฏิบัติ
แตอยางเดียว   แตหมายถึงการเสาะหา  ความคิด  ปฏิกิริยาและความรูสึก กระทําใหลูกนองแตละคน
รูสึกวา ตนเปนคนสําคัญเหมือนกัน การแสดงขอเท็จจริง ความคิด แผนการและปญหาตอผูเกี่ยวของ
และเปดโอกาสใหเขาแสดงความคิดเห็นกอนที่จะออกคําสั่งไป

 นิรันดร   จงวุฒิเวศย  (2525 : 183)  การมีสวนรวม   หมายถึง  การเกี่ยวของทางดานจิตใจ
อารมณ  (  Mental  and  Emotional  Involvement )  ของบุคคลในสถานการณกลุม  (  Group
Situation )  ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการ (Contribution )  ใหบรรลุ
จุดมุงหมายของกลุมนั้น  กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย

ไพรัตน  เตชะรินทร  (2527 : 6)  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา  หมายถึง
กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม  ชักนําและสรางโอกาสใหกับประชาชนในชุมชนทั้งสวน
บุคคล กลุมชน ชมรม  สมาคม  มูลนิธิและองคการอาสาสมัครใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
เร่ืองหนึ่งเรื่องใด  หรือหลายเรื่องรวมกัน

 ทวีทอง   หงษวิวัฒน  (2527 : 2) กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชนถือการที่ประชาชน
หรือชุมชน  พัฒนาขีดความสามารถของคนในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากร   และ
กระจายทรัพยากร  การกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม  เพื่อประโยชนคือ
การดํารงชีวิตของทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกใน
สังคม  ในการมีสวนรวมของประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา  ซ่ึงแสดงออกในรูปของ
การตัดสินใจในการกําหนดชีวิตคนอยางเปนตัวของตัวเอง

ยุวัฒน   วุฒิเมธ ี  (2534 : 67)   การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง  การเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  การพิจารณาตัดสินใจ  การรวมปฏิบัติ  และการรวม
รับผิดชอบในเรื่องตางๆอันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง
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การมีสวนรวมของประชาชนเปนแนวคิดทางยุทธศาสตร   ของหลักการพัฒนาชุมชนที่จะ
ทําใหประชาชนบังเกิดความศรัทธาในตัวเอง  ( Self – reliance )   ความเชื่อมั่นในตนเอง  ( Self –
confidence  )   ความรูสึกเปนเจาของ (Sense  of  belonging )ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ตางๆในชุมชนซึ่งจะนําไปสูความสามารถและประสิทธิภาพในการปกครองตนเองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ   (2537 : 182 – 184)  การมีสวนรวม  ( Participation ) หมายความวา
เปนการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ  สนับสนุนทําประโยชน ในเรื่องตางๆหรือกิจกรรม
ตางๆ   อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร  การใหบุคคลมี
สวนรวมในองคการนั้น บุคคลตองมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ เปนผล
ใหบุคคลนั้นมีความผูกพันตอ   กิจกรรมและองคการในที่สุด  ดังภาพดังนี้

การมีสวนรวม

( Participation )

การมีสวนเกี่ยวของ

(Involvement  )

การมีความผูกพัน

( Commitment )

แผนภาพที่  4   ผลการมีสวนรวมในองคการ
(ที่มา : เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2537:182-183 )

เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538 : 237) การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึงรูปแบบของความเกี่ยว
ของผูกพันรวมกัน  ( Involvement  )  ของสมาชิกในการประชุมหรือเพื่อตัดสินใจและควบคุมการ
ทํางานรวมกัน   ดังแผนภาพแสดง  ดังนี้
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                                             ขอผูกมัดหรือขอตกลงใจรวมกัน
ความเกี่ยวของผูกพัน              ( Commitment )

 การมีสวนรวม      (Involvement  )
( Participation )

แผนภาพที่  5  ระดับความผูกพัน
        ( ที่มา : เอกชัย   กี่สุขพันธ. 2538:237 )

อัมสไตน ( Amstein อางใน  อรุณ  รักธรรม.  2536 : 270)  การมีสวนรวม  หมายถึง  ผูเขา
ไปมีสวนรวมจะตองมีอํานาจและการควบคุมอยางแทจริงในอันที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ใหบังเกิดขึ้น

 เบรคเลย (Berkley อางใน อรุณ  รักธรรม.  2536 : 270 ) การมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูนํา
อนุญาตใหผูตามเปนจํานวนมากที่สุดเทาที่จะมากได   ใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด
เทาที่จะมากได

 พุตตี้ (Putti  อางใน  ทัศนา  แสวงศักดิ์.  2539 : 15 )  กลาววา  การมีสวนรวมเปนพื้นฐาน
ของกิจกรรมทุกกิจกรรม   การมีสวนรวมในการบริหารจะทําใหการบริหารเปดกวางมีอิสระทําให
ทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  อันเปนวิถีทางในการขยายอิทธิพลของสายบังคับบัญชาลงไปสู
ระดับปฏิบัติในองคการ

