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บทที่ 2   

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และบทความตางๆ  ที่เกี่ยวของ 
กับการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้  ผูวิจัยนําไปเปนขอมูลในการวิจัย  ซ่ึงนําเสนอตามลําดับหัวขอเรื่องไดดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการมีสวนรวม   

    3. การบริหารและจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม        
    4. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน        
    5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
    6. การวิจยัและพัฒนา    
    7. รูปแบบและการสรางหรอืพัฒนารูปแบบ 
    8. การประเมนิคุณภาพภายนอกโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)       
    9. การประเมนิประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต   
    10. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา   

    มีรายละเอียด แตละหัวขอเรื่องดังตอไปนี้  
 

2.1  การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทย ชวยให 
ประชาชนมีคุณธรรมในการดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีความสามารถและทักษะใน
การแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี มีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาทรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม   
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2.1.1  ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           “การศึกษา”  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมายถึง  กระบวนการเรยีนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกดิจากการจดัสภาพแวดลอม สังคม  การเรียนรู
และปจจยัเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545,  หนา 2)   

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 2)    
    สรุปความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา เปน
การศึกษาเบื้องตนที่รัฐจะตองจัดใหประชาชนอยางเสมอภาคและทั่วถึง ตั้งแตระดับกอนวัยเรียน 
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 12 ป เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนอยาง
มีคุณภาพ 
    2.1.2  สภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาในประเทศไทย   มีการจัดระบบการศึกษาออกเปน 
ประเภทตางๆ  คือ  การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศกึษานอกระบบโรงเรียน  การศึกษาของสงฆ  
และการศึกษาเฉพาะกิจเฉพาะกลุม  โดยมีกระทรวงศกึษาธิการเปนหนวยงานหลักที่จัดการศกึษา  
นอกจากนี้ยังมอีีกหลายหนวยงานที่จดัการศึกษา  เชน  กระทรวงมหาดไทย  (กรุงเทพมหานคร  
พัทยา  เทศบาล)  หนวยงานเอกชน  และกระทรวงอืน่ๆ  ที่จัดการศึกษาตามความตองการของ
หนวยงาน  โดยรวมเปนดังนี ้ 

1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน โดยจัดการศึกษาในโรงเรียน ใน 
ระดับชั้นตางๆ ไดแก ระดับประถมศกึษา ระดับมธัยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษาระดับประโยค
วิชาชีพ หรือ ปวช. ดวย   
    2)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโรงเรียน   การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  จากอดีตถึงปจจุบัน  ตั้งแตกองการศกึษาผูใหญ  กรมสามัญศึกษา  
จนกระทั่งถึงหนวยงานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปจจุบนั  
ไดมีการจดัการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  ทั้งรูปแบบนอกระบบโรงเรียน  รูปแบบอธัยาศยั  
หลากหลายวิธีและหลากหลายกลุมเปาหมาย  เพื่อใหเปนการศึกษาตลอดชีวิต  ตั้งแตระดับอานออก
เขียนได  จนกระทั่งถึงระดับมัธยมซึ่งเปนหลักสูตรระยะยาว  และจัดหลักสูตรระยะสั้นตามกลุม
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สนใจ  กลุมพัฒนาอาชีพ  การอบรม การสรางแหลงความรูตางๆ  เพื่อบริการประชาชนดาน
การศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  ศูนยการเรยีน  หองสมุดประชาชน  ศูนยวทิยาศาสตร 

สําหรับการจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน  แยกเปน  2  สาย  คือ  สายสามัญ  และสายอาชีพ  ดังนี ้

สายสามัญ  มีจุดมุงหมายเพือ่ตองการใหกลุมเปาหมายมโีอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   
ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  เนื้อหาหลักสูตรมีความใกลเคยีงกบั
การศึกษาในระบบโรงเรียน  แตมีการยืดหยุนทางเนื้อหา  วิธีเรียน  ระยะเวลาเรียนเพื่อใหสอดคลอง
กับลักษณะของกลุมเปาหมาย  แตในป  พ.ศ.  2539  ไดมีการปรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลายจากที่เคยมีการเนนเฉพาะการศึกษาตอ  ก็ไดขยายขึ้นอกี  2  แผน  คือ  เพื่อการประกอบ
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

สายอาชีพ  การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพของกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเหน็ 
เปนรูปธรรมเมื่อมีหลักสูตรประกาศนยีบตัรอาชีพ  (ปอ.)  ป  พ.ศ.  2533  ซ่ึงเทียบเทาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  และป  พ.ศ.  2539  ไดมีการจดัการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  สําหรับระดับประถมศึกษานัน้  แตเดิมจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จเทียบเทาไดกับชั้น
ประถมศึกษาปที่  4  ดังนัน้จะตองศกึษาตอในระดับประถมศึกษาเพือ่ใหจบระดับประถมศึกษาปที่  
6  ซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคบัเดิม 

