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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ปจจัยที่ชวยสงเสริมการมีสวนรวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  และปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน  จังหวัดชลบุรี   

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม และ 
ภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  เพื่อใชเปนขอมูลและเปนแนวทางประกอบการดําเนินการวิจัย
ที่ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระตางๆ  ใหมากที่สุด  ซ่ึงปรากฏวา มีแนวคิด หลักการ และทฤษฎี  
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก  ผูวิจัยไดเรียบเรียง  สรุป และนําเสนอ  ดงันี้ 

2.1  แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 
 2.1.1  การบริหารการศึกษา 
 2.1.2  ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม 
 2.1.3  แนวคิดที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
 2.1.4  ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
 2.1.5  ความหมายของชุมชน  
 2.1.6  ระดับการมีสวนรวมของชุมชน 
 2.1.7  ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 
 2.1.8  ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม              

2.2  ภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน 
 2.2.1  ดานวิชาการ  
 2.2.2  ดานงบประมาณ 
 2.2.3  ดานการบริหารงานบุคคล 
 2.2.4  ดาน การบริหารทั่วไป 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.3.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ              

2.4  สรุปกรอบที่ใชศึกษาวิจัย 
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2.1  แนวคิดการมีสวนรวมของชมุชน 
  

2.1.1  การบริหารการศึกษา 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (ม.ป.ป. : 38 - 39)  ไดสรุปความหมายของการบริหาร 
การศึกษาวา  หมายถึง  การทํางานรวมกัน  ชวยใหตระหนักในเปาหมายและวัตถุประสงคของ 
การศึกษา  เปนการใหบริการแกสังคม  และเกี่ยวของกับมนุษย  เชน  ครู  นักเรยีน  ผูปกครองและ
ประชาชน  และใหเกิดความรวมมือระหวางบุคคลเหลานี้          
 นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2525 : 4)  กลาวถึง  การบริหารการศึกษาวา  หมายถึง   
กิจกรรมตางๆ  ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน 
ตั้งแต  บุคลิกภาพ  ความรู  ความสามารถ  พฤติกรรมและคุณธรรม  เพื่อใหมีคานิยมตรงกับ 
ความตองการของสังคม  โดยกระบวนการตางๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล  
และอาศัยทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม  เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตาม 
เปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู 
 ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ยง (2542 : 100 - 101)  กลาววา  จากการที่ได
มีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาทางดานการบริหารและบอเกิดแหงทฤษฎีตางๆ   
ที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา  สามารถจําแนกทฤษฎีตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
การศึกษา  ได  5  ประเภท  ดังตอไปนี้ 
 1)  ทฤษฎีภาวะผูนํา 
 2)  ทฤษฎีมนษุยสัมพันธ 
 3)  ทฤษฎอีงคการ 
 4)  ทฤษฎีการบริหาร 
 5)  ทฤษฎีการบริหารการศึกษา       
 สําหรับกระบวนการบริหารนั้น  นักวิชาการไดจัดแบงกระบวนการบริหารแตกตาง
กันออกไป  เชน  หลักการบริหารแบบ  POSDCoRB  ของลูเธอร  กูลิค  และลินดอล  เออรวิค 
(Gulick  and  Urwick. 1937 : 13)   ซ่ึงแบงหนาที่ของการบริหารออกเปน  7 ประการ  คือ 
 1)  การวางแผน  (Planning) 
 2)  การจัดองคการ  (Organizing) 
 3)  การจัดคนเขาทํางาน  (Staffing) 
 4)  การอํานวยการ  (Directing) 
 5)  การประสานงาน  (Coordinating) 
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 6)  การรายงาน  (Reporting) 
 7)  การงบประมาณ  (Budgeting) 
 เฮนรี  ฟาโยล (Henri  Fayol, อางถึงใน  ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ยง.  
2542 : 63)  ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน  5  ขั้นตอน  คือ 
 1)  การวางแผน  (Planning) 
 2)  การจัดองคการ  (Organizing) 
 3)  การสั่งการ  (Commanding) 
 4)  การประสานงาน  (Coordinating) 
 5)  การควบคมุ  (Controlling) 
 รัสเซลล  ที  เกรกก (Russell  T.  Gregg, อางถึงใน อรุณ  รักธรรม.  2536 : 86)  
กลาวถึง  กระบวนการบริหารการศึกษา  ประกอบดวย 
 1)  การตัดสินใจ  ( Decision  making) 
 2)  การวางแผน  (Planning) 
 3)  การจัดองคการ  (Organizing) 
 4)  การสื่อสาร  (Communication) 
 5)  การใชอิทธพิล  (Influencing) 
 6)  การประสานงาน  (Coordinating) 
 7)  การประเมนิ  (Evaluation) 
 สมาคมผูบริหารโรงเรียนอเมริกัน (The American Association of School  Adminis-
trators : AASA. 1955 : 17 - 22)  ไดใหคําจํากัดความของกระบวนการบริหารไว 5 ประการ  คือ  
 1)  การวางแผน  (Planning) 
 2)  การจัดสรรทรัพยากร  (Allocation) 
 3)  การกระตุนการทํางาน  (Stimulation)     
 4)  การประสานงาน  (Coordination) 
 5)  การประเมนิ  (Evaluation) 
 ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ยง  (2542 : 120)  กลาวถึง  คุณลักษณะผูนํา
ทางการศึกษาที่ดัดแปลงมาจากคุณลักษณะที่สําคัญของนักบริหารของสมาคมการจัดการงานบุคคล  
งานบริการผูบริหารระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญของ 
นักบริหารการศึกษาไว  5  ประการ  คือ  
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 1)  การเปนผูนาํดานการเปลี่ยนแปลง 
 2)  การเปนผูนาํดานมนุษย 
 3)  การมุงทํางานเพื่อความสาํเร็จ 
 4)  การมีความเฉียบแหลมทางดานธุรกิจ 
 5)  การสรางความรวมมือประสานงานและการติดตอส่ือสารระหวางกนัและกนั  
 กลาวโดยสรุป  การบริหารการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนาคนใน
ดานรางกาย   อารมณ  สังคมและสติปญญา   เพื่อเสริมสรางใหบุคคลมีบุคลิกภาพ  ความรู  
ความสามารถ  คานิยมและพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  โดยในการบริหาร
การศึกษานั้นผูบริหารการศึกษาจะตองมีทักษะในการบริหารดานตางๆ ไดแก  ทักษะดานคตินิยม 
ดานมนุษยสัมพันธ  และดานเทคนิค (นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2534 : 17)  และมีกระบวนการ 
ในการบริหาร  สามารถที่จะนําหลักการการบริหารและทฤษฎีการบริหารตางๆ  มาประยุกตใชกับ
การบริหารการศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.1.2  ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม 
  การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบการบริหารที่ผูบริหารใชยุทธศาสตร  
เพื่อระดมกําลังความคิด  จิตใจ  ใหเกิดพลังทางการบริหาร  เปนการจัดกิจกรรมและใหผูปฏิบัติงาน
รวมกันคิด รวมกันทํา ตั้งแตระดับกลุมเล็กๆ จนกระทั่งกิจกรรมที่เปนความรับผิดชอบมากขึ้น  และ
มีความหลากหลาย  (ธรรมรส  โชติกุญชร.  2544 : 220)  การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปนแนวคิด
ทางการบริหารที่ยอมรับกันในยุคปจจุบัน  วาเปนแนวคิดทางการบริหารท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย 
สอดคลองกับการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยพิจารณาถึงความสําคัญของผูรวมงานทุกระดับ  
 การบริหารแบบมีสวนรวมมีที่มาจากแนวคิดทางการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ  และ
การบริหารเชิงพฤติกรรม  บุคคลสําคัญที่เปนผูริเร่ิมแนวคิดนี้  คือ  แมรี่  ปารคเกอร  ฟอลเลท  
(Mary  Parker Follet)  โดยไดเขียนหนังสือและบทความตางๆ เกี่ยวกับการใหความสําคัญตอบุคคล
ในการบริหารงาน   แมรี่  ปารคเกอร  ฟอลเลท   เชื่อมั่นวา  การใหบุคคลมีสวนเปนเจาของจะทําให
เขาเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน  (ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ยง.  2542 : 69)  และมี
ความเชื่อวา  ในการทํางานนั้นกลุมยอมมากอนและมีผลเหนือสวนบุคคล  การมีสวนรวม 
(Participation)  การรวมมือ  (Cooperation)  การติดตอส่ือสาร  (Communication)  การประสานงาน 
(Coordination)  และการแบงปนอํานาจ  (Sharing of Authority)  เปนแนวคิดหลักในงานเขียนของ  
แมรี่  ปารคเกอร  ฟอลเลท (Mary  Parker  Follet,  อางถึงใน มัย  สุขเอี่ยม.  2535 : 16) 
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 ในป 1938  หนังสือเร่ือง  The  Function  of  the  Executive  (ภาระหนาที่งานของ 
ผูบริหาร)  เขียนโดย  เชสเตอร  ไอ  บารนารด  (Chester  I.  Barnard)  นักทฤษฎีการบริหาร 
ชาวสหรัฐอเมริกา  เนนตรงที่วางานของผูบริหารนั้น  คือ  การรักษาระบบของความพยายาม 
ในการรวมมือกันในองคการ  (ปราชญา  กลาผจัญ และ สมศักดิ์  คงเที่ยง.  2542 : 78)   
 จากการทดลองที่  “ฮอวธอรน”   (Hawthorne  Studies)  ของ  เอลตัน  มาโย  (Elton 
Mayo)  ศาสตราจารยดานการบริหาร  พบวา  ปจจัยทางดานสังคมและดานจิตวิทยามีความสําคัญ 
ตอความพอใจของมนุษยมากกวาสภาพแวดลอมในการทํางาน  ปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดตอมนุษย
ที่มีสวนตอการเพิ่มผลผลิตในการทํางาน  ไดแก  ความสัมพันธระหวางบุคคลอันเกิดจากการทํางาน 
การใหความสําคัญตอบุคคลมีความสําคัญตอการบริหารงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สืบเนื่องมาจากการไดรับการยอมรับ  การมีมิตรภาพที่ดีตอกัน  การจูงใจ  การใหคําปรึกษาหารือ  
การติดตอส่ือสาร  (ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ยง.  2542 : 77)   
 แอคคอฟฟ  (Ackoff.  1981 : 65)  ใหความเห็นวา  การใหมีสวนรวมในการวางแผน
เปนหลักการที่มีประโยชน  เพราะทําใหสมาชิกในองคการเกิดการพัฒนา  เกิดความเขาใจใน 
หนวยงาน และทําใหสมาชิกทุกคนสนองตอบเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 โอเวนส  (Owens.  1987 : 284)  ใหความหมายของการมีสวนรวมในดานการมี 
สวนรวมในการตัดสินใจวา  เปนการใหผูรวมงานเขามามีสวนเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ 
โดยใหเขามามีสวนเปนเจาของ  ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานหรือความรูสึก 
เปนเจาของทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอประสิทธิภาพขององคการมากยิ่งขึ้น          

สรุป  จากทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมที่กลาวมาจะเห็นไดวา  การบริหาร 
แบบมีสวนรวมเปนการบริหารที่ใหความสําคัญตอบุคคล  เปนการตอบสนองความตองการ 
ทางสังคมและจิตวิทยาของมนุษย  ตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของมนุษย  โดยการสราง
ความพึงพอใจ  การมีความรูสึกเปนเจาของ  การรวมมือกัน  รับผิดชอบรวมกัน  และนําไปสู 
การพัฒนาการปฏิบัติงานรวมกัน 