 วอง (Whang อางใน ชูชาติ    พวงสมจิตร.  2540 : 13 )  การมีสวนรวม  หมายถึง  กระบวน
การเขาไปดําเนินงาน  งานบุคคลหรืองานกลุมเพื่อใหสะทอนถึงความสนใจของตน  หรือเพื่อให
การสนับสนุนทางดานกําลังงาน  หรือทรัพยากรตอสถาบัน  ระบบที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของ
พวกเขา

 ไวท (White อางใน  กิตติ   คันธา.  2526 : 14 )  การมีสวนรวม  ประกอบดวย  3 มิติ มิติที่ 1
การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร  มิตทิี่  2  มีสวนรวมเสียสละในการ
พัฒนา  ลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ  และมิติที่ 3   มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิด
จากการดําเนินงาน

องคการสหประชาชาติ (United  Nations 1981 : 4 )  การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะ
เปนกระบวนการในการพัฒนา หมายถึง การเขารวมอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนใน
ดานตางๆ  ไดแก ในการตัดสินใจ  เพื่อกําหนดเปาหมายของสังคม  และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ใหบรรลุเปาหมาย   ในการปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการตางๆดวยความเต็มใจ
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2.5.2  ลักษณะของการมีสวนรวม
 กรรณิกา   ชมดี  (2524 : 13)  ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมหลังจากไดศึกษาวิจัยเร่ือง

การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการสารภี ต.ทาชาง  อ.วารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี  ออกเปน  10  รูปแบบ  คือ

 1)   การมีสวนรวมประชุม
2) การมีสวนรวมในการออกเงิน

3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ

4) การมีสวนรวมเปนผูนํา

5)   การมีสวนรวมสัมภาษณ
6)   การมีสวนรวมเปนผูชักชวน
7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค

8) การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  หรือผูเร่ิมการ
9) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน

10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ
 เจิมศักดิ์  ปนทอง  ( 2525 : 11 - 13)  ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ชนบท วามี  4  ขั้นตอน  คือ
 1)   การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
2) การมีสวนรวมในการวางแผน

3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน

4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล

ฉอาน   วุฑฒิกรรมรักษา  (2526 : 16)  ไดจําแนกการมีสวนรวมไว  5  ขั้นตอน  คือ
 1)   ขั้นกําหนดความตองการ
2) ขั้นวางแผนดําเนินการ

3) ขั้นตัดสินใจ

4) ขั้นดําเนินการ

5) ขั้นติดตามผลงาน

 ยุวัฒน   วุฒิเมธี   (2534 : 12 )  หลักความรวมมือของประชาชนที่สําคัญยิ่ง  ก็คือ  การเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยางจริงจังและจริงใจ   ทั้งนี้เปดโอกาส
ใหมีการศึกษา(Education)การรวมพิจารณา (Consensus)และการตัดสินใจรวมกัน  (Consent)   ใน
การแกปญหาหรือการวางโครงการตางๆ  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมก็เพื่อเปน
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การใหประชาชนไดมีสิทธิและความเสมอภาคกัน  ในอันที่จะรับผิดชอบสังคม  ประชาชนจะมี
โอกาสรวมคิด   รวมตัดสินใจรวมปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบ

เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ  (2537 : 19)  ไดศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติและระเบียบของ
สถาบันการศึกษาตางๆในสวนที่ใหเอกชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาที่ภาครัฐจัดดําเนินการ

ปรากฏวาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาจะอยูในรูปลักษณะเดียว  คือ   ในรูป
ของ  “ คณะกรรมการ ”    การเขารวมในคณะกรรมการก็จะอยูในลักษณะของ  “ ผูทรงคุณวุฒิ ” ซ่ึง
ผูทรงคุณวุฒิ มีความหมายรวมถึง    ขาราชการในหนวยงานอื่น  ขาราชการที่เกษียณแลว  หรือ
ประชาชนทั่วไป

 นรีวรรณ  พรมชุม  และคณะ  (2537 : 7)  ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมของกรรมการ
ศึกษาไวเปน  2  ดาน  คือ

 1)  การมีสวนรวมในดานนโยบาย  ไดแก  การใหขอมูล  การใหคําแนะนํา และการรวม
ตัดสินใจ

 2)  การมีสวนรวมในดานปฏิบัติการเชน แรงงาน เงิน/วัสดุอุปกรณ  ประชาสัมพันธและ
ประสานงาน

เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538 : 328 – 332 )  กลาวถึง  ระบบการมีสวนรวมที่เปนที่ยอมรับใน
ปจจุบันมี  3  ระบบ คือ

1) ระบบการปรึกษาหารือ   (  Consulting  Management  )   เปนการบริหารแบบเปด
โอกาสใหผูการบริหาร  และการประสานความรวมมือ

2) การมีสวนรวมในผลประโยชน  (  Benefits  )

3) การมีสวนรวมในการประเมินผล  (  Evaluation )
เดวิสและนิวสตรอม ( Davis  and  Newstrom  อางใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2537 : 182  )

เห็นวา  การมีสวนรวมเปนความเกี่ยวของดานจิตใจ  และอารมณของบุคคลที่มีตอกิจกรรมของกลุม
เปนตัวกระตุนใหทํางานสําเร็จตามเปาหมาย  ซ่ึงการมีสวนรวมเกี่ยวของกับ