3)  การศึกษาของสงฆ  การจดัการศึกษาของสงฆอยูในความดูแลของกระทรวง  
ศึกษาธิการ  จดัเปนโรงเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษา  
    4)  การศึกษาเฉพาะกิจ  ซ่ึงดําเนินการจดัการศึกษาตามความตองการของกระทรวงหรือ 
หนวยงานตางๆ  ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา  (สาธิต  ผลเจริญ,   
2545, หนา 18-20)  

2.1.3  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
    ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ใหมีคุณภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาตินั้น  ตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญหลายประการ  เชน  แนวนโยบายของรัฐบาล  
ครู  งบประมาณ  ส่ือการสอนและเทคโนโลยี  และหลักสูตรเปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนแนวทางหลักในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ซ่ึงทางกระทรวง 
ศึกษาธิการไดมีคําสั่งที่  วก  1166/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ประกาศใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  เพื่อใหสอดรับกับการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  แทนหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พ.ศ.  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย  พ.ศ.  2524  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)  ซ่ึงในปการศึกษา  2546  ใหใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  ในชั้นประถมศึกษาปที่  1  และ  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  และ  4  
และปการศึกษา  2548  เปนตนไปใหใชหลักสูตรนี้ทุกชั้นเรียน  ซ่ึงเหตุผลในการใชหลักสูตรใหมนี้  
กระทรวงศกึษาธิการ  โดยกรมวิชาการ  ไดติดตามผลการใชหลักสตูรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา   
10  ป  พบวา  มีขอจํากัดอยูหลายประการที่ไมสามารถสงเสริมใหสังคมไทย  กาวไปสูสังคมความรู
ไดทันการณ  ในเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี ้

1)  การกําหนดหลักสูตรจากสวนกลาง  ไมสามารถสะทอนสภาพความตองการที่แทจริง 
ของสถานศึกษาและทองถ่ิน 
    2) การจัดหลักสูตรและการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมสามารถ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในภมูิภาค จึงจําเปน 
ตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหคนไทยมีทักษะกระบวนการเรยีนและเจตคติทีด่ทีาง
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรค 
    3) การนําหลักสูตรไปใช  ยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด  สรางวิธีการเรียนรูให 
คนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนนิชวีิต  สามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    4) การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ยังไมสามารถทําใหผูเรียน  ใชภาษาตางประเทศ  
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรยีนรูที่มีอยู
หลากหลายในยุคสารสนเทศ  (กระทรวงศกึษาธิการ,  2545, หนา 1) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.  2544  กําหนดสาระการเรียนรู  ประกอบดวยองค 
ความรู  ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู  คุณลักษณะหรือคานิยม  คณุธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน  
8  กลุมวิชา  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม           
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี  ภาษาตางประเทศ  สาระการเรียนรู
ทั้ง  8  กลุมนี้เปนพืน้ฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยอาจจดัเปน  2  กลุมคือ  กลุมแรก  
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการ
คิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมที่สอง  เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง
พื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค  ประกอบดวย  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ 

โครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พ.ศ.  2544  กําหนดเปนชวงชั้นเปน  4   
ชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  ดงันี้ 