2.1.3  แนวคิดที่เกี่ยวของกบัการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537 : 182 - 183) อธิบายวา การมีสวนรวม (Participation)  
เปนการที่บุคคล  หรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ  สนับสนุน  ทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือ 
กิจกรรมตางๆ  อาจเปนการมีสวนรวมทั้งในกระบวนการตัดสินใจ  หรือในกระบวนการบริหาร    
การมีสวนรวมในการบริหารเปนทั้งเครื่องมือ  (Device)  และกระบวนการ (Process)  ในการจัด
กระทํากิจกรรมตางๆ ใหประสพความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย  การมีสวนรวมทําใหเกิด 
การมีความเกี่ยวของ  และการมีความเกี่ยวของกอใหเกิดความผูกพัน  
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 แนวคิดหลักในการมีสวนรวม  พุตติ  (Putti.  1987 : 305, อางถึงใน เสริมศักดิ์   
วิศาลาภรณ.  2537 : 182) 
 1)  เปนการเกีย่วของทางจิตใจและอารมณมากกวากิจกรรมทางกาย 
 2)  เปนการกระตุนใหชวยเหลือและทําประโยชน 
 3)  เปนการสงเสริมใหรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ 
 4)  ในการพัฒนาการมีสวนรวมนั้นควรตระหนักวา  ใหมีความสมดุลระหวาง
การมีสวนรวมที่จอมปลอม  กับการมสีวนรวมที่มากเกินไป 
 เดวิส  และนิวสตรอม  (Davis  and  Newstrom. 1989 : 232,  อางถึงใน เสริมศักดิ์    
วิศาลาภรณ.  2537 : 182)  กลาววาการมีสวนรวมเกี่ยวของกับ 
 1)  การเขาไปเกี่ยวของดวย  (Involvement) 
 2)  การชวยเหลือและทําประโยชน  (Contribution) 
 3)  การรับผิดชอบ  (Responsibility) 
 ในอีกทัศนะหนึ่ง  โอคเลย  (Oakley. 1991 : 8 - 9, อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 
2537 : 182)  กลาววา  การมีสวนรวมเกี่ยวของกับ 
 1)  การชวยเหลือและทําประโยชน 
 2)  การใหอํานาจ 
 3)  ภารกจิขององคการ     
 สําหรับแนวคิดในการมีสวนรวมในการศึกษาในประเทศไทยนั้น  ปรากฏวา 
ไดมีความพยายามใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของ 
คณะกรรมการ   ซ่ึงสวนใหญมีบทบาทในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษามากกวาเปนคณะ
กรรมการบริหาร  ในเชิงการบริหารอาจกลาวไดวา  คณะกรรมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
การศึกษานอยมาก  (กรมสามัญศึกษา. 2544 : 2)  เนื่องมาจากการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ  เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนระบบการศึกษาไมอาจสรางคุณภาพประชาชน 
ใหสอดคลองได  และบางทีการศึกษาก็เปนอุปสรรคตอการพัฒนา  จึงจําเปนที่ระบบการศึกษา 
ตองไดรับการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง  ระบบการศึกษาที่เคยมีประสิทธิภาพในชวงที่ผานมามีปญหา
ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาไมสอดคลองและสนองตอบตอ 
การพัฒนาคนใหใฝรูใฝเรียนอันเปนคุณลักษณะที่จําเปนของคนในยุคโลกาภิวัตน  (Globalization) 
ถึงเวลาและจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากปจจุบันไปสูทิศทางและแนวทางใหม  
ที่คาดหวังวาจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยมีเปาหมายสําคัญ  ดังนี้ 
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 “การศึกษาที่พัฒนาคุณภาพคนทั้งมวล  ใหมีทักษะพื้นฐาน   มีความสามารถ 
ในการคิด  เขาใจปญหา  โดยการเรียนรูจากสถานการณจริงใกลตัว  รูจักศึกษา  วิเคราะห  คนหา
สาเหตุและแนวทางแกปญหาได  มุงมั่นรูทันโลก  มองกวาง  คิดไกล  ใฝรู  อยูรวมกับผูอ่ืนได 
อยางสันติ 
 สถานศึกษา  ครู  มีจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนบทบาทและพฤติกรรมในการจัด 
การเรียนการสอน  มุงใหเด็กเกิดการเรียนรู 
 ชุมชนสังคมเปนสังคมแหงปญญาและการเรียนรูมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัด 
การศึกษาตัดสินใจ  และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา”  (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
2539,  อางถึงใน  ถวิล  มาตรเลี่ยม.  2544 : 32) 
 เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุเปาหมายดังกลาว  จําเปนตองกําหนดขอบขาย 
เนื้อหาสาระในการปฏิรูปการศึกษาใหชัดเจนใน  4  ดาน  คือ 
 1)  การปฏิรูปสถานศึกษา 
 2)  การปฏิรูปครู 
 3)  ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน 
 4)  การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา 
 ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษานั้น  จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการกระจายอํานาจ  (Decentralized)  คือ  ตองสรางความพรอมในสถานศึกษา  หรือ
โรงเรียนพรอมที่จะทํางานแบบเบ็ดเสร็จในระดับโรงเรียน  กระบวนทัศนในการกระจายอํานาจให
ทุ ก ค น 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยเนนการใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา ตั้งแต 
การวางแผน  การจัดทําหลักสูตร  โดยใชองคกรความรูทองถ่ินรวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินและดําเนินการปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนเอง  ปราศจากการบังคับจากหนวยงานอื่นๆ  โดยไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ 
จากรัฐ  ทองถ่ิน  หรือชุมชน  ถือวาโรงเรียนเปนฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การกระจาย
อํานาจจากสวนกลางไปสูโรงเรียน  จะเปนการประกันวา   โรงเรียนจะใชอํานาจที่ไดนี้สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนที่พึงพอใจหรือไม  ดังนั้น  โรงเรียนในฐานะผูรับผิดชอบ 
การดําเนินการกับผูรับบริการผลการศึกษา  เชน  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน จําเปนตองมารวมหุน
การตัดสินใจดวย  ดวยเหตุนี้แนวคิดในการที่จะใหมีการ  “ตัดสินใจรวม” (Shared  Decision  
Making)  จึงเปนแนวคิดที่หลายฝายยอมรับในการปฏิรูปการศึกษา  (ถวิล  มาตรเลี่ยม.  2544 :  
32 - 35) 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดจัดการศึกษาวิจัยเรื่อง  การปฏิรูป 
การศึกษา ของประเทศตางๆ รวม  10  ประเทศ  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด  เกาหลี  ญี่ปุน  เวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร  และจีน  จากการวิจัยการปฏิรูปการศึกษา
เปรียบเทียบ   พบวา   ปจจัยแหงความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเหลานี้มี 
องคประกอบที่สําคัญ  4  ประการ  คือ 
 1)  จะตองเขยีนเปนกฎหมาย 
 2)  จะตองเนนที่คุณภาพของผูเรียน 
 3)  จะตองไดรับการสนับสนุนจากผูนําประเทศ 
 4)  จะตองใหประชาชนมีสวนรวม 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2542 : 35 - 39) 
 ภิญโญ  สาธร  (2526 : 315)  ไดกลาววา ในฐานะที่โรงเรียนเปนหนวยหนึ่ง 
ของสังคมและตั้งอยูในสังคมประชาธิปไตยโรงเรียนควรเปนของประชาชน  จัดการเรียนการสอน
โดยการรูเห็นและความรวมมือของประชาชน  เพื่อประโยชนของประชาชน  การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงมีความสําคัญ  เนื่องจากทําใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับกิจการตางๆ  ของโรงเรียน  
เปนการสรางความเชื่อถือ  ความมั่นใจ  และความนิยมที่มีตอโรงเรียนใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน  
นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนใหประชาชนเขามาชวยเหลือเกื้อกูลกิจการตางๆ  ของโรงเรียน 
ทั้งในดานการเงิน  วัสดุ  แรงงาน  และกําลังใจ  สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญ
ของการศึกษา  ใหประชาชนเห็นความสําคัญวา  เปนหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ที่ทุกคนจะตองใหความสนใจ  และมีสวนรวมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน         
 ในป  ค.ศ. 1989  ประเทศนิวซีแลนด  ไดออกกฎหมายการศึกษา  (Education  Act. 
1989)  เพื่อการบริหารการศึกษาของชาติ  ไดกําหนดเปาหมายและมาตรการการดําเนินงานหลาย
ประการ โดยเฉพาะ  ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารไดมีการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  
จากสวนกลาง  โดยลดบทบาทสวนกลางทั้งดานการบริหารและงบประมาณ  ตัดทอนหนวยงาน
บริหารการศึกษาระดับเขต/เมืองออกไป  เปดโอกาสใหประชาชน/ทองถ่ินเขามามีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น  ทั้งในเรื่องของการกําหนดนโยบายแผนงาน   โครงการการ
บริหารงานบุคคล  การจัดการเรียนการสอนและงบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุ ม ช น 
และทองถ่ิน โรงเรียนบริหารงานโดยรูปแบบคณะกรรมการ  ซ่ึงเรียกวา  “คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน  (Board of  Trustees)  โดยไดรับการสรรหาและแตงตั้งจากชุมชน  ผูปกครอง  อาจารย
ใหญ  ครูและนักเรียน (เฉพาะระดับมัธยม)  เพื่อทําหนาที่รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายการศึกษาของชาติ  หลักสูตร  ธรรมนูญโรงเรียน   
ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพความตองการทางการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลักการบริหาร 
แบบใชคุณคารวมกัน (A Community of Share Values)  และตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล   
(พิณสุดา  สิริธรังสี.  2540,  อางถึงใน ถวิล  มาตรเลี่ยม.  2544 : 36)   
 ในป  ค.ศ.1991  สหรัฐอเมริกา  ไดยุบกระทรวงศึกษาของมลรัฐเคนตักกี้  และตั้งขึ้น
เปนสถาบันการศึกษาใหมมีหนาที่ชวยเหลือทางวิชาการ  (Technical  Assistance)  แทนการบริหาร
จัดการเดิม  สวนการบริหารจัดการใหเปนหนาที่ของทองถ่ิน  คือ  โรงเรียนดวยการสรางฐานอํานาจ
ใหแกผูมีผลประโยชนใกลชิดผูเรียนมากที่สุด  ซ่ึงไดแก  ครู  อาจารย  พอแม / ผูปกครอง นักเรียน  
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชนรวมทั้งนักธุรกิจและองคกรตางๆ  โดยยึดหลักการที่วา  
 1)  สังคมถือวาเด็ก  เยาวชน  และผูใหญเปนที่สําคัญของชุมชน 
 2)  ปจเจกชนเหลานี้ถือวา  จะเปนผูใหญที่มีผลผลิตเปนประโยชนแกชุมชน     
จําเปนตองไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  (Sound Quality Education) 
 3)  เพื่อใหไดการศึกษาที่มีคุณภาพ  จําเปนตองจัดตั้งระบบการปรับปรุงโรงเรยีน 
และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันวานักเรียนจะบรรลุความสําเร็จและ 
การเรียนรูตลอดชีวิต  
 4)  ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาจะตองมอบคืนใหแกบุคคล 
ที่อยูใกลชิดที่สุดกับผูเรียน  (The responsibility for educational decision - making will be returned  
to those closest to the learners, that is teachers, parents and community)  (กมล  สุดประเสริฐ  และ
สุนทร  สุนันทชัย.  2540,  อางถึงใน  ถวิล  มาตรเลี่ยม.  2544 : 35 - 36) 
 สุรัฐ  ศิลปอนันต  (2543 : 21)  กลาวถึง  ยุทธศาสตรที่จะใชในการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  5  ยุทธศาสตร  คือ 
 1)  การกระจายอํานาจ  (ในการบริหาร) 
 2)  การใชแผนยุทธศาสตร  (เปนเครื่องมือปรับปรุงโรงเรียน) 
 3)  การมีสวนรวม  (ของทุกฝายที่มีประโยชนไดเสียกับโรงเรียน) 
 4)  การประกนัคุณภาพ 
 5)  การยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง 
 การกระจายอํานาจการบริหารใหผูอยูติดกับเด็ก  คือ  โรงเรียน  ใหโรงเรียนคิดเอง 
ทําเอง  วางแผนเอง  บริหารเอง  แกไขปญหาเอง  ตัดสินใจเอง  และตองรับผิดชอบตอผลการเรียน
ของเด็กเองดวย  ขณะเดียวกันก็ใหผูมีประโยชนไดเสียรวมกัน  อันไดแก  ตัวนักเรียน  ผูปกครอง 
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ชุมชน  ครู- อาจารย  ผูบริหารสถานศึกษา   เขามามีสวนรวมในการวางแผนและการบริหารและ 
มีสวนรับผิดชอบดวยกัน 
 โรงเรียนเปนสถานที่ใหการศึกษาแกชุมชนจึงไมควรจะ  “แปลกแยก” ไปจากชุมชน  
โรงเรียนที่ดีจะตองเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ทําหนาที่ใหการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน   
จัดกิจกรรมการเรียน  การสอนที่สัมพันธสอดคลองกับความตองการของชุมชน  (School in  
the Community)  และเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนใหการสนับสนุน  หรือใหแนวทาง 
ในการพัฒนาโรงเรียนดวย  (Community in the School)  (กรมสามัญศึกษา.  2544 :111 - 112) 
 ในอดีตการศึกษาเคยอยูในมือของประชาชน  บาน  วัด  วัง  เปนแหลงประสิทธิ์
ประสาทความรูใหแกกุลบุตรกุลธิดา  ตอมาอิทธิพลตะวันตกเริ่มแผขยายเขามา  มีการจัดตั้ง 
โรงเรียนและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบันโดยการจัดการศึกษาสวนใหญอยูในความรับผิดชอบ 
ของภาครัฐ ซ่ึงประชาชนเองถือวา การจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานเปนความรับผิดชอบของ 
ภาครัฐ  ขาดความเอาใจใส  ตรวจสอบ  และกํากับการดําเนินงานของรัฐเทาที่ควร  การศึกษา 
จึงมีปญหาสะสมเรื่อยมาจนยากที่จะแกไขดวยระบบปกติ  การมุงคืนการศึกษาใหประชาชน 
เปนระบบที่มุงเปดโอกาสใหประชาชนและองคกรเอกชน  หรือกลุมอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไดเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา  และรวมสงเสริมในการดําเนินงานทางการศึกษาอยางเต็มที่ 
โดยถือวา  การจัดการศึกษาเปนหนาที่สําหรับทุกคน  ประชาชนซึ่งหมายรวมไปถึงบุคคล   
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกร 
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่นจะเขามามีบทบาท  และ 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดหลายทาง  เชน  การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการการรวม 
จัดการศึกษา  การสนับสนุนการจัดการศึกษา  การกํากับดูแล  เปนตน  ทําใหเกิดการจัดการศึกษา 
ที่สอดคลองกับสภาพความตองการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ินและตัวผูเรียนมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะไดรับโอกาสใหสามารถมีงบประมาณ  ทรัพยากร
ของตนเฉพาะอยางเพียงพอที่จะจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการมี 
สวนรวมของทุกสวนในสังคม (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2545 : 11 - 12)  
 ในการบริหารสถานศึกษานั้นจะตองมีผูบริหารคอยดูแลกํากับการปฏิบัติงานให
สามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวัง  คือ  ผูเรียนที่มีคุณลักษณะตามจุดหมายของ 
หลักสูตร  และสอดคลองกับความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามมาตรา  6  ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงกําหนดวา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  นอกจากนี้การกําหนดใหกระจาย
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อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไปตามมาตรา  39  ไปยังสถานศึกษาโดยตรง  ดังนั้นรูปแบบการบริหาร 
จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Management : SBM)   
มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา  โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งบิดามารดาผูปกครอง
และชุมชนในการบริหารสถานศึกษามีการแขงขันดานคุณภาพและการใชการวิจัยเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  (ณรงค  สรรพศรี  และคณะ.  2545 : 8) 
 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ  ซ่ึงในปจจุบัน
ยอมรับระบบการบริหารคุณภาพแบบมุงทั้งองคกร  (Total  Quality  Management : TQM)  ซ่ึงเนน
หลักการ  4  ประการ  คือ 
 1)  กระบวนการเรียนการสอนตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
 2)  ความตอเนื่องของการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหสูงขึ้น
เร่ือยไป  
 3)  การมีสวนรวมของทุกฝายและทุกคนในองคกรและผูมีสวนเกี่ยวของที่อยู
ภายนอกองคกร 
 4)  การปองกันปญหามากกวาการแกไขเมื่อเกิดปญหา  จึงจําเปนตองมีการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research : PAR)   (ณรงค  สรรพศรี  และคณะ.  
2545 : 10) 
 สิปปนนท  เกตุทัต  และคณะ  (2539 : 212 - 216,  อางถึงใน  สงบ  ประเสริฐพันธุ. 
2543 : 107 - 108)  เสนอรูปแบบการบริหารการศึกษาวา  ควรจัดรูปแบบการบริหารโดยกลุม 
สถานศึกษาและชุมชน   เพราะจะชวยใหเกิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของรัฐสู 
สถานศึกษา โดยเสนอวา  “ควรเปนการมีสวนรวมของฝายตางๆ ตั้งแตผูวาราชการจังหวัด  หัวหนา
สวนราชการในจังหวัดดานการศึกษาและที่เกี่ยวของ  หัวหนาสถานศึกษาระดับโรงเรียน  กลุม 
โรงเรียน  ตลอดจนผูนําชุมชน  เพื่อเปนกลไกในระดับทองถ่ินที่จะมารวมกันวางหลักสูตรการเรียน
การสอน   การจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน   การกํากับดูแลมาตรฐาน 
สถานศึกษา” 
 สงบ  ประเสริฐพันธุ  (2543 : 108)  เห็นวา  องคกรเอกชนควรมีสวนอยางยิ่ง 
ในการเขามามีบทบาทจัดการศึกษาเพื่อทองถ่ิน  ระบบและโครงสรางการศึกษาเพื่ออนาคตจึงเปน
ระบบที่ระดมสรรพกําลังจากหนวยงาน  องคกรภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะประชาชน   
เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีความหลากหลายเพื่อปวงชนชาวไทย  
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 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท 
ในการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในหมวด  5  การบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา  ในหมวดนี้ไดแบงการบริหารและการจัดการศึกษาออกเปน  3  สวน  คือ 
สวนของรัฐ  สวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และสวนของเอกชน  เพื่อใหสอดคลองกับ 
รัฐธรรมนูญและหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา  8  ในพระราชบัญญัติการศึกษาโดยยึดหลัก  
3  ประการ  คือ 
 1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคน  (Education  for  All) 
 2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยประชาชนทุกคนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา  (All  for  Education) 
 3)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องสอดคลอง
กับวิถีชีวิต  และการเรียนรูทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
 การจัดระบบ  โครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา 9  ใหยึดหลัก 
ดังนี้ 
 1)  มีเอกภาพดานนโยบาย แตหลากหลายในการปฏิบัติ 
 2)  มีการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
 3)  การมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน  เอกชน องคกรตางๆ  และสถาบัน
สังคมตางๆ 
 ในการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนตามบทบัญญัติมาตรา  43 - 46 
กําหนดไว  ดังนี้ 
  มาตรา  43  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ 
โดยมีการกํากับติดตาม  การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ  และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
  มาตรา  44  ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18(2)  เปนนิติบุคคลและมี 
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ผูรับใบอนุญาต  ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนศิษยเกา  และผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา  45  ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภท 
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดโดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
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การมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา  การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ
ของเขตพื้นที่การศึกษา  หรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัด 
การศึกษาของเอกชนโดยใหรัฐมนตรี  หรือคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชน
ประกอบการพิจารณาดวย  ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการ 
ไดโดยอิสระ  สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเองมาความคลองตัว   
มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                          มาตรา  46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน   การลดหยอนหรือ 
การยกเวนภาษี  และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน  และ
สามารถพึ่งตนเองได 
 จากประเด็นดังกลาว  สามารถนํามาเปนแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของเอกชนตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดดังนี้ 
 1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาโดยใหความสนับสนุนชวยเหลือดานเงินอุดหนุน  การลดหยอนหรือการยกเวน
ภาษี  และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน  รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการเพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐาน  และสามารถพึ่งตนเองได  
การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรับฟงความเห็น
ของเอกชน  และประชาชนประกอบดวย  ใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศกึษา
ขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล  บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร  และมีอิสระในการบริหารจัดการ 
โดยอยูภายใตการกํากับ  ติดตามและการประเมินคุณภาพมาตรฐานจากรัฐ 
 2)  การกําหนดใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18(2)  
(ประเภทโรงเรียน)  เปนนิติบุคคล  จะทําใหมีการแยกกันชัดเจนระหวางกิจการทรัพยสินสวนตัว
ของเจาของหรือผูรับใบอนุญาตกับกิจการทรัพยสินของสถานศึกษา  เพื่อเปนการควบคุมคาใชจายที่
ไดรับการอุดหนุนจากรัฐซ่ึงการอุดหนุนโดยตรงตอสถานศึกษา  รวมทั้งจะมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่ไดชัดเจนขึ้นระหวางเจาของผูถือใบอนุญาตกับสถานศึกษาซึ่งเปนนิติบุคคล นอกจากนี้แลว
ยังจะเปนการเอื้อประโยชนใหมีองคคณะบุคคลเขามาดําเนินกิจการของสถานศึกษาไดสะดวก
คลองตัวมากขึ้น  ทําใหสถานศึกษาเอกชนมีโอกาสพัฒนาไปสูคุณภาพและมาตรฐานไดดียิ่งขึ้น 
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 3)  ใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18(2) (ประเภท
โรงเรียน)  ซ่ึงเปนนิติบุคคล  ตองจัดใหมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีหนาที่เชนเดียวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาของรัฐ  ประกอบดวย 
 (1)  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 (2)  ผูรับใบอนุญาต 
 (3)  ผูแทนผูปกครอง 
 (4)  ผูแทนครู 
 (5)  ผูแทนศิษยเกา  
  (6)  ผูทรงคุณวฒุิ          
 จากแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  โรงเรียน  ซ่ึงเปน
สถาบันทางสังคมของชุมชน  มีหนาที่ใหการศึกษา  และพัฒนาชีวิตคนในสังคมเพื่อใหเปนบุคคล 
ที่มีคุณภาพ  ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ดังนั้น  ทิศทางในการจัดการศึกษาประการหนึ่ง
ก็คือ  โรงเรียนจะตองสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของครอบครัว  ชุมชน  สถาบันสังคมอื่นๆ  
ใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา  ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการจัดการศึกษาได 
ในฐานะ บุคคลที่จะแสดงความคิดเห็น  เขารวมกิจกรรมตางๆ  การเปนวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน  
เขามามีบทบาทในสถานศึกษาในฐานะเปนคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผูปกครองและครู   
ผูแทนองคกรชุมชน  องคกรเอกชน  สมาคมศิษยเกาเพื่อเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอการจัด
การศึกษาในทองถ่ินของตนเอง  โรงเรียนตองมีสวนรวมในการพัฒนา  รวมคิด รวมแกปญหา 
ของชุมชน  และโรงเรียนควรใชทรัพยากรของชุมชน  การใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  เชิญผูรู 
ในเรื่องตางๆ  ของชุมชนใหความรูแกนักเรียน  และรวมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบของ  คณะกรรมการ 
สถานศึกษา  นั้นเปนการคืนอํานาจจากภาครัฐไปสูชุมชน  โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อเปนการสรางความเกี่ยวของ   
ความผูกพัน  และรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมกัน 