1) การเขาไปเกี่ยวของดวย  (Involvement  )
2) การชวยเหลือและทําประโยชน   ( Commitment  )
3) การรับผิดชอบ    (  Responsibility  )
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พุตตี้ (Putti อางใน  ทัศนา  แสวงศักดิ์.  2539 : 25 – 26)  สรุปวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม
ไว   8  แบบ คือ

1) การวางแผนแบบสแกนลอน  ( The   Scanlon   Plan  )  เปนการทํางานแบบทีม
ระหวางคนงานกับผูบริหาร  เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลิต  คาจางและผลกําไร

 2)  เจเคกรุฟ  ( Jishu  Kanri – JK  )    เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็กๆที่มีอํานาจเด็ดขาด
กลุมเหลานี้จะพิจารณาปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานแลวพยายามที่จะหาขอยุติที่สรางสรรค

ผูนํากลุมอาจสับเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกภายในกลุม

 3)  การปรึกษาตามสายงานบังคับบัญชา  ( Consultative  Hierarchy  )  เปนวิธีการที่ลูกจาง
มีสวนรวมตัดสินใจ  โดยเครือขายคณะกรรมการตางๆซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตางๆภายในองคการ

 4)  ทีกรุป  ( T – Group  Approach  or  Sensitivity  )  ใชการบริหารแบบมีสวนรวมใน
การฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธของฝายบริหาร

 5)  การบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับผูบริหารระดับตางๆในองคการ  ( Multiple  -
Management  ) เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร

 6)  คิวซีซี  (Quality  Control  Circle ) เปนการทํางานของกลุมเล็กๆ มี 3 – 15 คน โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแกปญหารวมกัน

 7)  แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม  ( Committee  Approach
for  Participation  )

8) การมีสวนรวมและการสรางทีม  (Participation  and  Team  Building  )
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อัมสไตน ( Amstein  อางใน  ชูชาติ  พวงสมจิตร.  2540  : 22 – 23 ) มีความคิดเห็นวาการมี
สวนรวมมีลักษณะเปนบันไดการมีสวนรวม  (  Participation  ladder  )  8  ขั้น

8         ขั้นควบคุมโดยประชาชน
( citizen  control  ) การมีสวนรวมระดับ

7 ขั้นใชอํานาจผานตัวแทน อํานาจเปนของประชาชน

(delegated     power ) ( degree  of  citizen  power )
6 ขั้นเปนหุนสวน

( partnership  ) …………………………….
5 ขั้นปลอบใจ

( placation  ) การมีสวนรวมระดับพิธีกรรม

4 ขั้นปรึกษา หรือการมีสวนรวมบางสวน

(  consultation ) (degree  of  tokenism  or

3 ขั้นรับฟงขาวสาร Partial  participation  )
( informing  ) …………………….

2 ขั้นบําบัดรักษา การมีสวนรวมเทียมหรือ

(  therapy  ) ไมมีสวนรวม

1 ขั้นถูกจัดกระทํา ( pseudo – participation  or
( manipulation  ) non – participation  )

ภาพที่  6  บันไดของลักษณะการมีสวนรวม
        ( ที่มา : ชูชาติ   พวงสมจิตร. 2540: 22-23 )

จากภาพที่  6  นี้  ขั้นที่  1  และขั้นที่  2   รวมเรียกวาเปนขั้นที่มีสวนรวมเทียม  หรือไมมี
สวนรวม  หมายถึง  ประชาชนยังไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง

บันไดขั้นที่  3 – 5  รวมเรียกวา   การมีสวนรวมระดับพิธีกรรมหรือการมีสวนรวมบางสวน
หมายถึง    เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมไดในบางสวน  บางเรื่องเทานั้น  เพราะบาง
สวนผูมีอํานาจเต็มสงวนเอาไว  แตนับวายังดีกวาขั้นที่ 1 –2
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บันไดขั้นที่  6 – 8  รวมเรียกวา   การมีสวนรวมระดับอํานาจเปนของประชาชน  ซ่ึงเปน
ระดับที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก  โดยพัฒนาจากขั้นที่ 6 , 7  จนถึงขั้นที่  8  ขั้น
ควบคุมโดยประชาชนเปนการใชอํานาจตัดสินใจของประชาชน  โดยผานตัวแทนหรือประชาชน
เปนผูใชอํานาจนั้นเอง

 แมวาความหมายของการมีสวนรวมจะมีนักวิชาการใหความหมายไวอยางหลากหลายตาม
แตละทรรศนะก็ตาม  แตส่ิงสําคัญของการมีสวนรวมก็คือ  การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะเปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม  ในลักษณะ
ของการรวมรับรู   รวมคิด  รวมทํา  ที่มีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน

2.5.3  ปจจัยที่สนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมปจจัยที่สนับสนุนการมี
สวนรวม

ชูชาติ   พวงสมจิตร  (2540 : 268 – 271) ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
เห็นวาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมสรุปไดดังนี้

1) ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม

(1) โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการ
สนับสนุนโรงเรียนดานการเงิน  เพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจดี

       (2)    ลักษณะนิสัยของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนกลาวคือ
โดยทั่วไป  คนไทยมีนิสัยชอบทําบุญสุนทาน  ไมคอยจะปฏิเสธคําขอรองของผูอ่ืน  โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่เปนสถาบันสอนบุตรหลานใหเปนคนดี  มีความรู