2.1.4  ความหมายของการมสีวนรวมของชุมชน 
 มีผูใหความหมายของ  การมีสวนรวม  (Participation)  ไวอยางกวางขวางหลาย
ประการ  ดังนี้          
 ออตตาเว  (Ottaway. 1962  : 201)  อธิบายถึงการมีสวนรวมกลุมวา  คือการ 
ที่สมาชิกของกลุมมีความสนใจ  มีวัตถุประสงครวมกันในการศึกษา  ทําความเขาใจและดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดและการมีสวนรวมนําไปสูความรวมมือในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของกลุม  
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 แครี่  (Cary. 1970 : 144, อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 12)  อธิบายเรื่อง 
การมีสวนรวมไววาเปนผลจากการเห็นพองตองกันในเรื่องความตองการ  และทิศทางของ 
การเปลี่ยนแปลง  การเห็นพองกันจะตองมีปริมาณมากพอจนเกิดการริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบัติ          
 เออรวิน  (Erwin. 1976  :130, อางถึงใน เมตต  เมตตการุณจิต.  2541 : 17)  กลาววา  
การมีสวนรวมของประชาชน  คือ  กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรู  
ความชํานาญรวมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 แฟรงกี้  ลิสค  (Frankly  Lisk. 1985, อางถึงใน สุพิชญา  ธีระกุล.  2522 : 4)  ให
ความหมายของการมีสวนรวมในมุมมองที่กวางวา  เปนการเขารวมอยางแข็งขันของประชาชน   
ในการดําเนินการตัดสินใจทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมตางๆ  ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม
และการเมืองโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบแนวคิด 
การมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวมของมวลชนอยางกวางขวางในการเลือก  การบริหาร  และ 
การประเมินผลของแผนงานและโครงการตางๆ  ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับความเปนอยูใหสูงขึ้น        
 ทวีทอง  หงษวิวัฒน  (2527 : 2)  กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน  คือการที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของคนในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากร 
และการกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชน  คือ การดํารงชีพของ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม  ในการมีสวนรวม
ของประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา  ซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนด
ชีวิตคนอยางเปนตัวของตัวเอง 
 นิรันดร  จงวฒุิเวศย  (อางถึงใน ทวีทอง  หงษวิวัฒน. 2527 : 27) ไดสรุปความหมาย
ของการมีสวนรวมในรูปสมการวา 
 
                               การมีสวนรวม  =  ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
                                Participation    =  Cooperation  +  Coordination  +  Responsibility          
 
 ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2534 : 67)  กลาววา  สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
นั้นหมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  การพิจารณาตัดสินใจ  
การรวมปฏิบัติ  และการรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ  อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนจะมากเอง 
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 รุง  แกวแดง  (2536 : 215)  กลาววา  การบริหารแบบมีสวนรวมเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการบริหารเพื่อการเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการ 
 อารนสไตล  (Arnstein,  อางถึงใน อรุณ  รักธรรม.  2536 : 270)  เห็นวาการมี 
สวนรวมที่มี  “คุณภาพ”  นั้น  ผูเขาไปมีสวนรวมจะตองมีอํานาจและการควบคุมอยางแทจริง 
ในอันที่จะทําการอยางใดอยางหนึ่งใหบังเกิดผลขึ้น  มิใชเพียงแตเขาไปมีสวนรวมเฉยๆ 
 เบอรกเลย  (Berkley,  อางถึงใน อรุณ  รักธรรม.  2536 : 270)  ไดใหความหมาย 
ของการมีสวนรวมไววา  หมายถึง  การที่ผูนําอนุญาตใหผูตามเปนจํานวนมากที่สุดเทาที่จะมากได
ใหเขามามีสวนรวมในการตัดสนิใจมากที่สุดเทาที่จะมากได 
 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538 : 237)  ใหความหมายของการมีสวนรวมวา  หมายถึง  
รูปแบบของความเกี่ยวของผูกพันรวมกัน  (Involvement)  ของสมาชิกในการประชุมหรือเพื่อ 
ตัดสินใจและควบคุมการทํางานรวมกัน           
 ศิริวรรณ   เสรีรัตน,  สมชาย  หิรัญกิตติ  และปริญ  ลักษิตานนท  (2538 : 244)  
ไดใหความหมายของการมีสวนรวม  (Participation)  วาหมายถึง  ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวของกับผูบริหารและผูตอตาน  เพื่อการออกแบบการเปลี่ยนแปลงรวมกัน         
 ปรัชญา  เวสารัชช  (2528 : 5)  ไดใหนิยามความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชนบทวา  เปนการที่ประชาชนเขาเกี่ยวของโดยการใชความพยายาม   
หรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตนในกิจกรรมมุงสูการพัฒนาชุมชนโดยมีองคประกอบการ 
มีสวนรวม คือ  
 1)  ประชาชนเขาเกี่ยวของในกิจกรรมพัฒนา  
 2)  ผูเขารวมไดใชความพยายามบางสวนของตน  ทั้งดานความรู  ความคิด 
ความสามารถ  แรงงาน  หรือทรัพยากรในกิจกรรมการพัฒนา 
 ปราชญา  กลาผจัญ  และสมศักดิ์  คงเที่ยง  (2542 : 135)  ใหความหมายวา หมายถึง  
รูปแบบของความเกี่ยวของผูกพันรวมกันของสมาชิกในองคกร  ในการรวมประชุม ปรึกษาหารือ  
เพื่อการตัดสินใจ  และการควบคุมกํากับดูแลการทํางานรวมกัน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการปฏิบัติงาน  เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานทุกระดับไดใชความรูความสามารถของตนเอง
ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานและตอองคกรไดอยางเต็มที่ 
 โคเฮน  และ  อัพฮอฟ  (Cohen  and  Uphoff.  1977 : 6)  ใหความหมายของการมี
สวนรวมในทัศนะของการพัฒนาชนบทวา  การมีสวนรวมจะตองประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของ
ของประชาชน  4 ประการ  ไดแก   
 1)  การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวา จะทําอะไร ทําดวยวิธีการอยางไร  
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 2)  มีสวนในการดําเนินโครงการตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนับสนุน 
โครงการ และการรวมมือขององคกร หรือกลุมกิจกรรมเปนการเฉพาะ   
 3)  มีสวนในการแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากโครงการพัฒนา   
 4)  มีสวนในการประเมินผลโครงการ  
 คีช  เดวิส  (Keith  Davis.  1972 : 136)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา 
หมายถึง  การเกี่ยวของทางจิตและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม  ซ่ึงสงผลเปนเหตุให
การกระทําของกลุมบรรลุจุดมุงหมายและเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย 
 รีดเดอร  (W.  Reeder. 1973 : 72)  ใหความหมายของการมีสวนรวม  หมายถึง   
การมีสวนรวมพบปะสังสรรคทางสังคมซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคลและของกลุมดวย  
 ดูจลาห  (M.  Douglah.  1970 : 88 - 89, อางถึงใน อุดร  พูลสวัสดิ์.  2544 : 14)   
ใหความหมายของการมีสวนรวมวา  การมีสวนรวมในเหตุการณ กิจกรรม  หรือโครงการที่มี 
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษา  นักรัฐศาสตรใชคํานี้ในการใหความหมายของการเขารวมกับสถาบัน
ทางการเมืองของชุมชน  นักสังคมวิทยาใชในความหมายของการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น   
สวนกลุมอื่นๆ ใชคํานี้ในความหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
 สําหรับความหมายของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น  มีผูใหความหมายไว 
ดังนี้ 
 ฮาวิกเฮริท  (Havighurt.  1979 : 37 - 39, อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 12)  
อธิบายวา  การมีสวนรวมของประชาชนคือ  การที่ประชาชนมีความเกี่ยวของในการบริหาร 
โรงเรียน  ทั้งในเรื่องงบประมาณ  บุคลากร  และหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการตัดสินใจ   
การสนับสนุน  ชวยเหลือ  รวมมือใหการบริหารโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 แวนทิล  (Vantil.  1978 : 345 - 347,  อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 12)  
อธิบายวา  เปนการที่ประชาชนมีความเกี่ยวของสัมพันธกับโรงเรียนในฐานะที่เปนเจาของกิจการ  
เปนผูกําหนด  แกไข  ลมเลิกนโยบายของโรงเรียน และเปนผูสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนดวย        
 ซัมชั่น  และ อิงสตรอม (Sumption and Engstrom.  1966 : 49 - 55)  ใหความหมาย
การมีสวนรวมไววา  คือ การที่ประชาชนโดยปจเจกบุคคล  และกลุมบุคคลใหการสนับสนุน 
ชวยเหลือ  รวมมือ  และตัดสินใจในการกําหนดทิศทางเปาหมาย  นโยบายและแผนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  
  การมีสวนรวมอยางเปนทางการ  คือ  การมีสวนรวมโดยมีกฎหมายระเบียบ
ประเพณี  และขอตกลงรวมกันรองรับการมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยปจเจกบุคคล  คือ  การ
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ไดรับเลือกตั้งเปนตัวแทนและเกี่ยวของโดยตรง  สวนการมีสวนรวมอยางเปนทางการโดยกลุม
บุคคลไดแก  สมาคมครูผูปกครอง  สมาคมวิชาชีพ 
 การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ  คือ  การมีสวนรวมโดยอิสระมีสวนรวม 
โดยไมมีกฎหมายระเบียบประเพณีและขอตกลงรองรับการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ 
โดยปจเจกบุคคล  คือ  การเกี่ยวของเฉพาะคราว  เชน  ในฐานะของผูชํานาญพิเศษในสาขาอาชีพ   
เปนตน  สวนการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการโดยกลุมบุคคลเปนการรวมกลุมผูที่มีความสนใจ
ในเรื่องเดียวกันเฉพาะคราวไมตอเนื่อง  เชน  กลุมผูสนใจในการกีฬาของโรงเรียน  เปนตน 
 กิทเทล  (Gittell.  1979 : 47, อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 12)   ก็ไดกลาววา  
เปนการเกี่ยวของโดยตรงของประชาชนในการตัดสินใจกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
 ไพทูรย  สินลารัตน  (2525 : 28)  กลาววา  โรงเรียนเปนสถาบันของสังคมของ 
ชุมชน ตั้งขึ้นเพื่อชุมชน  โรงเรียนกับชุมชนจะตองเกี่ยวของและรวมมือกันอยูเสมอ  วิธีการที่ดีที่สุด
ก็คือ  ใหชุมชนเขามา  มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน  ชุมชน 
ก็จะมีความรูสึกเปนเจาของ  มีความรูสึกรวมไดรวมเสียมีความพรอมที่จะแกปญหาของโรงเรียน
การขอความชวยเหลือ  รวมมือ  หรือความอนุเคราะหจากชุมชนก็จะทําไดงายหรือสะดวกขึ้น   
การที่ ชุมชนจะเขามามีบทบาทไดนั้น   ชุมชนจะตองเลือกตัวแทนรวมเปนคณะเขามารวม
ปรึกษาหารือหรือหาแนวทางชวยกันกับครูและผูบริหารโรงเรียน   การปรึกษาหารือและรวมกัน
วางแผนนี้เอง  คือ กระบวนการของการศึกษาที่สําคัญ  การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง  และ
เปาหมายของโรงเรียนนั้นอาจแตกตางกันออกไปตามระดับของการมีสวนรวม  การตัดสินใจ  
ลั ก ษ ณ ะ 
เปนทางการและไมเปนทางการ   
 ประยูร  ศรีประสาธน และคณะ  (ม.ป.ป. : 3)  กลาวถึง การมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการจัดการและบริหารการศึกษา  หมายถึง  การเปดโอกาสหรือจัดใหประชาชน 
ไดเขารวมเปนกรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
ของหนวยงานหรือเขารวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบการจัด
และบริหารการศึกษาในระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อําเภอและสถานศึกษา 
 จากความหมายของการมีสวนรวมที่กลาวมาขางตน  พอจะสรุปความหมายของ 
การมีสวนรวมไดวา  หมายถึง  การที่ประชาชนมีความเกี่ยวของกับกิจการของโรงเรียนอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ   โดยปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล  ทั้งในฐานะผูใหการสนับสนุน   
ชวยเหลือ  รวมมือในกิจการของโรงเรียน  และในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียน  ในการมีสวนรวม
นั้นชุมชนไดเขามาเกี่ยวของ  รวมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ  ตั้งแต  รวมคิด  
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รวมตัดสินใจ  วางแผน  และติดตามผลการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปฏิบัตินั้น 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดสรุปความหมายของ  การมีสวนรวมของชุมชน  หมายถึง   
การมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ในการบริหารและการจัด
การศึกษาตามภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชนตามแนวทางการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา  ซ่ึงจําแนกภารกิจออกเปน  4  ดาน  คือ   
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  เพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

2.1.5  ความหมายของชุมชน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  (2530 : 275)  ใหความหมาย 
ของชุมชนวา  หมายถึงกลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูอาณาบริเวณเดียวกันและ 
มีผลประโยชนรวมกัน          
 เออรวิน  ที  แซนเดอร  (Irvin  T  Sanders, อางถึงใน สุวัฒน  มุทธเมธา.  2524 : 1)  
ใหความหมายของชุมชนวา  ชุมชน  หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตพื้นที่เดียวกัน มีการ
จัดระบบตางๆ ในชุมชนทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้นๆ  มีการติดตอสัมพันธกันได
สะดวกทั่วถึง  มีส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการตางๆ  รวมกัน  สมาชิกของชุมชนมีความรูสึกตอ
ชุมชนรวมกัน  
 โรนัลด แอล วอเรน  (Ronald  L Warren,  อางถึงใน สุวฒัน  มุทธเมธา. 2524 : 2)  
ใหความหมายวา  ชุมชน  คือการประสานสัมพันธ อํานวยการใหความสะดวกของหนวยและระบบ
ตางๆ ของสังคม  หนวยตางๆของสังคมหรือชุมชนกระทําภารกิจหนาที่ตางๆ  มีที่ตั้งและขอบเขต
ของชุมชนนั้น  หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา  ชุมชนหมายถึง  การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมและภารกิจ
ตางๆของสังคมในอันที่จะทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนสามารถใชกิจกรรม  
บริการและภารกิจตางๆที่จําเปนในการดําเนินชีวิตไดอยางสะดวก  กวางขวาง  และทั่วถึงกัน 
 หนังสือ Dictionary  of  Sociology  and  Related  Sciences (อางถึงใน สุวัฒน  
มุทธเมธา.  2524 : 5)  ใหความหมายของชุมชนและสังคมไววา  ชุมชน  หมายถึง กลุมยอย 
ที่มีลักษณะของสังคมแตเล็กกวา  มีขอบเขตนอยกวา  มีการประสานประโยชนรวมกัน  ส่ิงที่แสดง
ใหเห็นถึงลักษณะของชุมชน  คือ  ขอบเขตหรืออาณาเขต  มีประชาชนคุนเคยกัน  และติดตอ
สัมพันธกันโดยตรง  มีความสัมพันธกันอยางมั่นคงแสดงใหเห็นถึงการแยกจากชุมชนใกลเคียง  
หรือกลุมที่อยูใกลเคียง  
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 ยุทธ  ศักดิ์เดชยนต  (อางถึงใน สุพิชญา  ธีระกุล.  2522 : 1)  ใหคําจํากัดความไววา  
ชุมชน  คือ  กลุมที่รวมหลายๆ  ครอบครัวในเขตเนื้อที่อันจํากัด  ครอบครัวเหลานี้สามารถพึ่งพา 
อาศัยกัน  ทําใหสามารถสนองความตองการในชีวิตประจําวันของกันและกันได 
 ไพฑูรย  เครือแกว  (อางถึงใน สุพิชญา  ธีระกุล.  2522 : 1)  ใหคําจํากัดความไววา 
ชุมชน  ไดแก  กลุมของประชาชนหลายๆกลุมมารวมกัน  ตั้งถ่ินฐานมีขอบเขตเปนสังคมยอย 
ประชาชนในกลุมนั้นมีโอกาสพบปะพูดจา สังสรรคกัน  มีผลประโยชนและพฤติกรรมคลายกันดวย 
 สุมน  อมรวิวัฒน  (อางถึงใน สุพิชญา  ธีระกุล.  2522 : 1)  กลาววา  ชุมชน   
คือ อาณาบริเวณแหงหนึ่งที่มีคนจํานวนหนึ่งมาอาศัยอยูรวมกันเปนเวลานาน  มีความผูกพันตอ
สถานที่นั้น  มีจารีตประเพณี  ความคิดเห็นและความเชื่อไปในทางเดียวกัน ใชสถาบันตางๆ รวมกัน
และรวมแรงรวมใจกันทาํกิจกรรมบางอยางไดสําเร็จ 
 คุก  (Cook. 1960, อางถึงใน สุพิชญา  ธีระกุล.  2522 : 1 - 2)  ใหความหมายวา  
ชุมชน  หมายถึง  ประชาชนที่รวมกัน  จัดดํารงชีวิตอยูในขอบเขตภูมิภาคหนึ่ง  ดวยการรักษาสมบัติ
ทางประวัติศาสตร  มีความเปนเจาของรวมมือรวมใจสรางสรรคความเปนอยูอยางปกติสุข  และ 
ชวยกันแกปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น 
 ไบแรม  และ  เวนริช  (Byram  and  Wenrich.  1965,  อางถึงใน สุพิชญา  ธีระกุล. 
2522 : 2)  ใหทรรศนะของชุมชนวา  ชุมชน ไดแก องคประกอบตางๆ  ดังนี้ 
 1)  ประชาชน 
                                 2)  อาศัยอยูในดินแดนจํากัด 
                                 3)  มีความผูกพันกันมาในอดีต 
                                 4)  ใชบริการสาธารณตางๆรวมกัน 
                                 5)  ยอมรับในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของสังคม 
                                 6)  มีความรวมมือรวมใจกนัเพื่อพัฒนาและแกปญหาของสวนรวม 
 สมประสงค  วิทยเกียรติ  (2537 : 82) ใหความเห็นวา  ชุมชนมีองคประกอบที่สําคัญ 
คือ 
 1)  คน (People)  ทุกเพศทุกวัยอยูรวมกันในแตละชุมชน 
 2)  ความสนใจรวมกัน (Common  Interest)  คลายคลึงกัน ทําใหรวมอยูกัน
เปนชุมชนได 
 3)  อาณาเขตที่ตั้ง (Area)  ชุมชนแตละชุมชนจะมีพื้นที่ตั้งแสดงวาเปนของ 
ตนเอง  มีเขตติดตอกับชุมชนอื่น 
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 4)  การติดตอซ่ึงกันและกัน (Interaction)  คนในชุมชนจะมีการติดตอ ปะทะ
สัมพันธซ่ึงกันและกัน 
 5)  ความสัมพันธ (Relationship)  คนในชุมชนจะมีความสัมพันธตอกันใน
ฐานะตางๆ 
 สรุปไดวา  ชุมชน  หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันในอาณาพื้นที่บริเวณ 
เดียวกัน  มีลักษณะเปนสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชุมชนมีปฏิสัมพันธกัน  มีวัตถุประสงค 
รวมกัน มีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  รวมกัน  มีระเบียบของสังคม  และวัฒนธรรมอยางเดียวกัน               