(2) ระบบการเมืองการปกครองสวนทองถ่ิน  กระตุนใหนักการเมืองเขามามีสวนรวม
กับโรงเรียน  ซ่ึงในชวงที่มีการเลือกตั้งผูสมัครมักจะตองเขาไปพบประชาชนและชวยเหลือกิจกรรม
ของสังคม  โดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนที่เปนสถาบันหลักของชุมชน

2) ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน

(1)  ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน  หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับ
ชุมชนได  เชน   ผลการเรียนดี   นักเรียนสามารถสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันที่มีช่ือเสียงได
โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ  ครูอาจารยเอาใจใส
นักเรียน  ฯลฯ ส่ิงเหลานี้จะทําใหชุมชนเกิดความศรัทธาตอโรงเรียน

(2) ชุมชนมีความรูสึกวาตนเองเปนเจาของโรงเรียน   และตองมีหนาที่ตอโรงเรียน
ความรูสึกดังกลาวมักจะอยูในรูปของโรงเรียนของเรา  การเปนศิษยเกา  การเปนบุคคลที่มีสวนรวม
ในการกอตั้ง  และทํานุบํารุงโรงเรียน  การเปนผูปกครองนักเรียน  ฯลฯ
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(3) ความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน ไดแก  ความคาดหวังวาโรงเรียนจะสั่งสอน
บุตรหลานของเขาใหเปนคนเกง  คนดี  และคาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอ่ืน

(4) ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน  หากผูบริหารและครูเขารวมกิจกรรมกับ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ   โรงเรียนใหการตอนรับชุมชนอยางดี    โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของ
ประชาชนชุมชนก็จะใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี

3) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน

(1) ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู  ซ่ึงไดแก    ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน  ใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน  โรงเรียนมีครูเกาหรือศิษยเกา
ปฏิบัติหนาที่

(2) เปนครูอยูในโรงเรียน  ครูสนใจและเอาใจใสการเรียนการสอน  ฯลฯ
(3) ปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชนโรงเรียนมีชื่อเสียงดาน

วิชาการ มีความนาเชื่อถือในเรื่องการเงิน  โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ  ฯลฯ
ปรัชญา  เวสารัชช  ( 2528 : 33-35 ) กลาวถึงปจจัยที่ผลักดันการมีสวนรวมของประชาชน

คือ

1) ปจจัยภายในตัวบุคคล  เปนแรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง
2) ปจจัยส่ิงแวดลอม  ไดแกสภาพแวดลอมทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง
3) ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น

4) รางวัลตอบแทนคือประชาชนเขารวมกิจกรรมโดยหวังประโยชนตอบแทน

อํานาจ   อนันตชัย   (2526 : 138) กลาวถึง ความสําเร็จของการพัฒนาแบบระดมความ
รวมมือข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ  3  ประการ  คือ

 1)  การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชนตั้งแตเร่ิมวา    มีปญหาสาเหตุของ
ปญหา  การแกไขปญหา  ดานการคิดวาจะทําโครงการอะไรที่เปนประโยชนตอประชาชน  โดยใช
ประโยชนจาก   แรงงาน  ทรัพยากรทองถ่ินอยางเต็มที่

 2)  การผสมผสานแผนงานและโครงการของสวนราชการดวยการพัฒนาความรู   ทักษะ
ความสามารถดานประชาชนและคุณภาพของเจาหนาที่  เพื่อแกไขปญหาเดือดรอนสนองผล
ประโยชนไดถูกตองตามเวลาและสถานที่

 3)  การสรางองคกรทองถ่ิน  กลไกการประสานงาน  งบประมาณ  ปจจัยดําเนินงาน  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ตามความตองการอันจําเปนของประชาชน
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 ประวิทย  พูจิตรกานนท  (2530 : 1-5 ) ไดศึกษาถึงเรื่อง  ปจจัยการบริหารกับการเขามามี
สวนรวมทางธุรกิจของสหกรณเกษตร สรุปไดวา  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนามี  5 ปจจัย  ดังนี้

 1)  ปจจัยดานสังคม
 2)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ
 3)  ปจจัยดานการเมือง
 4)  ปจจัยดานวัฒนธรรม
 5)  ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม
อนุภาพ   ถิรลาภ   (2528 : 21-26 )  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบและกระตุนใหเกดิการ

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา   และพบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการมีสวนรวมมีอยู 4
ประการคือ

 1)  ความใกลชิดเจาหนาที่ของรัฐ
 2)  การคํานึงถึงผลประโยชนในการตอบแทน
 3)  การยอมรับแบบอยาง
 4)  ความเชื่อถือในตัวผูนํา
 ธวัช    เบญจาธิกุล  (2529 : 25 – 26)    พบวาปจจัยที่มีผลผลักดันการมีสวนรวมของ

ประชาชน  ไดแก
1) ปจจัยสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  การปกครองและ

ความปลอดภัย

 2)  ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น  โดยเฉพาะผูนํา  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน
 3)  รางวัลตอบแทน  ไดแก  คาตอบแทนแรงงาน  เงินปนผลสหกรณออมทรัพย
 ปจจัยที่สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา   มีอยูหลาย