2.1.6  ระดับการมีสวนรวมของชุมชน 
 ในการมีสวนรวมของชุมชนนั้น  ผูที่มีสวนรวมจะเขามามีสวนเกี่ยวของในระดับ 
ที่แตกตางกันตามบทบาท  รูปแบบและฐานะที่เปนผูสนับสนุน  หรือผูรับบริการ มีผูอธิบายเกี่ยวกับ
ระดับการมีสวนรวมของชุมชนไว  ดังนี้ 
 คอฟแมน  (Kaufman, อางถึงใน กรรณิกา  ชมดี. 2524 : 14)  พบวา  อายุ  เพศ  
การศึกษา  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  รายได  และความยาวนานในการอาศัยอยูในทองถ่ิน  
มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน          
 อารนสไตน  (Arnstien.  1976 : 266, อางถึงใน  กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 16)   
ไดจัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนไว ไดแก  
 1)  ระดับที่ไมมีสวนรวมเลย  (Non  Participation)  คือ  การที่ประชาชน 
ถูกกําหนด  ถูกชักจูง  ถูกจัดใหเขารวมในกิจกรรม 
 2)  ระดับการมีและไมมีสวนรวมก้ํากึ่งกัน  (Degree  of  Tokenism)  คือ   
การที่ประชาชนเปนเพียงผูรับทราบ  รับฟง  รับคําแนะนําปรึกษา  รับคําปลอบโยน 
 3)  ระดับการมีสวนรวม  (Participation)  คือ  การที่เกิดมีพลังของประชาชน    
มีการรวมกลุม  มีการกระจายอํานาจ  และเขาควบคุมโดยประชาชน 
 อารนสไตน  (Arnstien, อางถึงใน อรุณ  รักธรรม. 2536 : 270 - 271)  ไดแบง 
การมีสวนรวมในสวนที่เกี่ยวของกับการเขาไปมีอํานาจและการควบคุมไว 8 กลุม ดังนี้ 
 1)  กุศโลบาย  (Manipulation)  เปนการเขามามีสวนรวมเพื่อประชาสัมพันธ 
ตนเองไมไดมุงหวังการมีสวนรวม 
 2)  การรักษา  (Therapy)  คลายกับกุศโลบายแตเปนการเขามามีสวนรวม
เพื่อใหทุกคนอยูรวมกัน  และมีพฤติกรรมตามที่ผูนําตองการ 
 3)  การบอกกลาว  (Informing) เปนการมีสวนรวมที่ผูนําใหผูตามเขามามี 
สวนรวมเพียงเล็กนอย 
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 4)  การใหคําปรึกษา  (Consultation)  เปนการมีสวนรวมที่ผูนําใหผูตามคอย
พิจารณาถึงขอคิดเห็นตางๆ  แตไมไดบังคับใหผูนําตองทําตามการมีสวนรวมของผูตามอํานาจ 
ใหผูตามปฏิบัติแทน  
 5)  การปลอบโยน  (Placation)  มีลักษณะเหมือนกับการเห็นอกเห็นใจ 
คลอยตาม  แตในใจนั้นไมไดมีการยอมรับที่จะปฏิบัติตาม 
 6)  การเปนหุนสวน  (Partnership)  หมายถึง  การมีสวนรวมนั้นจะมีลักษณะ
ของการรวมกันคิด  รวมกันทํา  และรวมกันตัดสินใจมากขึ้น 
 7)  การมอบอํานาจ  (Delegated Power)  เปนการที่ผูนํามอบอํานาจใหผูตาม
ปฏิบัติแทน ซ่ึงเปนการเขามามีบทบาทในกิจกรรมของผูตามมากขึ้น 
 8)  อํานาจและการควบคุม  (Power and Control)  เปนการที่ผูตามมีอํานาจและ
การควบคุมอยูในมือ  เปนการที่ผูตามเขามามีสวนรวมและกําหนดบทบาทอยางแทจริง 
 อารนสไตน  (Arnstien. 1969 : 216 - 224)  เห็นวา  การมีสวนรวมมีลักษณะเปน
บันไดการมีสวนรวม  8  ขั้น  (Participation  Ladder)  สามารถแบงเปนระดับการมีสวนรวมได   
ดังนี้ 
 1)  ขั้นที่ 1  และขั้นที่ 2  รวมเรียกวาเปนขั้นที่มีสวนรวมเทียม  หรือระดับไมมี
สวนรวม  หมายถึง  ประชาชนยังไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง 
 2)  ขั้นที่ 3 - 5  รวมเรียกวาการมีสวนรวมระดับพิธีการหรือการมีสวนรวม 
บางสวน  หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมไดในบางสวน  บางเรื่องเทานั้น 
บางสวนผูมีอํานาจเต็มสงวนเอาไว 
 3)  ขั้นที่ 6 – 8  รวมเรียกวาการมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชน  ซ่ึงเปน
ระดับที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก  โดยพัฒนาจากขั้นที่ 6,7 ถึงขั้นที่ 8  ขั้นควบคุม
โดยประชาชนเปนการใชอํานาจตัดสินใจของประชาชน  โดยผานตัวแทนหรือประชาชนเปนผูใช
อํานาจ          
 สําหรับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษานั้น แคมเบล และ 
แรมเซเยอ.  (Campbell  and  Ramseyer. 1955 : 182)  กลาววา  การมีสวนรวมในโรงเรียนสามารถ
จัดระดับได  ดังนี้ 
 1)  ระดับที่ไมมีสวนรวมเลย  คือ  การที่โรงเรียนและชุมชนไมมีการเกี่ยวของ
สัมพันธกันเลย  ตางฝายตางอยู  โรงเรียนไมใหโอกาสแกประชาชนที่จะมีสวนรวม  และประชาชน
ก็ไมรับรู  ไมสนใจ  ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียน 
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 2)  ระดับที่มีสวนรวมนอย  คือ  การที่โรงเรียนติดตอกับประชาชนในชุมชน
บางเปนบางครั้ง  ลักษณะของการมีสวนรวมเปนการรับฟงสิ่งซึ่งโรงเรียนไดแจงใหทราบ 
 3)  ระดับที่มีสวนรวมปานกลาง  คือ  การที่ประชาชนรับทราบเรื่องตางๆ  จาก
โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  และมีคําถามจากประชาชนมาสูโรงเรียนบางเปนบางครั้ง  แตสวนใหญเปน
การรับฟงจากทางโรงเรียนทางเดียว 
 4)  ระดับที่มีสวนรวมมาก  คือ  การที่โรงเรียนและชุมชนเริ่มมีความเกี่ยวของ
ซ่ึงกันและกันมากขึ้น  เปนการติดตอกันทั้งสองทาง  มีการคิดหาเหตุผล  แกปญหารวมกัน   
โรงเรียนรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น 
 5)  ระดับที่มสีวนรวมมากที่สุด  คือ  การที่โรงเรียนและชุมชนเปนสวนหนึ่ง
ของกันและกัน  การคิดหาเหตุผล  การตัดสินใจ  การแกปญหารวมกันทั้งสองฝายระหวางโรงเรียน
กับประชาชนในชุมชน 
 ซัมชั่น  และอิงสตรอม  (Sumption  and  Engstrom. 1966 : 61)  ไดเสนอการจัด
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในโรงเรียน  โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมของประชาชนใน
โรงเรียน  คือ  การที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ระดับการมีสวนรวมประกอบดวย 
 1)  การมีสวนรวมในระดับตน  คือ  การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล   
ใหรายละเอียดขอมูลเพื่อการวางแผนการกําหนดนโยบาย  ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมในระดับ 
การตัดสินใจ  การมีสวนรวมในระดับตนจึงตองการการมีสวนรวมจากประชาชนจํานวนมาก 
 2)  การมีสวนรวมในระดับกลาง  คือ  การมีสวนรวมของประชาชนใน 
การวิเคราะห  ตีความขอมูลที่เก็บรวบรวมในระดับตน  ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมจากประชาชน
จํานวนหนึ่งในการวิเคราะห  ตีความ  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ 
 3)  การมีสวนรวมในระดับสูง  คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 
ดําเนินการ  เปนผลตอเนื่องจากการมีสวนรวมในระดับกลางและระดับตน  ในการมีสวนรวม 
ตัดสินใจจึงอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนจํานวนหนึ่งเทานั้น 
 ไบรอัน  และ ไวท  (Bryant  and  White,  อางถึงใน อรุณ  รักธรรม. 2536 : 270)   
ชี้ใหเห็นวา  ระดับการมีสวนรวมพิจารณาจากระดับการบริหาร  สามารแบงเปน  3  ระดับ  คือ  
 1)  การมีสวนรวมในระดบัแนวราบ  เปนการมีสวนรวมโดยไมจริงจัง 
 2)  การมีสวนรวมในระดับแนวดิ่ง  เปนการมีสวนรวมกับผูมีอํานาจมากกวา
ผลประโยชน 
 3)  การมีสวนรวมในการบริหารงานที่เกี่ยวของทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 
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 สรุปไดวา  การมีสวนรวมของชุมชนสามารถแบงออกเปนหลายระดับ  โดย
พิจารณาตามระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การกําหนดบทบาท การควบคุมและการใช
อํานาจโดยประชาชน  ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดระดับของการมีสวนรวมของชุมชน  ดังนี้ 
 1)  ระดับไมมีสวนรวมเลย หมายถึง ไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆ เลย 
 2)  ระดับมีสวนรวมรับรู หมายถึง  การไดรับรู รับทราบกิจกรรมของ 
สถานศึกษา 
 3)  ระดับมีสวนรวมคิด  หมายถึง  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
ใหขอเสนอแนะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 4)  ระดับมีสวนรวมทํา  หมายถึง  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ กระทําใน 
กิจกรรมของสถานศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย 
 5)  ระดับมีสวนรวมคิดและรวมทํา  หมายถึง  การมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็น  ใหขอเสนอแนะ   ตัดสินใจ รวมปฏิบัติกิจกรรม  และรวมประเมิน           

2.1.7  ลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน 
                         ไดมีผูกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนไวตางๆ  กัน  ดังนี้  
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537 : 19)  ไดศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติและระเบียบ
ของสถาบันการศึกษาตางๆ  ในสวนที่ใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการศึกษาที่ 
ดําเนินการโดยภาครัฐ  พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาจะมีอยูใน
ลักษณะเดียว  คือในรูปของ  “คณะกรรมการ”  การเขารวมในคณะกรรมการก็จะอยูในลักษณะ 
ของ “ผูทรงคุณวุฒิ”   ซ่ึงมีความหมายรวมถึงขาราชการในหนวยงานอื่น ขาราชการที่เกษียณแลว  
และประชาชนทั่วไป 
 สมิธ  และ  รอส  (Smith  and  Ross.  1973 : 1)  ไดกลาววา  ในทางการเมือง 
การปกครองนั้น  ประชาชนมีสวนรวมโดยการออกเสียงเลือกตั้ง  สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
พรรคการเมือง  รวมเรียกรองขอความเปนธรรม  รวมลงชื่อในจดหมายรองเรียน  และแสดง 
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไปยังสื่อมวลชน  วิพากษวิจารณปญหาสังคมและตอบ
ขอคําถามที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยสวนรวม 
 อาภรณพันธ  จันทรสวาง  (2525 : 163 - 167)  กลาววา  ในการพัฒนาชุมชน   
ประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการในการพัฒนาชุมชน  โดยมีสวนรวมออก 
ความคิดเห็น  ตัดสินใจ  วางแผนงาน  ออกแรงงาน  ออกเงิน  วัสดุอุปกรณ  และรับบริการตางๆ   
ในการพัฒนาชุมชนประชาชนมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการกําหนดปญหา  ความตองการ วางแผน
ดําเนินการ  และติดตามผลการดําเนินการดวย 
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 ซัมชั่น  และ  อิงสตรอม  (Sumption  and  Engstrom.  1966 : 62 - 67)  กลาววา 
ประชาชนมีสวนรวมในโรงเรียนโดยการสนับสนุนดานความคิดเห็น  ตัดสินใจ  สละแรงงาน  และ
เวลาใหกับโรงเรียนในการวางแผน  การกําหนดนโยบาย  การติดตอส่ือสารระหวางบานกับ 
โรงเรียน แกปญหา  พัฒนา  สนับสนุนดานการเงิน  และประเมินผลการทํางาน        
 สําหรับวจิัยเร่ือง  “Participation in Community Schools and School Effectiveness  
in Thailand”  สนานจิตร  สุคนธทรัพย  (1978 : 126 - 27)  กลาววา  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
(Decision  Making)  ไดแก  การตัดสินใจวาโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจะเขารวมในโครงการ 
โรงเรียนชุมชนหรือไม  ตัดสินใจกําหนดโครงการในระดับโรงเรียน  ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรม 
ของโรงเรียน  และตัดสินใจแกปญหาของโรงเรียนชุมชน  การมีสวนรวมสนับสนุน  (Program  
Support )  ไดแก  การสนับสนุนดานการเงิน  แรงงาน  เปนวิทยากร  สนับสนุนวัสดุอุปกรณและ
ความคิดเห็นการมีสวนรวมในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียน (Clientel Participation)  ไดแก   
การรับบริการดานสุขภาพ  การฝกอาชีพ  การสงเสริมอาชีพ  กิจกรรมเพื่อการอานออกเขียนได   
กิจกรรมนันทนาการ  บริการหองสมุด  บริการขาวสารความรู  การสงเสริมประชาธิปไตย  และ 
การใชอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณของโรงเรียนเพื่อกิจกรรมของชุมชน 
 สุวัฒน  มุทธเมธา  (2524 : 33 - 34)  กลาววา  ประชาชนใหการสนับสนุนชวยเหลือ
รวมมือในกิจการตางๆ  ของโรงเรียนโดยการใหความคิดเห็น  ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียน
การสอน  และการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียน  สนับสนุนดานการเงิน  วัสดุอุปกรณ 
ตางๆ  สนับสนุนแรงงาน  และใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียนดวยการเปน
กรรมการ  เปนเจาหนาที่รับผิดชอบในการทําหนาที่ตางๆ  ของโรงเรียนชวยเหลือโรงเรียนใน 
สวนที่ยังขาดและจําเปนตองชวยเหลือ  เปนวิทยากรในการเรียนการสอนของโรงเรียน   ชวยเหลือ
ในกิจกรรมตางๆ   
 กรรณิกา  ชมดี  (2524 : 13)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนที่มีผล
ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสารภี  ตําบลทาชาง  อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  และไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนเปน  10  รูปแบบ  คือ 
 1)  การมีสวนรวมประชุม 
 2)  การมีสวนรวมในการออกเงิน 
 3)  การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
 4)  การมีสวนรวมเปนผูนํา 
 5)  การมีสวนรวมสัมภาษณ 