ประการที่สําคัญก็คือ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองเห็นความสําคัญและสนองนโยบายของรัฐในเรื่องนี้
ผูบริหารจะตองมีมนุษยสัมพันธกับชุมชนใหแนบแนน    อยาคิดวาโรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มี
เศรษฐกิจดีก็จะไดรับการสนับสนุน  นอกจากนี้โรงเรียนจะตองสรางผลงานใหชุมชนเกิดความ
ศรัทธา   เชน   มีผลงานทางวิชาการเอาใจใสนักเรียน  เด็กนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น เปนตน
สําหรับในดานประชาชนนั้น  สวนใหญคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญ  มีความเอื้อเฟอ  ดังนั้นหากทาง
โรงเรียนจะขอรองอะไรก็คงไดรับการสนับสนุน
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 2.5.3.2  ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม
 เมตต   เมตตการุณจิต  ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน

ของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา  มีปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวม  2  กลุมปจจัย  คือ

 1)  ปจจัยเกี่ยวกับกรรมการศึกษา  ไดแก  การไมมีเวลาวาง  ไมมีถ่ินกําเนิด หรือไมมีที่พัก
อาศัยในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู

2) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน  ไดแก  ผูบริหารขาดความเปนผูนํา  ไมมีมนุษยสัมพันธและไม
เปนคนในทองถ่ินโดยกําเนิด

 เจิมศักดิ์   ปนทอง  ( อางใน  ชูชาติ  พวงสมจิตร.  2540 : 61 – 62 )    กลาวถึง  ปญหาและ
อุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบทไว 2 ประเด็น  ดังนี้

1) ปญหาเกี่ยวกับตัวของชาวชนบทเอง  จําแนกออกเปนประเด็นสําคัญๆ  ดังนี้
(1)  ชาวชนบทขาดนิสัยการทํางานรวมกันอยางจริงจังและถาวร  จะมีแตการรวมกัน

ทํางานเปนครั้งคราว  ทั้งนี้เพราะในอดีตประเทศไทยเปนสังคมที่มั่งคั่งจึงไมจําเปนตองเสริมสราง
การทํางานรวมกัน

(2) ชาวชนบทไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เต็มไปดวยความไมแนใจวาจะไดรับ
ประโยชนโดยตรงในระยะสั้น  ดังนั้นการมีสวนรวมที่หวังผลระยะยาวจึงคอนขางยากลําบาก

(3) ชาวชนบทไทยอยูภายใตระบบอุปถัมภ  และลัทธิพอปกครองลูก  ( Paternalism )
ทําใหคิดหวังพึ่งบุคคลภายนอกมากเกินไป  และหวังที่จะใหผูอ่ืนทําทุกสิ่งทุกอยางให

(4) ชาวชนบททราบวาตนเปนผูมีฐานะต่ําตอยในสังคม   ทําใหกลัวคนภายนอกดูถูก
เจาหนาที่และนักพัฒนาจึงหาขอมูลที่แทจริงจากชาวชนบทไดยาก

(5) ชาวชนบทมักเลือกผูนําที่คิดวาจะสามารถอุปถัมภตนไดจึงมักจะเลือกจากคนรวย
ผูมีหนาตาหรือผูมีสายสัมพันธกับเจาหนาที่หรือบุคคลภายนอก

(6) คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะชาวชนบทไมชอบแสดงตัวเปนศัตรูกันซึ่งหนาและไม
ชอบโตเถียง

(7) ชาวบานไมคุนเคยกับการฝกใหวางแผนการทํางานลวงหนา  ดังนั้นผลงานของ
ชาวชนบทจึงไมคอยจะเปนระบบและขาดทรรศนะดานเวลา

2) ปญหาเกี่ยวกับตัวเจาหนาที่หรือระบบราชการ  จําแนกเปนประเด็นยอยๆ  ดังนี้
(1) นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบื้องบน
(2) ระบบการจัดสรรงบประมาณจัดทํากันในสวนกลาง  ทําใหโครงการที่มาจาก

เจาหนาที่และชาวชนบทจึงเกิดขึ้นยากลําบาก
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(3) ระบบบริหารที่ถูกสั่งการมาจากเบื้องบน   ทําใหการประสานงานของเจาหนาที่
ระดับสนามของแตละกรมกองเปนไปดวยความยากลําบากรวมทั้งแนวทางการมีสวนรวม  และการ
ดําเนินงานของ เจาหนาที่แตละฝายก็มีความแตกตางกัน

(4) ระบบการใหคุณใหโทษ  ไมไดใชผลของการปฏิบัติงานที่เกิดแกชาวบานอยางแท
จริงแตถือเอาความพอใจของผูบังคับบัญชาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนหลัก

(5) วัฒนธรรมความสัมพันธแบบผูใหญ – ผูนอย และระบบอุปถัมภ  ทําใหเจาหนาที่
เขาใจวาตนเองมีฐานะสูงกวาชาวชนบท

(6) เจาหนาที่ราชการมีแนวโนมที่จะชอบทํางานในสํานักงาน
(7) บุคคลภายนอกและผูที่เกี่ยวของกับเกษตรกรบางคน  ยังไมตองการใหชาวชนบท