 6)  การมีสวนรวมเปนผูชักชวน 
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 7)  การมีสวนรวมเปนผูบริโภค 
 8)  การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม หรือผูเร่ิมการ 
 9)  การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 
 10)  การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
 ฉอาน  วุฒิกรรมรักษา  (2526 : 16)  จําแนกการมีสวนรวมเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี ้
 1)  ขั้นกําหนดความตองการ 
 2)  ขั้นวางแผนดําเนนิงาน 
 3)  ขั้นตัดสินใจ 
 4)  ขั้นดําเนนิการ 
 5)  ขั้นติดตามผลงาน   
 ชาปลิน (Chapin. 1939 : 157 - 166, อางถึงใน กิตติโชต หอยยี่ภู. 2527 : 13) กลาววา  
ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 
 1)  รวมในลักษณะการเปนสมาชิก 
 2)  รวมในการประชุม 
 3)  รวมออกเงนิ 
 4)  รวมเปนคณะกรรมการ 
 5)  รวมเปนผูนํากลุม 
 โซจิบโต  (Soetjipto  Visardjono. 1978 : 66, อางถึงใน วิชชุลดา  สิงหโต.  2531 : 
14)  อธิบายวา  การมีสวนรวมของประชาชนนั้น  ประชาชนจะตองเปนตัวนําในการพัฒนาและ 
การเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงประชาชนตองเกี่ยวของในทุกขั้นตอนการพัฒนา  คือ 
 1)  การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนา 
 2)  การจัดลําดบัความสําคัญ 
 3)  การวางแผน 
 4)  การปฏิบัติตามแผน 
 5)  การใหไดมาซึ่งความรูที่จะสงพลังการพัฒนา 
 ลือชัย  ศรีเงินยวง และผาสุก  เอนกวานิช  (2526 : 12 -13)  กลาววา  การมีสวนรวม
จะตองเปนการมีสวนรวมอยางมีสํานึกรับผิดชอบและมีบทบาทอยางเต็มที่  ตั้งแตการคิดคนปญหา  
วางแผนการปฏิบัติงาน  ดูแลกํากับ  ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน 
 อคิน  รพีพัฒน  (2527, อางถึงใน วิชชุลดา  สิงหโต. 2531 : 15) ไดแบงการมี 
สวนรวมของคนชมุชนออกเปน 
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 1)  การคนหาปญหา  สาเหตขุองปญหา  ตลอดจนแนวทางแกไข 
 2)  การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 
 3)  การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 4)  การประเมนิผลงานกิจกรรมพัฒนา 
 วิชชุลดา  สิงหโต  (2531 : 16)  สรุปกระบวนการของการมีสวนรวม ไดแก 
 1)  การกําหนดปญหา 
 2)  การวางแผน 
 3)  การดําเนนิงาน 
 4)  การประเมนิผล 
 5)  การปรับปรุงแกไข 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง  (2525 : 11 - 13, อางถึงใน เมตต  เมตตการุณจิต.  2541 : 18) 
อธิบายขั้นตอนการมีสวนรวมไว  4  ขั้นตอน  ดังนี้  
 1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
 2)  การมีสวนรวมในการวางแผน 
 3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัตงิาน 
 4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล                               
 อนุภรณ  สุวรรณทิศกร  (2529 : 25,  อางถึงใน แกว  นีมะเริง.  2540 : 13 - 14)   
กลาวถึง แนวทางการมีสวนรวมวา 
 1)  รวมคิด  คือ  รวมประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการ 
ดําเนินงาน  การติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษา  เพื่อใหกิจกรรมโครงการไดผลตาม 
วัตถุประสงค 
 2)  รวมตัดสินใจ  คือ  เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแลวจะตองรวมใน 
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นวาดีที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุด 
 3)  รวมปฏิบัติตามโครงการ  คือ  เขารวมในการดําเนินงานตามโครงการ  เชน  
รวมออกแรง  รวมบริจาคทรัพย 
 4)  รวมติดตามและประเมินผลโครงการ  คือ  เมื่อโครงการเสร็จส้ินแลวได 
เขามีสวนรวมในการตรวจตราดูแล  รักษาและประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้น 
 ยุวัตน  วุฒิเมธี  (2534 : 12)  กลาววา  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม
ในการดําเนินงานอยางจริงจังและจริงใจ  ดวยการเปดโอกาสใหมีการศึกษา  (Education)  การรวม
พิจารณา  (Consensus)  และการตกลงใจรวมกัน  (Consent)  ในการแกปญหาหรือวางโครงการ
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ตางๆ  เพื่อใหประชาชนมีสิทธิและความเสมอภาคในความรับผิดชอบสังคม  มีโอกาสรวมคิด   
รวมตัดสินใจ  รวมปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบ 
 นรีวรรณ  พรหมชุม และคณะ  (2537 : 7)  ไดศึกษาวิจัย  การมีสวนรวมของกรรม
การศึกษาประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน จังหวัด
ขอนแกน  ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมของกรรมการศึกษาไว  2  ดาน  ดังนี้ 
 1)  การมีสวนรวมในดานนโยบาย  ไดแก  การใหขอมูล  ใหคําแนะนํา  และ
การรวมตัดสินใจ 
 2)  การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติการ  เชน  แรงงาน/วัสดุอุปกรณ  
ประชาสัมพันธและการประสานงาน 
 โคเฮน  และ อัพฮอฟ  (Cohen and Uphoff. 1977 : 219 - 222)  ไดแบงขั้นตอนการมี
สวนรวมออกเปน  4  ขั้นตอน  คือ  
 1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision Making)  ประกอบดวย   
3  ขั้นตอน  คือ  ริเร่ิม  ตัดสินใจ  และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  (Implementation)  ประกอบดวย   
การสนับสนุนดานทรัพยากร  การบริหาร  และการประสานความรวมมือ 
 3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits) 
 4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) 
 ไพรัตน  เดชะรินทร  (ม.ป.ป. : 17 - 18)  กลาวถึง  การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการพัฒนาชนบท  คือ  การที่ประชาชนตองมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนาทั้งกระบวนการ 
ตั้งแตเร่ิมแรกของโครงการไปถึงตอนจบของโครงการ  ซ่ึงครอบคลุมในขั้นตอนตอไปนี้ 
 1)  การมีสวนรวมในการวางแผนโครงการ 
 2)  การมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการ 
 3)  การมีสวนรวมในการติดตามผลและการประเมินผล 
 4)  การมีสวนรวมในการใชผลประโยชนจากกิจกรรมในโครงการ 
 ไพรัตน  เดชะรินทร  (อางถึงใน ทวีทอง  หงษวิวัฒน.  2527 : 27)  ช้ีใหเห็นลักษณะ
ของการมีสวนรวมวา  การเขามามีสวนรวมควรพิจารณาในประเด็นที่สําคัญ  ดานการมีสวนรวมคิด 
รวมวางแผน  รวมทํา  และรวมบํารุงรักษา  ขั้นตอนในการมีสวนรวมในการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว คือ  
 1)  รวมทําการศึกษา  คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาและความตองการ
ของชุมชน 
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 2)  รวมคิดและสรางรูปแบบ  วิธีการพัฒนาเพื่อแกปญหา  ลดปญหาของ 
ชุมชน  หรือเพื่อสรางสิ่งใหมๆ  ที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 
 3)  รวมวางนโยบายหรือแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา  หรือ
เพื่อสนองความตองการของชุมชน 
 4)  รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีใหเปนประโยชนตอชุมชนสวนรวม 
 5)  รวมขจัด  หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 6)  รวมลงทุนในกิจกรรม  โครงการของชุมชนตามความสามารถของตนและ
หนวยงาน 
 7)  รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการและกิจกรรมใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย 
 8)  รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  บํารุงรักษาโครงการ  และกิจกรรมให
ใชประโยชนไดตลอดไป        
 ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540 : 28 - 31)  ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมเปน  11 เกณฑ  
ดังนี้ 
 1)  การจําแนกตามกิจกรรมในการมีสวนรวม  โดยพิจารณาจากกิจกรรม 
ของโครงการวา  ประชาชนจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมอะไรบาง  ตามความแตกตาง 
ของลักษณะโครงการและกิจกรรม          
 2)  การจําแนกตามขั้นตอนของการมีสวนรวม  ประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ  
 (1)  การมีสวนรวมในการริเร่ิมงาน/โครงการ 
 (2)  การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน 
 (3)  การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
 (4)  การมีสวนรวมในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 
 3)  การจําแนกตามระดับความสมัครใจในการเขารวม  แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 (1)  การมีสวนรวมโดยสมัครใจ 
 (2)  การมีสวนรวมโดยการถูกชักนํา 
 (3)  การมีสวนรวมโดยการบังคับ 
 4)  การจําแนกตามวิธีการมีสวนรวม  แบงเปน  2  วิธี  คือ 
 (1)  การมีสวนรวมโดยทางตรง 
 (2)  การมีสวนรวมโดยทางออม 
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 5)  การจําแนกตามระดับความเขมของการมีสวนรวม แบงออกเปน  3 ระดับคือ 
  (1)  ระดับของการมีสวนรวมเทียม 
 (2)  ระดับของการมีสวนรวมเพียงบางสวน 
 (3)  ระดับของการมีสวนรวมที่แทจริง 
 6)  การจําแนกตามระดับความถี่ของการมีสวนรวม  โดยพิจารณาจากจํานวน
ของผูที่เขามามีสวนรวม  และ/หรือจํานวนครั้งของผูที่เขามามีสวนรวม 
 7)  การจําแนกตามประสิทธิผลของการมีสวนรวม  แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  
 (1)  การมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล  หมายถึง  การมีสวนรวมที่ผูเขามามี
สวนรวมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน 
 (2)  การมีสวนรวมที่ไมมีประสิทธิผล  หมายถึง  การมีสวนรวมที่ผูเขามา 
มีสวนรวมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการเพียงบางสวน  
 8)  การจําแนกตามพิสัยของกิจกรรม  แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  
 (1)  การมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
 (2)  การมีสวนรวมเปนชวงๆ 
 9)  การจําแนกตามระดับขององคการ  แบงเปน  3  ระดับ  คือ 
 (1)  การมีสวนรวมในระดับลางขององคการ 
 (2)  การมีสวนรวมในระดับกลางขององคการ 
 (3)  การมีสวนรวมในระดับสูงขององคการ 
 10)  การจําแนกตามประเภทของผูมีสวนรวม  แบงเปน  4  ประเภท  คือ 
 (1)  ผูที่อาศัยอยูในทองถ่ิน 
 (2)  ผูนําทองถ่ิน 
 (3)  เจาหนาที่ของรัฐ 
 (4)  คนตางชาติ 
 11)  การจําแนกตามลักษณะการวางแผน  แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ   
 (1)  การวางแผนจากบนลงลาง 
 (2)  การวางแผนจากลางขึ้นบน  
 อักบายานี  (Agbayani,  อางถึงใน อุดร  พูลสวัสดิ์. 2544 : 18) ไดแบงลักษณะ 
การมีสวนรวมออกเปน 11 ลักษณะ ไดแก  
 1)  การรวมประชุม 
 2)  การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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 3)  การตีปญหาใหกระจาง 
 4)  การออกเสยีงสนับสนุน คัดคานปญหา 
 5)  การออกเสยีงเลือกตั้ง 
 6)  การบริจาคเงิน 
 7)  การบริจาควัตถุ 
 8)  การชวยเหลือดานแรงงาน 
 9)  การใชโครงการที่เปนประโยชนใหถูกตอง 
 10)  การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 
 11)  การทํางานกับตัวนําการเปลี่ยนแปลง 
 บัญชร  แกวสอง  (2531 : 14)  ไดจําแนก  ลักษณะของการมีสวนรวมไว  10  
ลักษณะ  ไดแก 
 1)  การจําแนกตามระดับความสมัครใจ 
 2)  วิธีการของการมีสวนรวม 
 3)  ความเขมของการมีสวนรวม 
 4)  ความถี่ของการมีสวนรวม 
 5)  ระดับของประสิทธิผล 
 6)  พิสัยของกจิกรรม 
 7)  ระดับขององคกร 
 8)  ผูเขารวม 
 9)  ลักษณะของการวางแผน 
 10)  ขั้นตอนในการมีสวนรวม                                 
 รุง  แกวแดง และชัยณรงค  สุวรรณสาร  (2544 : 206 - 209)  กลาวถึง  รูปแบบ 
การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพแบบ  Quality  Control  Circle  (QCC)  ที่เนน
มนุษยสัมพันธของคนในการทํางานหรือเนนการบริหารแบบการมีสวนรวมในขั้นตอนของ 
การแกไขและปรับปรุงผลสําเร็จตามเปาหมาย  การบริหารแบบมีสวนรวมเปนระบบบริหาร 
ที่พัฒนาขึ้นมาในประเทศญี่ปุนตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เปนตนมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าหลังสงคราม ญี่ปุนไดคนหาวิธีใหมคือ  “ระบบที่ทุกคนมีสวนรวม”  โดยถือวา  ทุกคน 
ทุกระดับจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันโดยรวมหัวหนากับพนักงานในหนวยเขาเปนกลุม   
เพื่อรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ  และประสิทธิภาพของงาน  เรียกวา  Quality  Control  Circle  (QCC)  
หรือกลุมคุณภาพ  ซ่ึงเปนการทํางานและบริหารแบบ  “ทุกคนมีสวนรวม หรือ Participation by  
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All”   กิจกรรมของกลุมคุณภาพเปนกิจกรรมการแกปญหา  และการพัฒนาคุณภาพ  ในงานที่กลุม 
มีหนาที่รับผิดชอบรวมกัน  กระบวนการแกปญหาของ  QCC  สรุปได  9  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  การตั้งปญหา  โดยสมาชิกชวยกันคิดหาและคัดเลือกปญหาที่มี 
ความสําคัญ  เพื่อดําเนินการแกไข 
 ขั้นที่  2  การวิเคราะหหาสาเหตุ  โดยสมาชิกชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุและ
คัดเลือกสาเหตุที่สําคัญควรแกการนํามาแกไข 
 ขั้นที่  3  การคิดหาวิธีแกปญหา  นักแกปญหาที่ดีตองเปนนักคิดที่สรางสรรค
คิดหาวิธีแกปญหาที่ทําไดงายๆ มีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่  4  การวางแผนแกปญหา  ประกอบดวย  การกําหนดเปาหมาย และ 
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการแกปญหา 
 ขั้นที่  5  การดําเนินการแกปญหา  ตามขั้นตอนและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 ขั้นที่  6  การประเมินผลการแกปญหา  ในแตละขั้นตอนและเมื่อเสร็จสิ้น 
ทุกขั้นตอน 
 ขั้นที่  7  การแกไขปญหาและอุปสรรค  ผลการประเมินในแตละขั้นตอนและ
เมื่อเสร็จสิ้นในทุกขั้นตอนจะชวยใหทราบวา  บรรลุผล หรือมีปญหาและอุปสรรคใดบาง 
 ขั้นที่  8  การนําผลไปปฏิบัติ  หากการประเมินพบวาวิธีแกปญหาของกลุม
ประสพผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  ขั้นตอไปคือ  การนําวิธีการที่ไดผลนี้ไปกําหนดเปน
มาตรฐานของการปฏิบัติงาน  เพื่อปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นอีกและเพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงาน
และคุณภาพของผลงาน 
 ขั้นที่  9  การเสนอผลงาน  เสนอผลงานในการประชุมทั้งภายในและภายนอก
องคการ  เพื่อเผยแพรและรับคําติชมอันจะเปนประโยชนตอการทํา  QCC ตอไป 
 ดับบลิว.  อี.  เดมมิ่ง  (W. E. Deming)  ผูเชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมคุณภาพ และ
เปนผูมีบทบาทในการเผยแพรวิชาการควบคุมคุณภาพใหกับประเทศญี่ปุน   ไดจัดขั้นตอน 
การแกปญหาตามขั้นตอนตั้งแตขั้นที่ 1 - 8  โดยแบงออกเปน 4  ขั้นตอนใหญๆ  เรียงกันเปนวัฎจักร
เรียกวา วงจรเดมมิ่ง  (Deming,s Circle)  ไดแก  Plan  (การวางแผน)  Do  (การดําเนินงานตามแผน)    
Check  (การตรวจสอบผลงานที่ทํา)  และ  Action  (การปรับปรุงแกไข)  ซ่ึงเขียนเปนแผนภาพดังนี้ 
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A P 

C D 

 
                                                                                     P =  Plan 

                                                                                          D =  Do 
                                                                                           C =  Check                                         
                                                                                         A =  Action     
              
 
ภาพ  2  วงจรเดมมิ่ง 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  2546 : 386) 
 
 เปรียบเทียบกระบวนการแกปญหาของกลุม  QC  กับวงจรเดมมิ่ง  (PDCA)  สรุปได
ดังนี ้
                              P   ไดแก  ขั้นที่  1  การตั้งปญหา 
                                               ขั้นที่  2  การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
                                               ขั้นที่  3  การคิดหาวิธีแกปญหา 
                                               ขั้นที่  4  การวางแผนแกปญหา 
                              D  ไดแก   ขั้นที่  5  การดําเนินการแกปญหา 
                              C  ไดแก   ขั้นที่  6  การประเมินผลการแกปญหา 
                              A  ไดแก   ขั้นที่  7  การแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการแกปญหา 
                                               ขั้นที่  8  การนําผลไปปฏิบัติ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  2546 : 
375 - 392)                              
 จากลักษณะการมีสวนรวมดังกลาว  อาจกลาวโดยสรุปไดวา  ลักษณะการมี 
สวนรวมของชุมชนนั้นสามารถพิจารณาไดหลายมุมมอง  ดังนี้ 
 1)  การมีสวนรวมของชุมชนโดยทางตรงและทางออมในลักษณะที่เปน 
ปจเจกบุคคลกลุมบุคคล  หรือคณะบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2)  การมีสวนรวมของชุมชนมีทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ   
มีสวนรวมโดยสมัครใจ  โดยถูกชักชวน  และโดยถูกบังคับ 
 3)  การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการหรือข้ันตอนการบริหาร  ไดแก 
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 (1)  การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และวางแผน 
การพัฒนา 
 (2)  การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผน 
 (3)  การมีสวนรวมในการติดตามผล  ประเมินผล  และใชผลประโยชน 
 (4)  การมีสวนรวมในการปรับปรุง และแกไข  
 4)  การมีสวนรวมในฐานะผูใหการสนับสนุนสงเสริมชวยเหลือกิจกรรม 
ของสถานศึกษา  ไดแก 
 (1)  รวมเปนกรรมการ 
 (2)  รวมประชุม  ออกเสียงสนับสนุน  คัดคาน 
 (3)  รวมตัดสินใจ  ใหความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย การวางแผน 
 (4)  รวมประเมินผลการแกไขปญหา  การปรับปรุง  และพัฒนา 
 (5)  รวมบริจาคหรือสนับสนุนเงิน  วัสดุอุปกรณ  แรงงานและสถานที่ 
 (6)  รวมกิจกรรม  หรืองานที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
  (7)  รวมเปนผูนําและประสานงานในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของ 
ชุมชน              
 5)  การมีสวนรวมในฐานะผูรับบริการหรือผูรับและผูใชประโยชนจาก 
สถานศึกษา  ไดแก 
 (1)  รับบริการดานการศึกษา 
 (2)  รับบริการดานขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ 
 (3)  รับบริการดานการใชอาคารสถานที่ และการยืมวัสดุส่ิงของ 
 (4)  รวมกิจกรรมในชุมชน 
 การบริหารการศึกษานั้น  ผูบริหารทุกคนปรารถนาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและ 
คุณภาพของการจัดการศึกษา  ผูบริหารสามารถใชวิธีการตางๆ  หลายวิธีในการบริหารสถานศึกษา
การบริหารแบบมีสวนรวมหรือที่เรียกวา  Quality Control Circle (QCC)  เปนอีกรูปแบบหนึ่ง 
ที่สามารถนํามาใชในการบริหารสถานศึกษาไดเปนอยางดี  ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดลักษณะของ
การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ที่เนนการมีสวนรวมในกระบวนการควบคุมคุณภาพงานแบบ  QCC  โดยใชกลุมวงจรควบคุม 
คุณภาพวงจรเดมมิ่ง  (Deming,s  Circle)  ไดแก 
 1)  การวางแผน  (Plan) 

 2)  การปฏิบัติ  (Do) 



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

 45 

 3)  การตรวจสอบ  (Check) 
 4)  การปรับปรุงพัฒนา  (Action)    

2.1.8 ปจจัยทีส่งเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม          
 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยการมีสวนรวมของชุมชนในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
ทั้งสวนที่เปนปจจัยที่สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม  และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
ดังตอไปนี้ 
 1)  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม 
 อํานาจ  อนันตชัย  (2526 : 138)  กลาวถึงความสําเร็จในการพัฒนาแบบระดม
ความรวมมือ ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
 (1)  การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน  ตั้งแตเร่ิมมีปญหา 
สาเหตุของปญหา  การแกไขปญหา  การคิดทางเลือกโครงการที่เปนประโยชน  โดยใชประโยชน
จากแรงงาน  ทรัพยากรทองถ่ินอยางเต็มที่ 
 (2)  การผสมผสานแผนงานและโครงการของสวนราชการ  ดวยการพัฒนา
ความรู  ทักษะและความสามารถดานประชาชน  และคุณภาพของเจาหนาที่  เพื่อการแกไขปญหา 
สนองผลประโยชนไดถูกตองตามเวลาและสถานที่ 
 (3)  การสรางองคกรทองถ่ิน  กลไกการประสานงาน  งบประมาณ  ปจจัย
ดําเนินงานจากภาครัฐและเอกชน  ตามความตองการอันจําเปนของประชาชน  
 นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (อางถึงใน ทวีทอง  หงษวิวัฒน. 2527 : 103)  พบวา  ปจจัย
ที่มีผลตอการมีสวนรวม  ประกอบดวย 
 (1)  ความศรัทธาที่มีตอความเชื่อถือของบุคคลสําคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์   
ทําใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
 (2)  ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหนง ทําให
ประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวย  ทั้งๆที่ยังไมมีความศรัทธา หรือความเต็มใจอยาง
เต็มเปยมที่จะกระทํา 
 (3)  อํานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา  ทําใหประชาชน 
ถูกบีบบังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตางๆ 
 ปรัชญา  เวสารัชช  (2528 : 33 - 35)  กลาวถึงปจจัยที่ผลักดันการมีสวนรวมของ
ประชาชน  คือ  
 (1)  ปจจัยภายในตัวบุคคล  เปนแรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัว 
บุคคลเอง 
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 (2)  ปจจัยสภาพแวดลอม  ไดแก  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง 
 (3)  ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น 
 (4)  รางวัลตอบแทน  คือ  ประชาชนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาโดยหวัง 
ผลประโยชนตอบแทน 
 ธวัช  เบญจาธิกุล (2529 : 25 - 26)  พบวา  ปจจัยที่มีผลผลักดันการมีสวนรวม
ของประชาชน  ไดแก  
 (1)  ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   
การปกครอง  และความปลอดภัย 
 (2)  ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น  โดยเฉพาะผูนํา  เชน  กํานัน  ผูใหญบาน 
 (3)  รางวัลตอบแทน  ไดแก  คาตอบแทนแรงงาน  เงินปนผล   
 กาญจนา  แกวเทพ  และ กนกศักดิ์  แกวเทพ  (2530 : 27 - 29)  พบวา  ปจจัยของ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท  ขึ้นอยูกับ 
 (1)  ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  วาสามารถที่จะชวยตนเองพรอม
กับการชวยเหลือผูอ่ืนได  และจะตองแสดงศักยภาพ เขารวมในการพัฒนา 
 (2)  โครงสรางทางเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขแบบเศรษฐกิจเปนขอเรียกรอง 
เบื้องตน  (Requirement)  จะทําใหคนจนไมสามารถเขามามีสวนรวมได  กลุมคนยากจนในหมูบาน
และวิธีการแสดงออกในรูปแบบตามประเพณีมาใชในการพัฒนา 
 (3)  หนวยครอบครัวที่มีความเขาใจในเรื่องของการมีสวนรวมจะมีผล 
ตอการมีสวนรวม  และการควบคุมจากเบื้องลาง (Control from  Below)  จะมีผลตอการมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง  ซ่ึงก็คือ  พลังทางสังคม  ไดแก  มาตรการทางสังคม  วัฒนธรรม  ศาสนา 
 ประวิทย  พูจิตรกานนท  (2530 : 1 - 5)  ทําการศึกษาเรื่อง  ปจจัยการบริหารกับ
การเขามามีสวนรวมทางธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตร  สรุปวา ปจจัยที่มีผลตอการเขารวม
ของประชาชนในการพัฒนามี  5  ปจจัยดังนี้ 
 (1)  ปจจัยดานสังคม 
 (2)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 (3)  ปจจัยดานการเมือง 
 (4)  ปจจัยดานวัฒนธรรม 
 (5)  ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม 
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 ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2534 : 67)  เห็นวา  ปจจัยทางตัวผูนํา  หรือผูบริหารซึ่งจะตอง 
มีลักษณะของการเปนผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง  (Change Agent)  ที่จะยอมรับในปรัชญาของ 
การพัฒนาวา  มนุษยทุกคนตางก็มีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข  ไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม  เปนที่ยอมรับของผูอ่ืน  และพรอมที่จะอุทิศตนเองเพื่อกิจกรรมของชุมชน 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540 : 268 - 271)  วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล กรุงเทพ  
มหานคร  ใหความเห็นวา  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  โดยสรุป  คือ 
 (1)  ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
                                      ก.  โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจดี 
ทําใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียนดานการเงิน 
                                      ข.  ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนไทยที่ชอบทําบุญสุนทาน  และ 
ไมคอยปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือของผูอ่ืน  ชวยสงเสริมใหเกิดการเขามามีสวนรวมกับ 
โรงเรียน 
                                      ค.  ระบบทางการเมือง  การปกครองทองถ่ินเปนส่ิงกระตุนให 
นักการเมืองเขามาชวยเหลือกิจกรรมของสังคม  โดยเฉพาะการชวยเหลือวัด  และการเขามามี 
สวนรวมกับโรงเรียน                  
 (2)  ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน 
 ก.  ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน  การสรางความศรัทธาใหกับ 
ชุมชนดวยการเอาใจใสตอนักเรียน  การสรางผลงานทางวิชาการ ผลการเรียนของนักเรียน เกียรติยศ
ชื่อเสียงของโรงเรียน 
 ข.  ความรูสึกวาตนเองเปนเจาของและมีหนาที่ตอโรงเรียนของชุมชน 
โดยมากอยูในรูปของ  การเปนศิษยเกา  การเปนผูปกครอง  การมีสวนรวมในการกอตั้งและ 
ทํานุบํารุงโรงเรียน 
 ค.  ความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน  ไดแก  ความคาดหวังใน 
คุณภาพของโรงเรียน  คุณภาพการเรียน  การสั่งสอนอบรมนักเรียนใหเปนคนเกง คนดี 
 ง.  ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน  ผูบริหารและครูเขารวม 
ในกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ การตอนรับประชาชน  การเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน
เปนอยางดี  จะทําใหชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี 
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  (3)  ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
 ก.  ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธ
อันดีกับชุมชน  ใหเกียรติ  ยอมรับและใหกําลังใจแกผูเขามามีสวนรวม มีครูเกาหรือศิษยเกา
ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน  ครูสนใจเอาใจใสการเรียนการสอน 
 ข.  ปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียน  เชน  การมี 
ช่ือเสียงดานวิชาการ  ความเชื่อถือในเรื่องการเงิน  การพัฒนาดานตางๆของโรงเรียน 
 รีดเดอร  (Reeder. 1973 : 74)  อธิบายแนวคิดที่เกี่ยวกับการกระทําทางสังคมวา 
ทฤษฎีจะสามารถเขาใจ  วินิจฉัย  และอธิบายพื้นฐานเบื้องตนทางจิตวิทยาของคน  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของคน  โดยแบงปจจัยที่เปนเหตุเปนผลในการตัดสินใจของ
คน เพื่อจะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมเปน  3  ปจจัยใหญๆ  คือ 
 (1)  ปจจัยดึงดูด  (Pull  Factor)  ไดแก 
 ก.  เปาหมาย (Goals)  ในการกระทําทุกอยางจะตองมีเปาหมายหรือ 
วัตถุประสงค  อาจจะเปนความเชื่อ  ความรูสึก  แกลงการณของทางราชการ  และอาจจะเปนจาก
เงื่อนไขของตนเองหรือคนอื่นเปนผูกําหนดใหเปนไปในแนวความปรารถนา 
 ข.  ความเชื่อ (Beliefs)  เปนความคิดหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเอง  โดย
ปราศจากการอางอิงใดๆ  ความเชื่อนี้จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  เพราะคนสวนมากจะเลือก 
การทําตามความเชื่อพื้นฐานที่มีอยูเดิม 
  ค.  คานิยม  (Value)  เปนระบบหนึ่งของความเชื่อ  การดํารงชีวิตอยูใน
สังคมนั้น  จะตองสรางเงื่อนไขในการดํารงชีวิต  การที่จะทําหรือไมทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีพื้นฐานมา
จากการที่สังคมนั้นตัดสินใจแลววาดีหรือเลว 
 ง.  ความเคยชิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี (Habits and Customs) 
เปนรูปแบบที่สรางขึ้นมาจากความรับผิดชอบภายในกลุม  ซ่ึงคนในสังคมจะยอมรับดวยความเต็ม
ใจ เปนแบบอยางที่สมบูรณ และมีเหตุผลการกระทําที่แสดงออกมาเชนนี้เปนเพราะความเคยชิน
และเปนประเพณีดั้งเดิมที่ยึดถือกันมานาน 
 (2)  ปจจัยผลักดัน  (Push  Factor)  ไดแก 
 ก.  ความคาดหวัง  (Expectation)  เปนความรูสึกภายในตัวเรา  หรือที่ 
เกิดขึ้นจากบุคคล  กลุม  และสังคมที่ไดคิดหรือหวังใหตัวเราควรจะมีความเชื่อ  มีความรูสึก  หรือ
แสดงการกระทําออกมาตามที่ตองการ 
 ข.  ขอผูกพัน  (Commitment)  เมื่อมีการรวมกลุมกิจกรรมพิเศษขึ้นใน
สังคม  ก็จะมีขอผูกพันที่สมาชิกในกลุมจะตองทําตามสัญญาหรือขอผูกพันตามที่กลุมไดตั้งขึ้น 
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 ค.  การบังคับ  (Force)  เปนความรูสึกของคนที่จะตองกระทําส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งโดยที่ไมมีทางเลือก  อาจจะถูกบังคับโดยกฎหมูหรือกฎหมายก็ได  การไดรับการบังคับนี้ 
จะรุนแรงกวาการสมัครใจทําเอง 
 (3)  ปจจัยสนับสนุน  ไดแก 
 ก.  โอกาส  (Opportunity)  เปนความเชื่อของคนที่คิดวา ตนเองอยูใน 
สถานการณที่จะเลือกกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามโอกาสของตนที่มีอยู  แตบางคนก็ไมมีโอกาสที่จะ
เลือกกระทําได  เพราะสถานการณไมเอื้ออํานวย 
 ข.  ความสามารถ  (Ability)  การที่คนยอมรับวาตนเองมีขีดความรู  
ความสามารถเพียงใดที่จะสามารถกระทําสิ่งที่ตนตองการใหสําเร็จลุลวงไปได 
 ค.  การสนับสนุน  (Support)  เปนสวนหนึ่งของการชวยเหลือหรือ
ตอตานที่เกิดจากตัวบคุคลหรือกลุมใหความสนับสนุนดานความคิดเห็น  หรือเปนแรงกระตุนใหคน
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป  เนื่องจากเขารูสึกวามีผูสนับสนุนใหเขาทํา 
 ปจจัยของการกระทําทางสังคมจากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว  อาจแยกเปน 
องคประกอบใหญๆ  ได  2  สวน  คือ  คน  และระบบสังคม  สวนประกอบที่เกี่ยวกับคน  ไดแก  
เปาหมายของความตองการ  ความเชื่อ  ความคิด  จิตสํานึก  ความรูสึก  รวมทั้งความรูความเขาใจ 
และทักษะความสามารถและปทัสถานทางสังคม   ดังนั้น   การอธิบายและการคาดการณ 
ปรากฏการณทางสังคม  ก็จะตองอาศัยองคประกอบดังกลาวเปนปจจัยหรือตัวแปรในการวิเคราะห 
 โฮ  (Ho. อางถึงใน อุดร  พูลสวัสดิ์.  2544 : 24 - 25)  ไดเสนอหลักการที่สําคัญ
ของการมีสวนรวมไวที่การจัดตั้งองคกรของประชาชนสวนใหญ  ซ่ึงมิใชลักษณะการมีสวนรวม
แบบบัญชาจากรัฐบาล  แตจะตองเปนองคกรที่สามารถระบุความตองการของชุมชน  ตั้งเปาหมาย
และการพัฒนาชุมชน  รวบรวมขอมูล  ขาวสารและเขารวมในการตัดสินใจนโยบายการดําเนินการ
ดวยตนเอง  เปนแรงจูงใจในตัวประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา  นอกจากนั้นการให 
ความสนับสนุนทางดานการใหความรู  ความชํานาญ  การฝกอบรม  การเปลี่ยนทัศนคติ  และ 
การสนับสนุนดานการเงินเปนสิ่งที่จะละเลยมิได     
 2)  ปจจยัที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
 สุพิชญา  ธีระกุล  (2521 : 14)  กลาวถึงปญหาและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการขาด
ความรวมมือของชุมชนไว  5  ประการ  ดังนี้ 
 (1)  ทัศนคติของผูปกครอง  (Parent  Attitudes)  ที่มีตอครูและโรงเรียนใน
ลักษณะที่ไมสงเสริมความรวมมือกับโรงเรียน  เชน  การไมชอบครูเปนรายบุคคล  การคิดวา 
การสอนเปนหนาที่ของครู  ทําใหผูปกครองไมใหความรวมมือกับโรงเรียน 
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 (2)  ทัศนคติของครู  (Teacher  Attitudes) ครูสวนมากไมอยากพบผูปกครอง  
กลัวการจับผิด  ตําหนิ  ตอวาเรื่องตางๆ อันเนื่องมาจากเด็กจึงทําใหครูหลีกเลี่ยงที่จะพบกับ 
ผูปกครอง 
 (3)  การเขาใจผิด  (Misunderstanding)  ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 
 (4) นโยบายของโรงเรียน  (School Policy)  ผูปกครองจะไมใหความรวมมือ 
ถาเกิดความไมพอใจนโยบายบางอยางของโรงเรียน  ดังนั้นควรอธิบายชี้แจง  และเปดโอกาสให 
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียนดวย 
 (5)  การใหบริการแกนักเรียน  (Pupil Welfare Service)  ผูปกครองจะพอใจ 
ที่ทราบวา  โรงเรียนเอาใจใสนักเรียนและใหบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาตางๆ 
ซ่ึงการบริการเหลานี้จะเปนอุปสรรคตอการสรางความสัมพันธถาโรงเรียนจัดบริการไดไมดี      
 สมยศ  นาวกีาร  (2525 : 30 - 43)  สรุปปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม
ไว  4  ดาน  คือ 
 (1)  อุปสรรคดานองคการ  ไดแก  ประเพณี  ปรัชญา  คานิยมขององคการ  
คุณภาพของนโยบาย  และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน  คุณภาพของเจาหนาที่  โครงสรางขององคการ  
และขาดบรรยากาศสนับสนุน 
 (2)  อุปสรรคดานสถานการณ  ไดแก  ขอจํากัดดานเวลา  ดานงาน  และ 
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
 (3)  อุปสรรคดานตัวผูบริหารเอง  ไดแก  นิสัยของผูบริหาร  ขาดความรู 
ความเขาใจ  ขาดความมั่นคง  ความกลัวเสียอํานาจ  กลัวถูกบดบังรัศมี  ขาดระเบียบวินัย  มอง 
ไมเห็นตนเอง  ความลมเหลวในอดีต 
 (4)  อุปสรรคทางดานผูเกี่ยวของ  หรือผูใตบังคับบัญชา  ไดแก  ขาด
ความสามารถ  ขาดความตองการ  ขาดความรูในบทบาทหนาที่  มีความกลัวในใจเกี่ยวกับความ
ลมเหลว  กลัวถูกคว่ําบาตร  กลัวงานหนัก  และกลัวถูกยกเลิกงาน          
 เถกิงศักดิ์  พัฒโน  (2514 : 22, อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 19)  กลาววา  
ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมเกิดจาก  ตัวประชาชนในทองถ่ิน  เกิดจาก 
การบริหารในระดับทองถ่ิน  และการบริหารของสวนกลาง           
 แครี่  (Cary. 1970 : 145, อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู.  2527 : 18)  กลาววา  
การมีสวนรวมของประชาชนตองรวมมือกันอยางแข็งขัน  และมีสวนรวมมากที่สุดเทาที่จะทําได
ภายใตการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยมีเงื่อนไขสําคัญสําหรับการมีสวนรวม  คือ  
 (1)  ประชาชนตองมีอิสระที่จะเขารวม  (Freedom to Participate Autonomy) 
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 (2)  มีความสามารถที่จะเขารวม  (Ability to Participate) 
                                 (3)  มีความเต็มใจที่จะเขารวม  (Willingness to Participate) 
 ธีระพล  พงษราชสีมา  (อางถึงใน ทวีทอง  หงษวิวัฒน.  2527 : 242 - 246)  สรุป
ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังนี้ 
 (1)  ปญหาเกี่ยวกับระบบสังคม วัฒนธรรมที่จะเปนพื้นฐานรองรับการมี 
สวนรวมของประชาชน  ระบบการเมืองการปกครองยังไมมีการกระจายอํานาจไปสูประชาชน 
เทาที่ควร 
 (2)  ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากระบบการกระจายอํานาจทาง 
การเมือง  และระบบการบริหารราชการแผนดิน  สงผลตอการสงเสริมการมีสวนรวมแบบเดิม 
ที่อยูบนพื้นฐานของสังคมชนบทยึดคุณธรรมและความดีงามเปนฐาน  ตองปรับเปลี่ยนไปเปน 
การมีสวนรวมที่อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมเมืองหรือสังคม 
อุตสาหกรรม  
 (3)  ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐขาดคุณภาพ   
ขาดทักษะ  และจิตสํานึกในการปฏิบัติงานทําใหเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน 
 (4)  ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากระบบการยัดเยียดกิจกรรม หรือ 
โครงการใหกับชาวบาน  ปญหานี้อาจเกิดจากปจจัยหลายประการ  เชน  ระบบงบประมาน 
ไมสอดคลองกับชวงเวลาที่ชาวบานวาง การขาดการศึกษาศักยภาพและความพรอมในการมี 
สวนรวมของชุมชน 
 (5)  ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการจัดระบบโครงสรางการบริหาร 
จัดการที่ไมสงเสริมการมีสวนรวม 
 (6)  ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากอิทธิพลของการโฆษณา 
ประชาสัมพันธทางระบบการสื่อสารมวลชน  ที่ใหขอมูลเปนการสงเสริมใหประชาชนฟุมเฟอย  
เห็นแกตัว อับเฉาเบาปญญา  ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคตอการสงเสริมการมีสวนรวม 
 (7)  ปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากความลมเหลวในระบบการตลาด
ของชาวนาชาวไร  ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  ทําใหชาวบานมีความยากลําบากใน 
การสรางระบบที่จะพึ่งพาตนเอง 
 ไพรัตน  เดชะรินทร  (อางถึงใน ทวีทอง  หงษวิวัฒน. 2527 : 6 - 12)  กลาวถึง 
ปญหาและขอจํากัดในการมีสวนรวมของชุมชนวา  
 (1)  นโยบายการมีสวนรวมของชุมชนสวนใหญขึ้นอยูกับระบบราชการ 
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 (2)  ประชาชนคุนเคยกับการรับคําส่ัง ยอมรับความถูกตองของขาราชการ 
ยอมรอคอยความชวยเหลือแทนการชวยเหลือตนเอง  และหลีกเลี่ยงการโตแยงกับขาราชการ 
 (3)  ไดเขารวมในกิจกรรม  หรือโครงการในเฉพาะขั้นตอนการเสนอ 
โครงการ แตไมไดรวมในขั้นตอนการปฏิบัติแบบครบวงจร 
 (4)  องคกรอาสาสมัคร  มูลนิธิและชมรมตางๆ ซ่ึงเปนผูประสานติดตอ 
อยางเปนทางการในทุกระดับ  สวนใหญขาดความรูเฉพาะ  ขาดเงินทุน  ขาดเปาหมาย  และหลักการ
ที่แนนอน  ขาดการสนับสนุนและขาดแกนกลางของรัฐบาล 
 (5)  องคกรประชาชนสวนใหญมักจะดูแล  และขยายผลประโยชนใหกับ
กรรมการหรือสมาชิกในสังกัดมากกวาผลประโยชนของประชาชนทั่วไป 
 อคิน  รพีพัฒน  (อางถึงใน  ทวีทอง  หงษวิวัฒน.  2527 : 107)  กลาวถึงขอจํากัด
ของการมีสวนรวมของชุมชนไว  2 ประการ คือ 
 (1)  ความไมแนนอนในการประกอบอาชีพ 
 (2)  ความเกรงใจและไมแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตน 
 สุรินทร  กิจนิตยชีวี  (อางถึงใน อุดร  พูลสวัสดิ์. 2544 : 29)  กลาวถึงสภาพ
ปญหาที่เกิดจากการที่โรงเรียนดําเนินงานรวมกับชุมชนวา  มาจากสาเหตุตอไปนี้ 
 (1)  ขอจํากัดของระบบราชการเปนอุปสรรคตอการทํางานพัฒนา 
 (2)  ครูและภารโรงสวนใหญยังขาดความเขาใจ  ทําไมโรงเรียนจึงตอง
ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 
 (3)  หลักสูตรการศึกษาเปนตัวกําหนดการปฏิบัติงานของครู  และนักเรียน  
ทําใหมีขอจํากัดในการบุกเบิกงานพัฒนา 
 (4)  ผูปกครองสวนใหญยึดติดคานิยมเกา  ตองการใหบุตรหลานเขารับ 
ราชการ หรือรับจางทํางานเอกชน และยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการศกึษาเพื่อพึ่งพาตนเอง 
 (5)  ครูที่ปฏิบัติงานพัฒนาไมไดรับแรงสนับสนุนจากฝายที่เกี่ยวของ 
เทาที่ควร 
 (6)  งานพัฒนาชุมชนเปนงานหนักในการบุกเบิก                     
 กลาวโดยสรุป  ปจจยัที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจดัการศึกษาที่สําคัญ  คือ  
 (1)  ปจจัยดานโรงเรียน  ไดแก  ผูบริหาร และบุคลากรของโรงเรียน   
การปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลงานของโรงเรียน 
โดยเฉพาะผูบริหารที่จะตองเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมและรวมดําเนินงานสนองนโยบาย
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ของรัฐในเรื่องนี้ ผูบริหารและครูตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธและสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
ใหเกิดขึ้นในชุมชนสรางความศรัทธาและผลงานคุณภาพตามที่ประชาชนคาดหวังเพื่อให 
ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนในดานตางๆ  ตามความตองการอันควร    
 2)  ปจจัยดานชุมชน  ไดแก  ลักษณะของชุมชน  คุณลักษณะของคนใน 
ชุมชน โดยเฉพาะผูแทนชุมชนที่เขารวมเปนกรรมการสถานศึกษาจะตองเห็นความสําคัญของ 
การมีสวนรวม  และมีสวนรวมสนับสนุน  สงเสริม  และประสานความรวมมือในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษากับคนในชุมชนอยางจริงจัง  รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  และ 
การปกครองทองถ่ินในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 
 