รวมมือกันและรวมตัวกันไดอยางแทจริง

 ธวัช   ทันโตพาส   (2521 : 11)   ไดศึกษาบทบาทของโรงเรียน   ชุมชน  ในการพัฒนา
ชนบทในประเทศไทยเขตการศึกษา 12  พบวาปญหาการมีสวนรวมของกรรมการโรงเรียน
สวนใหญกรรมการโรงเรียนมีฐานะยากจนจึงทําใหไมสามารถเสียสละเวลาใหกับการทําหนาที่เปน

กรรมการโรงเรียนไดอยางเต็มที่เพราะตองคํานึงถึงปากทองของตัวเองกอน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2526 : 277 )   ไดรายงานการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เชนกัน  โดยกลาวถึงปญหาของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนวากรรมการมัก
ไมทราบบทบาทหนาที่ โรงเรียนไมทราบระเบียบปฏิบัติที่แนนอน โรงเรียนขาดการสัมพันธรวมมือ
เมื่อมีการประชุมกรรมการศึกษาก็มักจะขอบริจาค  เปนเหตุใหกรรมการศึกษาไมมาประชุม

ไพรัตน  เตชะรินทร  (  อางในชูชาติ  พวงสมจิตร.  2540 : 62 – 63 )  กลาวถึง   ปญหาและ
ขอจํากัดในการมีสวนรวมของชุมชน  ดังนี้

 1)   นโยบายการมีสวนรวมของชุมชนสวนใหญตองขึ้นกับระบบราชการ
2)   ประชาชนคุนเคยกับการรับคําสั่งการยอมรับความถูกตองของขาราชการและการยอม

รอคอยความชวยเหลือแทน  การชวยเหลือตนเอง  การคิดเองและการหลีกเลี่ยง  การโตแยงกับ
ขาราชการ

3) กิจกรรมหรือโครงการที่ไดเขารวมสวนใหญใหรวมเฉพาะตอนเสนอโครงการและ

ตอนลงมือปฏิบัติโครงการไมมีสวนรวมแบบครบวงจร

 4)  องคกรอาสาสมัคร  มูลนิธิ  และชมรมตางๆ  มีมากมายแตสวนใหญยังขาดความรู
เฉพาะ  ขาดทุนทรัพย  ขาดเปาหมายและหลักการที่แนนอน  และขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
และที่สําคัญขาดแกนกลางของรัฐบาล
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5) องคกรประชาชนสวนใหญมักจะคอยดูแลผลประโยชนและขยายผลประโยชนใหกับ

กรรมการรวมกับสมาชิกในสังกัดมากกวาถึงมือประชาชน

ยุวัฒน  วุฒิเมธี    (2534 : 69 – 70 )   กลาวถึง   ขอจํากัดในการจัดตั้งและพัฒนาองคกร
ประชาชนไมกาวหนาเทาที่ควร  มีสาเหตุเนื่องจาก

1) ผูนําทองถ่ินของชุมชนนั้น  ถูกกําหนดบทบาทและสรางขึ้นโดยขบวนการทางราชการ
จึงทําใหรูสึกวาเปนคนของทางราชการมากกวาเปนของประชาชน   ผลงานที่เกิดจึงเปนของราชการ
มากกวาของประชาชน  ผูนําทองถ่ินไมสามารถดึงประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางแทจรงิ

2) ผูนําทองถ่ิน   มีขีดความสามารถในการบริหาร   การจัดการคอนขางจํากัดและมักถูก
ช้ีนําจากทางราชการ  ทําใหขาดความศรัทธาทั้งจากประชาชนและขาราชการ

3) ผูนําทองถ่ิน  มักแสวงหาอิทธิพลใสตนหรือพวกของตน  ซ่ึงแทนที่จะพิทักษ
ประโยชนของประชาชน  กลับกลายเปนผูกดขี่และอาจเปนเครื่องมือของพวกมีอิทธิพล

4) โครงสรางและระบบทางสังคมมีผลตอทัศนคติ  คานิยมของคนไทยตอการยอบรับ
สภาพชี้นําโดยผูนําทองถ่ินและขาราชการ

 สุนทร  ชอบทําดี  (2543  : บทคัดยอ ) พบวากรรมการศึกษาไมทราบวาการประชาสัมพันธ
เปนหนาที่ของตน  สาเหตุมาจากกรรมการศึกษาไมมีความรูความเขาใจในงานประชาสัมพันธของ
โรงเรียน   และตองประกอบอาชีพประจําวัน

 ไพโรจน    พรหมมีเนตร  ( 2533 : 129 – 135 ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก   พบวา  ผูบริหาร
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของกรรมการศึกษา สาเหตุเนื่องมาจากไมใหความสําคัญแกกรรมการศึกษา
จึงเปนปญหาของการปฏิบัติงาน  สวนการประสานงานกับชุมชน  หนวยงานและสวนราชการ
โรงเรียนและกรรมการศึกษาขาดการประชาสมัพันธเนื่องจากขาดเครื่องมือในการประชาสัมพันธ