2.2  ภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน 
                
               รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา  81  กําหนดใหรัฐสนับสนุน 
เอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม และในการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึง 
การมีสวนรวมของเอกชนดวย  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  5  สวนที่  3  การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน  (คําชี้แจง
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,  2542 : 18 - 29)  จึงไดสนับสนุนใหเอกชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา   โดยใหความชวยเหลือสนับสนุนดานเงินอุดหนุน   
การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี  และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษา 
แกสถานศึกษาเอกชน  รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการเพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมี 
มาตรฐาน  และสามารถพึ่งตนเองได 
               นอกจากนี้การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองรับฟงความเห็นของเอกชน  และประชาชนประกอบดวย  และที่สําคัญคือใหสถานศึกษาเอกชน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล  บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร 
และมีอิสระในการบริหารและจัดการโดยอยูภายใตการกํากับ  ติดตาม  และการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานจากรัฐ 
               มาตรา  43  กําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาของเอกชน  เพื่อเปน
หลักประกันใหแกเอกชนในการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาติวา  เอกชนจะตองมี
ความเปนอิสระ  มีการกํากับ  ติดตามประเมินคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐใหเปน
บรรทัดฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาของชาติเชนเดียวกันสถานศึกษาของรัฐ 
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               มาตรา  44  เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18 (2) ประเภท
โรงเรียน)  เปนนิติบุคคล  เพราะการเปนนิติบุคคลจะทําใหมีการแยกกันชัดเจนระหวางกิจการ 
ทรัพยสินสวนตัวของเจาของหรือผูรับใบอนุญาตกับกิจการทรัพยสินของสถานศึกษา เพื่อเปน 
การควบคุมคาใชจายที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐ  ซ่ึงการอุดหนุนโดยตรงตอสถานศึกษา  รวมทั้ง 
จะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไดชัดเจนขึ้น  ระหวางเจาของผูถือใบอนุญาตกับสถานศึกษา  ซ่ึงเปน
นิติบุคคล  นอกจากนี้แลว  ยังเปนการเอื้อประโยชนใหมีองคคณะบุคคลเขามาดําเนินกิจการของ
สถานศึกษาไดสะดวกคลองตัวมากขึ้นดวย  วิธีการนี้จะทําใหสถานศึกษาเอกชนทั้งหลายมีโอกาส
พัฒนาไปสูคุณภาพและมาตรฐานที่สูงไดเร็วยิ่งขึ้น 
                ใหสถานศึกษาเอกชนที่จักการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 18 (2) (ประเภทโรงเรียน)  
ซ่ึงเปนนิติบุคคล จัดใหมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ประกอบดวย 
                      1)  ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
                      2)  ผูรับใบอนญุาต 
                      3)  ผูแทนผูปกครอง 
                      4)  ผูแทนคร ู
                      5)  ผูแทนศิษยเกา  
                      6)  ผูทรงคุณวฒุิ 
               คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชนนี้  มีหนาที่เชนเดียวกับกรรมการ
สถานศึกษาของรัฐ  การกําหนดจํานวนกรรมการในแตละประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ  
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงให
เปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
                เนื่องจากขณะนี้ยังมิไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน  และหรือ 
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวโดยตรง  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ซ่ึงโดยกระบวนการของการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา  ตลอดจนกระบวนการกํากับติดตาม  ประเมินและรายงานผลการจดัการศึกษา
กําหนดใหโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขายที่ เริ่มใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
ปการศึกษา  2545  และโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในระบบทั่วประเทศที่จะเริ่มใช 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เชนเดียวกันในปการศึกษา 2546  จําเปนตองมี 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ในการบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระภายใต
การกํากับติดตามประเมินคุณภาพและมาตรฐานจากรัฐ  จึงเห็นสมควรใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อให
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โรงเรียนเอกชนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
จนกวาจะมีพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน   กฎกระทรวง   หรือระเบียบเกี่ ยวกับคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนโดยตรง   โดยกําหนดหนาที่ของคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
สถานศึกษา  ดังนี้ 
 1)  ใหความเห็นชอบนโยบาย  แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของ 
สถานศึกษา 
 2)  ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการสถานศึกษาในดานวิชาการ  บุคลากร   
งบประมาณ  อาคารสถานที่  กิจกรรมนักเรียน  และความสัมพันธกับชุมชน 
 3)  ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐาน 
การเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 4)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการเตรียม 
ความพรอมเพื่อการประเมินคุณภาพการศกึษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 
 5)  พิจารณาแตงตั้ง  และถอดถอนครูใหญ 
 6)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูใหญในกิจการที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  รวมทั้ง 
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใหญ 
 7)  ใหความเห็นชอบในการกําหนดขอบังคับและระเบียบตางๆ ของสถานศึกษา 
 8)  ใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการของสถานศึกษา 
 9)  ใหความเห็นชอบรายงานประจําป  และงบการเงินประจําป  รวมทั้งใหความ
เห็นชอบการแตงตั้งผูสอบบัญชีสถานศึกษา 
 10) พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของครู  ผูปกครอง  และนักเรียน 
 11) ดําเนินการอื่นๆ  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  กําหนดใหเปนเจาหนาที่ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  รวมทั้งตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของ 
สถานศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  2545 : 3 – 13)   
                มาตรา  45  สถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับ  และทุกประเภทตามที่
กฎหมายกําหนด  โดย 
 1)  รัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชน
ในดานการศึกษา 
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 2)  การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ  ของเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน  โดย
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 3)  ใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง  มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทาง 
วิชาการ  และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน                
               มาตรา  46  รัฐตองใหการสนับสนุนแกสถานศึกษาเอกชนในดานตางๆ  ดังนี้ 
 1)  เงินอุดหนุน 
 2)  การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี 
 3)  สิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน   
ตามความเหมาะสม 
 4)  สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถ 
พึ่งตนเองได 
               ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  ในการบริหาร
และการจัดการศึกษานั้น  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา  39  กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลาง  ไปสูหนวยงานปฏิบัติใน
เขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง  ไดแก  การกระจายอํานาจดาน 
 1)  ดานวิชาการ 
 2)  ดานงบประมาณ  
 3)  ดานการบริหารงานบุคคล  
 4)  ดานการบริหารทั่วไป  
               สถานศึกษาจึงเปนหนวยปฏิบัติการทางการศึกษาที่จะตองปฏิบัติตามหนาที่การปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  โดยปฏิบัติงานตาม
แนวทางการดําเนินงานในการนํารองปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงกําหนดภารกิจและพันธกิจการปฏิรูปใน
การนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่นํารอง  (กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานโครงการนํารอง
ปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 51 - 53)  ซ่ึงจําแนกภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษาออกเปน  4 งาน  
คือ 
 1)  ดานการบริหารทั่วไป   
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 งานบริหารทั่วไปตามภารกิจของสถานศึกษาเปนการจัดโครงสราง  ระบบงาน 
และการบริหารจัดการใหมเพื่อรองรับการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ. 2542  และเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสอดคลองกับแนวการปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐที่มุงใหปรับ  เปลี่ยนการบริหารเปนการบริหารจัดการแนวใหม (New Public Management : 
NPM)  สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่จะเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  ภารกิจการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาจึงประกอบดวย 
 (1)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 (2)  การจัดระบบสารสนเทศ  และการใช IT  เพื่อการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน 
 (3)  การพัฒนานโยบายและวางแผน 
 (4)  การสงเสริมและการจัดบริการการศึกษา 
 (5)  การสงเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (6)  การดําเนินงานกิจการพิเศษ 
 (7)  การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (8)  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
 2)  ดานการบริหารงานบุคคล 
 แนวคิดการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสถานศึกษามีความพรอมในการดําเนินงาน
การศึกษา  ประกอบดวย 
 (1)  การเตรียมการบริหารงานบุคคล 
 (2)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (3)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4)  การสรางเสริมวินัยและจรรยาบรรณ 
 (5)  การพัฒนาวิชาชีพครู 
 3)  ดานการบริหารงบประมาณ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ตามหมวด  8 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดวา  
 (1)  ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ  การเงินและ 
ทรัพยสินจากทุกสวนของสังคมมาใช 
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 (2)  รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลใหแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับและ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกัน  และจัดสรรเงิน
เพิ่มเติมแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 (3)  รัฐจัดสรรงบดําเนินการและงบลงทุนใหแกสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง 
คุณภาพและความเสมอภาคทางการศกึษา 
 (4)  ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทาง 
การศึกษา  ควบคูกับระบบการบริหารการเงินและการบัญชี ระบบตรวจสอบติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจาย  เพื่อความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
 เพื่อเปนการนําแนวคิดสูการปฏิบัติภารกิจดานการบริหารงบประมาณจึง
ประกอบดวย 
 ก.  การจัดตั้งงบประมาณ 
 ข.  การจัดสรรงบประมาณ 
 ค.  การบริหารการเงินและบัญชี 
 ง.  การจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ 
 จ.  การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
 ฉ.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา             
 4)  ดานการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเปนภาระงานหลักของสถานศึกษา  เปนหัวใจสําคัญของการปฏิรูป 
การเรียนรู  สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเกิดเปนคุณภาพ 
การศึกษาที่แทจริง  ดังนั้น  ภาระหนาที่หลักในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจึง
ประกอบดวย 
 (1)  การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 (2)  การปฏิรูปการเรียนรู 
 (3)  การเทียบโอนผลการเรียน 
 (4)  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (5)  การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู 
 (6)  การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
               สําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําภารกิจและพันธกิจการปฏิรูปในการนํารองปฏิรูป
การศึกษาในเขตพื้นที่นํารอง  มากําหนดและจัดเรียงเปนภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน
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ตามแนวทางการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสู
สถานศึกษา  ซ่ึงจําแนกภารกิจออกเปน  4  ดาน  ไดแก 
 1)  ดานวิชาการ 
 2)  ดานงบประมาณ 
 3)  ดานการบริหารงานบุคคล 
 4)  ดานการบริหารทั่วไป  
 ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาตามภาระหนาที่ 
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังกลาว  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1)  ดานวิชาการ 
 (1)  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
 (2)  การดาํเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
 (3)  การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (4)  ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (5)  การนิเทศ  กํากับ  ติดามผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 
 (6)  สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
 (7)  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
 (8)  สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 (9)  พัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู 
 (10)  การนิเทศ ติดตาม กํากับ ดูแลการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา 
 (11)  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียน 
 (12)  การจัดบริการแนะแนว 
 (13)  การเทียบระดับการศึกษา 
 (14)  การเทียบโอนผลการเรียน 
 (15)  การจัดตั้งศูนยส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (16)  การพัฒนาบุคลากรดานการผลิตและการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษา 
 (17)  การสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษาโดยเสรีและเปนธรรม 
 (18)  จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนและสถานศึกษา 
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 (19)  ประสาน สงเสริม  สนับสนุนความรวมมือของเครือขายการเรียนรูใน 
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษาและชุมชน 
 (20)  สรางความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมในชุมชน 
 (21)  สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน                      
 2)  ดานงบประมาณ 
 (1)  รวบรวมขอมูลแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 (2)  จัดทําแผนกลยุทธ วางแผนงบประมาณ 
 (3)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทําแผนปฏิบัติการระดับสถานศึกษา 
 (4)  จัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี 
 (5)  การจัดซื้อ จัดจาง และการพัสดุ 
 (6)  การติดตามงบประมาณ 
 (7)  การตรวจสอบภายใน 
 (8)  งานทุนการศึกษาและพัฒนา 
 (9)  งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
 (10)  งานกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 (11)  งานจัดการทรัพยากร 
 (12)  งานสงเสริมประสานงานการใชทรัพยากรรวม 
 (13)  งานสงเสริมการบริหารจัดการหารายไดและผลประโยชน 
 (14)  งานตรวจสอบประเมินคาใชจาย    
 3)  ดานการบริหารงานบุคคล 
 (1)  การวางแผนกําลังคน 
 (2)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (4)  การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณ 
 (5)  การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
 (6)  การยกยองและสงเสริมผูประกอบวิชาชีพ 
 (7)  การสงเสริมความมั่นคง ผดุงความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 4)  ดานการบริหารทั่วไป หมายถึง การมีสวนรวม ดังนี้ 
 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 (2)  กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบริหารจัดการ 
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 (3)  ดําเนินการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 (4)  จัดระบบประเมินผลงาน  และการประเมินผูเรียน 
 (5)  เตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (6)  จัดโครงการดําเนินกิจกรรม  5 ส  ในสถานศึกษา 
 (7)  พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการของสถานศึกษา 
 (8)  พัฒนาดัชนีความตองการของโรงเรียน 
 (9)  กําหนดนโยบาย  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (10)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 (11)  จัดทําแผนเฉพาะกิจอื่นที่เกี่ยวของ 
 (12)  จัดทําแผนปฏิบัติการ  และแผนที่การศึกษา 
 (13)  สรางความเสมอภาคและความเทาเทยีมในการรับการศึกษาจากสถานศึกษา 
 (14)  ประสานเครือขายและระดมทรัพยากรเพื่อการจัดบริการทางการศึกษา 
 (15)  จัดสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 (16)  การบูรณาการศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 (17)  รวมและสงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 (18)  จัดกิจกรรมอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม 
 (19)  จัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดํารินโยบายเรงดวนและกิจกรรมการศึกษา 
 (20)  กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา 
 (21)  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 (22)  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา 
 (23)  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (24)  รายงานคุณภาพการศึกษา 
 (25)  การนําผลการประเมินคุณภาพของผูเรียนและผลการตรวจสอบและ 
ทบทวนไปใช 
 (26)  ผดุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 (27)  การนิเทศการศึกษา 
 (28)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สําหรับการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารในประเทศไทย  มีดังนี้          
 เถกิงศักดิ์  พัฒโน  (2514)  ทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
จัดการศึกษาประชาบาล   กลาววา    ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาประชาบาล 
โดยแสดงเจตนารมยผานตัวแทน  เชน  สมาชิกสภาจังหวัด  และมีสวนรวมโดยตรงซึ่งเปน 
การรวมในการจัดการบางอยางดวยการเปนกรรมการ  หรือเจาหนาที่ไดแก การเปนกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา หรือเปนเจาหนาที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเวลา 
มีงาน  และเสียสละแรงงาน  ทรัพยสินสนับสนุนโรงเรียน   
 การวิจัยเร่ือง “Participation in Community Schools and School Effectiveness in 
Thailand”   สมานจิตร  สุคนธทรัพย.  (1978 : 126 - 127)  สรุปเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 
ในโรงเรียนชุมชนไววา  คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision  Making) การมีสวนรวม
โดยใหการสนับสนุน  (Program  Support)  และการมีสวนรวมในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียน  
(Clientele Participation) 
 กิตติโชต  หอยยี่ภู  (2527)   ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในโรงเรียน 
มัธยมศกึษาเพื่อพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา ผลการวิจัยพบวา  
การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะผูใหการสนับสนุน ชวยเหลือรวมมือในกิจการของโรงเรียนมี  
10 ลักษณะ  สวนใหญรวมเปนกรรมการ  รวมประชุมและบริจาคเงิน  เหตุที่มีสวนรวมเนื่องจาก 
เปนผูปกครอง  ขอที่โรงเรียนควรปฏิบัติเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น  คือ ครู - อาจารยควร 
ไปรวมงานของชุมชนทุกครั้ง  การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียนมี   
15  รายการ  ประชาชนมีสวนรวมในการรับบริการสวนใหญในเรื่องของการยืมวัสดุอุปกรณ 
และการใชอาคารสถานที่  รายการที่ประชาชนตองการรับบริการจากโรงเรียนโดยสวนใหญ คือ  
การสงเสริมอาชีพของประชาชน  ปญหาและอุปสรรคที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชน  ดาน 
โรงเรียน ไดแก  ผูบริหารไมใหความสําคัญตองานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ปญหาดานประชาชนไดแก  ประชาชนไมใหความสนใจในกิจการของโรงเรียน และประชาชนไมมี
เงินในการใหการสนับสนุน  ชวยเหลือ  รวมมือกับโรงเรียนได 
 วิชชุลดา  สิงหโต  (2531)  วิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในศูนยเล้ียงเด็กกอน
วัยเรียน  “พิทักษา”  ชุมชนวัดอมรทายิการาม  ผลการศึกษาพบวา  ประชาชนในชุมชนไมไดมี 
สวนรวมในศูนยเล้ียงเด็กอยางแทจริง  แตเปนการใหความรวมมือเมื่อครูหรือครูพี่เล้ียงขอมาใน 
รูปของการใชประโยชนหรือการรวมออกเงิน  สวนการตัดสินใจ  การวางแผน  การดําเนินงาน   
การประเมินผลและปรับปรุงแกไขนั้น  ประชาชนไมไดมีสวนรวมเลย       
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 มัย  สุขเอี่ยม  (2535)  ไดศึกษารูปแบบการวางแผนการศึกษาแบบมีสวนรวมของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวารูปแบบการพัฒนาการศึกษาของสถาบันมี  10 ขั้นตอน  และ 
กิจกรรมที่ควรใหบุคลากรมีสวนรวม  ดังนี้คือ  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การกําหนด 
วัตถุประสงคและนโยบายการกําหนดมาตรการ  การกําหนดเปาหมาย  การจัดทําแผนงาน/งาน/
โครงการ  การกําหนดคาใชจายตามแผน  การจัดทําแผนพัฒนาประจําป  การนําแผนไปปฏิบัติ 
การติดตามและประเมินผล  และการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา  สําหรับการแบงกลุม
บุคลากรที่จะใหมีสวนรวมเปน  4  กลุม  ไดแก  1) กลุมผูบริหารระดับสูง  2) กลุมผูบริหาร
ระดับกลาง  3) กลุมผูบริหารระดับตน  4) กลุมอาจารย  ปรากฏวาระดับในการมีสวนรวมของแตละ
กลุมมากนอยแตกตางกันตามตําแหนง  บทบาทหนาที่  และการเกี่ยวของกับแผนแตละระดับ 
 เมตต  เมตตการุณจิต  (2541)  ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ 
คณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  พบวาคณะกรรมการ 
การศึกษามีสวนรวมในเรื่องการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร  การกระตุนการทํางาน อยูในระดับ
ปานกลาง  เร่ืองที่มีสวนรวมมากที่สุดคือการประสานงาน  ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมมี  2 กลุม  
ไดแก  1) ปจจัยเกี่ยวกับกรรมการการศึกษา  ดานเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน  การมีที่พักอาศัย/ 
ถ่ินกําเนิดในชุมชน  การเปนศิษยเกา  การเปนผูปกครอง  ความคาดหวัง ความสัมพันธกับโรงเรียน   
2) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน  ไดแก  คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะครู และการปฏิบัติของ 
โรงเรียนตอคณะกรรมการ  สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมมี  2  กลุม  คือ  1) ปจจัย
เกี่ยวกับกรรมการการศึกษา  ดานการไมมีเวลาวาง  ไมมีถ่ินกําเนิด/ที่พักอาศัยในชุมชน   2) ปจจัย
เกี่ยวกับโรงเรียน  ไดแก  ผูบริหารขาดความเปนผูนํา  ไมมีมนุษยสัมพันธ  และไมเปนคนในทองถ่ิน
โดยกําเนิด 
 บุญเชิด  สุขอภิรมย  (2541)  ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
กับการมีสวนรวมแกปญหาการดําเนินงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยปรากฏวา  ระดับการมีสวนรวมและระดับความตองการ
ที่จะมีสวนรวมของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนในการแกปญหาการดําเนินงานคาดหวังให
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  แตปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง  ตองการมีสวนรวมในการปฏิบัติมากที่สุด
ในบทบาทการใหความชวยเหลือสนับสนุนการแกปญหา  และมีสวนรวมนอยในบทบาทการให 
คําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540)  ศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัย 
ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพ  
มหานคร  ผลการวิจัยพบวา  คนในชุมชนที่เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนมากที่สุด  คือ  กลุม
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กรรมการศึกษา  หรือกลุมกรรมการโรงเรียน  โดยชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการบริจาคทรัพย 
และวัตถุส่ิงของมากที่สุด  สําหรับวิธีการเขามามีสวนรวมของชุมชนนั้น  เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม
สําคัญ และรองขอความรวมมือชุมชนจะใหความรวมมืออยางดี 
                         อุดร  พูลสวัสดิ์  (2544)  ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนตอการปฏิบัติงานใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม
ของชุมชนตอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับปานกลาง  และการมีสวนรวม 
ของบุคลากรในโรงเรียนอยูในระดับมาก  ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนกับ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  ความคิดเห็นของกลุม
บุคลากร  กลุมผูทรงคุณวุฒิ  กลุมผูแทนผูปกครองตอการมีสวนรวมของชุมชนและการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนสอดคลองกันในเรื่อง  งานที่ชุมชนเขามามีสวนรวม  ผลดีของชุมชนท่ีเขามามีสวนรวม  
ปญหาของชุมชนที่เขามามีสวนรวมและบทบาทหนาที่  ความคิดเห็นที่แตกตางกันในเรื่อง ผูที่เขามา
มีสวนรวม  แรงจูงใจที่ทําใหบุคคลเขามามีสวนรวม 
 2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ          
 งานวิจัยของตางประเทศที่แสดงถึงคุณคาและประโยชนของการมีสวนรวมใน 
การบริหารดังนี้ 
 อเมนู  เทคา  (Amenu –Takaa. 1988 : 1626 - A, อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 
2537 : 185)  ศึกษาทัศนะของชาวอินเดียนในแคนาดา  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการจัดการศึกษาการวิจัยแสดงวา  การจัดการศึกษาประสพความสําเร็จในชุมชนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการศึกษาที่สามารถสนองตอบความตองการของชุมชน  
และสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  การจัด 
การศึกษาก็จะประสพความสําเร็จ 
 อับเดล  ฮาดี  (Abdel  Hady. 1990 : 3276 - A, อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 
2537 : 185)  ไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต ได
แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักการสําคัญของประชาธิปไตย  จําเปนจะตอง
ปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน ควรจะกําหนดเปาหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา  ประเด็นหรือกิจกรรมที่
ป ร ะ ช า ช น 
ควรมีสวนรวม   
 ชูเลอร  (Schuler. 1990 : 2595 - A, อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ. 2537 : 185) 
ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินนิโซตา 
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สหรัฐอเมริกา  โดยศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา
การเขามีสวนรวมอยางไมมีประสิทธิภาพเกิดจากความบกพรองในการติดตอส่ือสาร  ปญหาการมี
สวนรวมไดแก  ระดับการเขารวม  การเขารวมเพียงเรื่องเดียว  การเขารวมโดยขาดความเขาใจใน
สถานการณทั้งหมด  ขาดขอตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของการมีสวนรวม       
 โดยสรุป  งานวิจัยช้ีใหเห็นวา  การมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักการในแนวทาง 
การบริหารแบบประชาธิปไตย   การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบ 
คณะกรรมการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารไดมากที่สุด  การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพจะตองเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน   
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
วัฒนธรรมนั้นๆ  ปจจัยที่สนับสนุน  และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  มีทั้งปจจัยที่มาจาก  
ผูบริหาร บุคลากร และชุมชน  ในระดับที่แตกตางกันตามบทบาทและหนาที่ 
 

2.4  สรุปกรอบที่ใชศึกษาวิจัย 
 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของไทยนั้นมีมาตั้งแตอดีต  เมื่อเกิด 
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในสมัยรัชกาลที่  5  การจัดการศึกษาไดเขามาอยูในระบบโรงเรียน 
ความ สําคัญของชุมชนและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงลดลงตามลําดับ   
จนกระทั่งปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  และพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงความสอดคลอง   
ความตองการของชุมชน  มุงเนนการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เขตพื้นที่และ
สถานศึกษา และการเปดโอกาสใหประชาชน  ชุมชน  เอกชน  องคกรและสถาบันสังคมตางๆ   
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้  สถานศึกษาเอกชนในฐานะที่เปนสถาบันทางการศึกษา
สถาบันหนึ่งของสังคม  จึงตองดําเนินการบริหารและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยมุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ในฐานะผูรวมรับผิดชอบและผูรับผลประโยชนจากการดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบของ 
“คณะกรรมการสถานศึกษา”  มีสวนรวมตามกรอบภาระหนาที่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา   
ซ่ึงไดแก  งานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารงานทั่วไป  
เพื่อเปนการสรางความเกี่ยวของ  ความผูกพัน  และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของการจดัการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
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 เอกชนไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามานานและประสพผลสําเร็จในบางสวน 
จากการวิเคราะหปญหา  พบวา  ปญหาการจัดการศึกษาเอกชนมาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ปญหาสวนหนึ่งมาจากการที่ผูปกครองและชุมชนไมเขาใจการจัดการศึกษา  ไมมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา  ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีนอย  การมีสวนรวมของชุมชน 
ในการจัดการศึกษาอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  โรงเรียนสวนมากยังไมเปดโรงเรียนเพื่อตอนรับ 
ความรวมมือจากผูปกครองอยางแทจริง  ผูปกครองสวนใหญไมมีความพรอมที่จะใหความรวมมือ  
บางคนขาดความรูความเขาใจในผลของการรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครอง  จึงจําเปน 
ที่ผูบริหารจะตองเปดกวาง  ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติและยอมรับความรวมมือกับชุมชนในรูปแบบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมุงเนนชุมชนเขามามีสวนรวมคิด  รวมทํา  และรวมรับ 
ผลประโยชนจากการจัดการศึกษา  โดยชุมชนเขามามีสวนรวมตั้งแตการวางแผนงาน  การปฏิบัติ  
การตรวจสอบประเมิน  และการปรับปรุงพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยตางๆ จะเห็นไดวามีการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมใน
ลักษณะตางๆ  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้สรุปกรอบแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 
 2.4.1  การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนโดยยึดหลักการมีสวนรวม
ของชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา  เขารวมในการบริหารและ การจัดการศึกษา  
ประกอบดวย                            
 1)  ระดับของการมีสวนรวม  ไดแก  ระดับของการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 (1)  ระดับไมมสีวนรวม 
  (2)  ระดับมีสวนรวมรับรู 
 (3)  ระดับมีสวนรวมคดิ 
 (4)  ระดับมีสวนรวมทํา 
 (5)  ระดับมีสวนรวมคดิรวมทํา         
 2)  ลักษณะของการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก  เร่ืองที่คณะกรรมการสถานศึกษา
เขาไปมีสวนรวม  ในการวิจัยคร้ังนี้ใชแนวคิดการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมและพัฒนาคุณภาพงาน
ตามวงจรเดมมิ่ง  (Deming,s Circle)  ไดแก  การมีสวนรวมใน 
 (1)  การวางแผน  (Plan) 

 (2)  การปฏิบัติ  (Do)  
 (3)  การตรวจสอบ  (Check) 
 (4)  การปรับปรุงพัฒนา  (Action)                  
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 3)  ปจจยัที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม  ไดแก  
 (1)  ปจจัยดานโรงเรียน  ไดแก  
 ก.  คุณลักษณะของผูบริหาร 
 ข.  คุณลักษณะของบุคลากรของโรงเรียน 
 ค.  การปฏิบัติของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ง.  การปฏิบัติงานของบุคลากรและผลงานของโรงเรียน 
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 (2)  ปจจัยดานชุมชน  ไดแก 
 ก.  คุณลักษณะของกรรมการที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ข.  ลักษณะของชุมชนและคนในชุมชน                          
 2.4.2  ภารกิจการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน  ตามแนวทางการดําเนินงาน 
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา  ซ่ึงจําแนก 
ภารกิจออกเปน  4  ดาน ไดแก                           
 1)  ดานวิชาการ 
 2)  ดานงบประมาณ  
 3)  ดานการบริหารงานบุคคล 
 4)  ดานการบรหิารทั่วไป 

 
 