และกรรมการศึกษาไมมีเวลาประชาสัมพันธใหกับทางโรงเรียน

 จุฬาพร   ดีสุคนธ  ( 2537 : 97 – 99 )  พบวา  โรงเรียนไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของ
กรรมการศึกษาได  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกรรมการขาดความรู  ความเขาใจในบทบาทหนาที่ นอกจากนี้
โรงเรียนยังขาดความพรอมที่จะใหบริการแกชุมชนและหนวยงานอื่น    เนื่องจากขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบ  เพราะบุคลากรนอยและไมอยูในพื้นที่
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เปล่ียน   ศิริรังสรรคกุล  ( 2537 : 98 – 99 ) ไดศึกษาความคิดเห็นของกรรมการศึกษาประจํา
โรงเรียนและครูเกี่ยวกับบทบาทของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  พบวา  ครูมีความเห็นวากรรมการศึกษามีระดับความรูต่ํา  คือ
จบเพียงชั้น ป.4  จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการทําหนาที่ของกรรมการศึกษา  สําหรับกรรมการ
ศึกษานั้นมีอาชีพสวนตัวจึงไมมีเวลารวมกิจกรรมกับโรงเรียนได  นอกจากนี้ครูมีความเห็นวา
กรรมการศึกษามีที่อยูอาศยัหางไกลจากโรงเรียนจึงมาชวยพัฒนาโรงเรียนนอย

อุปสรรคการมีสวนรวมของกรรมการนั้นในดานของตัวกรรมการเองยังไมทราบถึงบทบาท

หนาที่ของตน  และยังมีความเขาใจไมถูกตอง  เชน   คิดวาการเปนกรรมการโรงเรียนไมมีความ
สําคัญเพราะอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียน  ในสวนของครอบครัวถา
กรรมการศึกษามีรายไดนอยก็จะตองใหความสําคัญตอการเล้ียงชีพกอน  จึงมักไมมีเวลาใหกับ
การศึกษาของโรงเรียน    สวนในดานของโรงเรียน   ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูมักไมเห็น
ความสําคัญของกรรมการศึกษา เพราะคิดวาศักยภาพของโรงเรียนมีเพียงพอ  จึงไมจําเปนตองพึ่งพา
ความคิดเห็นจากกรรมการศึกษา   ดังนั้นจึงไมคอยจัดใหมีการประชุมพบปะกันระหวางโรงเรียนกับ
กรรมการศึกษา ปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (Committee)
เปนการกระจายอํานาจบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรวมมีความรับผิดชอบ

ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดับตนขึ้นไป  โดยการมอบหมายใหทํา
หนาที่เปนหัวหนาคณะทํางาน  ประธาน โครงการ ประธานคณะกรรมการ  หรือกรรมการ  เปนตน

 2)  ระบบกลุมคุณภาพ  (  QC  Circles  ) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของกลุมทํางาน  ซ่ึงเรียกชื่อไดหลายอยาง  เชน  กลุมคุณภาพ
กลุมกิจกรรมคิวซี   กลุมพัฒนาคุณภาพงาน  ฯลฯ  ระบบบริหารนี้เหมาะสําหรับใชกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติ  ( Work )   หรือระดับหัวหนางาน  ( Foreman )  เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาส
ใหบุคคลเหลานั้นมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อคนหาปญหา  วิเคราะหปญหา  หาสาเหตุของปญหา
ตลอดจนแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง

 3)  ระบบขอเสนอแนะ  ( Suggestion  system  ) ระบบนี้มีความแตกตางจากขอเสนอแนะที่
พบเห็นทั่วไป  วิธีนี้จัดใหมีแบบฟอรมขอเสนอแนะเพื่อใหพนักงาน  ผูปฏิบัติงานทุกคนไดกรอก
แบบที่กําหนด  เชน  ปญหาที่พบคืออะไร  สาเหตุปญหามาจากอะไร  วิธีการแกปญหามีอะไรบาง
และผลที่คาดวาจะไดรับนั้นดีกวาเดิมอยางไร  เปนตน
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 ไบรอันและไวท  (Bryant  and  White อางใน อรุณ  รักธรรม.  2536 : 270)  การมีสวนรวม
แบงเปน  3  ระดับ   คือ  ระดับแนวราบ  เปนการมีสวนรวมโดยไมจริงจัง    ระดับแนวดิ่ง  เปนการมี
สวนรวมกับผูมีอํานาจมากกวาผลประโยชน   และการมีสวนรวมในการบริหารงานที่เกี่ยวของทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ

 โคเฮน และ อับฮอฟ  (Cohen  and  Uphoff,   1977  : 6 ) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวม
ออกเปน  4  ขั้นตอน  คือ

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision  making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
คือ ริเร่ิม  ตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ

2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ( Implementation ) ประกอบดวย  การ
สนับสนุนดานทรัพยากร

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม

ไพศาล  อินทับทัน  (2527 : 78)  วิจัยเร่ือง  การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา

และผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี  พบวา  ทั้งสองกลุมตัวอยาง
มีความคาดหวังที่จะใหคณะกรรมการสถานศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  ปฏิบัติหนาที่ใน
ดานการประสานงานกับสถาบันตางๆในชุมชนเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมา ไดแก  ดานการใหคํา
แนะนํา  หรือเสนอแนะแกผูบริหารโรงเรียน  และการใหความชวยเหลือสนับสนุนกิจการทั่วไปของ
โรงเรียน

โยทะกา    แกวปล่ัง  ( 2529 : 69 ) วิจัยเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานของกรรมการสถานศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี  คณะกรรมการสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือใน
ดานการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด  สวนการใหคําปรึกษาแนะนําไดปฏิบัตินอย  คณะกรรมการศึกษา
สวนมากพบวา  ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนเทาครู

อุษา  ภูมี  ( 2535 : บทคัดยอ )    ศึกษาเรื่อง   ความรวมมือระหวางโรงเรียนประถมศึกษากับ
ชุมชนศึกษาเฉพาะกรณี  จังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงดําเนินการวิจัยระหวางเดือนมิถุนายน 2533 – เดือน
มีนาคม 2534 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของชุมชนมีสวนกําหนดความรวมมือในการทํากิจกรรมกับ
โรงเรียนประถมศึกษา  คือ  ชุมชนเกษตรกรรมใหความรวมมือมากกวาชุมชนอุตสาหกรรมนั้น
อาชีพเปนปจจัยหนึ่ง  ซ่ึงมีความสัมพันธกับระดับความรวมมือในการทํากิจกรรม  เพราะในชุมชน
อุตสาหกรรมตองทํางานในโรงงานจึงไมมีโอกาสเพียงพอที่จะรวมกิจกรรมกับโรงเรียนแตให
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ความรวมมือในรูปแบบอื่น  เชน  การบริจาคเงิน  ส่ิงของ  และที่สําคัญความสัมพันธระหวางครูกับ
ผูคนในชุมชนก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความรวมมือ

นรีวรรณ  พรมชุม  และคณะ  ( 2537 : ก – ค )  ทําการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของ
กรรมการศึกษาประจําโรงเรียน  ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน
จังหวัดขอนแกน    พบวา    กรรมการศึกษาไมมีลักษณะเปนตัวแทนของคนในชุมชนทั้งเพศ   อายุ
และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  สําหรับปญหาการมสีวนรวมของกรรมการศึกษาสวนใหญ   คือ
ขาดความรูเกี่ยวกับงานและบทบาทของตนเอง  ไมมีเวลาพอ  และถูกขอบริจาคทรัพยส่ิงของ   สวน
ปญหาของกรรมการศึกษาเกือบครึ่งหนึ่ง  คือผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวมและ
ขาดความรวมมือจากประชาชนในการติดตอ

ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540 : 266)  ทําการวิจัยเร่ือง  การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัย
ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  คนในชุมชนที่เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากที่สุด  คือ  กลุม
กรรมการศึกษาหรือกลุมกรรมการโรงเรียน  โดยชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการบริจาคทรัพยและ
วัสดุส่ิงของมากที่สุด  สําหรับวิธีการเขามามีสวนรวมของชุมชนทั้งทางตรงและทางออมนั้น  เมื่อ
โรงเรียนมีกิจกรรมสําคัญ  และรองขอความรวมมือแลวชุมชนจะใหความรวมมือเปนอยางดี

เรืองยศ     พจนนุสนธ   ( 2541 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  พบวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โรงเรียนโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง  สําหรับปญหาการปฏิบัติงาน พบวา  คณะกรรมการ
โรงเรียน  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา  และขาดความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเอง   อันเนื่องมาจากมีการอบรมพัฒนาตนเองนอย   มีภารกิจการงานมาก   พื้นฐาน
การศึกษาต่ํา  ไมมีเวลาในการมีสวนรวม

แอบเดล  (Abdel  1973 : 185 )  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาในประเทศ
อียิปต  ไดแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักสําคัญของประชาธิปไตยจําเปนตอง
ปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน  และควรจะกําหนดเปาหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา รวมทั้งประเด็นหรือกิจกรรม
ที่ประชาชนควรมีสวนรวม

อเมนุ  เทคา (Amenu – TeKaa  อางในเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2537 : 185 )ไดศึกษาทัศนะ
ของชาวอินเดียน  ในประเทศแคนาดา  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จในชุมชนที่มีประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร    การจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน    และสอดคลอง
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กับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆเมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  การจัดการศึกษาก็จะประสบ
ผลสําเร็จ

ชูเลอรและแวนดรา (Schuler   &   Vandra,   1987 : 185 )  ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาโดยศึกษารูปแบบการมี

สวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพผล ปรากฎวา การมีสวนรวมอยางไมมีประสิทธิภาพ
เกิดจากความบกพรองในการติดตอส่ือสาร   ปญหาการมีสวนรวมไดแก  ระดับของการมีสวนรวม
 การเขารวมเพียงเร่ืองเดียว  การเขารวมโดยขาดความเขาใจในสถานการณทั้งหมด  ขาดขอตกลง
เกี่ยวกับขอบเขตของการมีสวนรวม

สรุป

1.  การบริหารวิชาการ
งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ
คลองตัว  รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมี
สวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการ สามรถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล
ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2.  การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ

คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจาก

      การบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
3.  การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนา ความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

      ผูเรียนเปนสําคัญ
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4.  การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการบริหารองคกร ใหบริการบริหาร

งานอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุก

     รูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก
โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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