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

  
16 

    ชวงชั้นที่  1  ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ  800 – 1,000  ช่ัวโมง  
หรือมีเวลาเรียนเฉลี่ยวนัละ  4 – 5  ชั่งโมง 
    ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณปละ  800 – 1,000  ช่ัวโมง   
หรือมีเวลาเรียนเฉลี่ยวนัละ  4 – 5  ชั่งโมง 
    ชวงชั้นที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 3  มเีวลาเรียนประมาณปละ  1,000 – 1,200  ช่ัวโมง   
หรือมีเวลาเรียนเฉลี่ยวนัละ  5 – 6  ชั่งโมง  
    ชวงชั้นที่  4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 – 6  มีเวลาเรียนประมาณปละไมนอยกวา  1,200  
ชั่วโมง  หรือมเีวลาเรียนโดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา  6  ชัว่โมง 
    สถานศึกษาเปนชุมชนของการแสวงหาความรู  สถานศึกษาจะตองทํางานรวมกับ
ครอบครัว  ชมุชน  ทองถ่ิน  วดั  และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินเพื่อจัดทําหลักสูตร
ของตนเอง  คือ  หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวลและประสบการณอ่ืนๆ  ที่
สถานศึกษาแตละแหงวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน  โดยจะตองจดัทําสาระการเรียนรูทั้งรายวิชาที่เปน
พื้นฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาค
เรียน  และกําหนดคณุลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    การประเมินผลมี  3  ระดบั  คือ  การประเมินผลระดับชั้นเรียน  ซ่ึงสถานศึกษาเปน         
ผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  การประเมินผล
ระดับสถานศึกษา  เพื่อตรวจสอบความกาวหนาดานการเรียนรูเปนรายปและชวงชัน้และนําขอมลูที่
ไดนี้มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูการพิจารณาตัดสิน
เล่ือนชวงชั้น  การสอนซอมเสริมและจัดใหมีการประเมินใหมในกรณีที่ผูเรียนไมผานมาตรฐานการ
เรียนรูในกลุมสาระตางๆ  และการประเมนิผลระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในปสุดทายของแตละชวงชัน้ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ในกลุมสาระการเรียนรู         
ที่สําคัญไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาตางประเทศ  และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  ตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด  ขอมูลที่ได
จากการประเมนิ จะนําไปใชในการพฒันาคุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละแหง 
    สวนเกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูเรียนสามารถจบ
การศึกษาได  2  ชวง  คือ  จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ถือวาจบการศึกษาภาคบังคับ  และจบชัน้
มัธยมศึกษาปที่  6  ซ่ึงถือวาจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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เกณฑมาตรฐานในการจบการศึกษาภาคบังคับ 
    1)  ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผลการเรียน  
ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
    2)  ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะห  เขยีน  ใหไดตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 
    3) ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา 
กําหนด 
    4)  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
    เกณฑมาตรฐานในการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1)  ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  และไดหนวยกิตครบตาม 
หลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑทีส่ถานศึกษา 
กําหนด 
    2) ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
    3) ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา 
กําหนด 
    4) ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และผานการประเมินตามเกณฑที ่
สถานศึกษากําหนด (กระทรวงศึกษาธกิาร,  2545, หนา 5-26) 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม  
 

การมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของชุมชน    
เขามามีสวนในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ  และรับผิดชอบ ในกจิการใดๆ ใหความชวยเหลือ และมี
อิทธิพลตอการดําเนินกจิกรรมที่มีผลกระทบตอบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชน ซ่ึงการนําเสนอการ
มีสวนรวม และแนวคิดเกีย่วกับการใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษานี้ จะมีรายละเอยีด
เกี่ยวกับ ทฤษฎีที่เกีย่วกับการมีสวนรวม ความหมายของการมีสวนรวม ความหมายของชุมชน 
ความสําคัญของการมีสวนรวม ประเภทของการมีสวนรวม แนวคดิเกีย่วกับการใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา แนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา การมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษา การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการศกึษา 
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ขั้นตอนของการใหชุมชนมสีวนรวมจดัการศึกษา และปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ตามลําดับ
ดังนี ้
     2.2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมเนนการใหความสําคัญกับมนุษย  มนุษยเปนปจจัยหลักที่สําคัญของ 
ประสิทธิผลขององคการ หลักการของทรัพยากรมนุษยเชื่อวามนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของ
องคการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมนั้น มีหลายทฤษฎี  ในที่นี้จะกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับ    
การวิจัยคร้ังนี้  ดังนี้ 

1)  ทฤษฎีการกระทําตอบโตเชิงสัญลักษณ  (symbolic interactionism) 
จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์, เฉลียว  ฤกษรุจิพิมล, ประพีร  วิริยะสมบูรณ, เสาวคนธ  สุดสวาสดิ์,  

สุดา  ภิรมยแกว และสุรพันธ  เพชราภา (2545, หนา 57) กลาวถึงทฤษฎีการกระทําตอบโตเชิง
สัญลักษณ ไววา ทฤษฎีการกระทําตอบโตเชิงสัญลักษณ ของมีดด (George Herbert Mead) ซ่ึงเปน
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับการกระทําและปฏิสัมพันธทางสังคม ที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมที่
บุคคลหรือกลุมแสดงออก โดยมองวา ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนกระบวนการของการให
ความหมาย และเขาใจความหมายไดตรงกัน มีดดมองเห็นวาพฤติกรรมทุกอยางเปนสัญลักษณ ซ่ึงมี
ความหมายถึงบางสิ่งบางอยาง เชน การยื่นมือ หมายถึง การทักทาย การขอความชวยเหลือ การให
ความชวยเหลือ ฯลฯ แตความหมายเหลานี้ไมไดถูกกําหนดไวตายตัว บุคคลจะตองตีความกอนการ
ตอบสนอง ซ่ึงการจะตีความอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณการเรียนรูของบุคคล เขาเห็นวาการ
กระทําตอบโตไมใชพฤติกรรมที่บุคคลตอบสนองตอส่ิงเราโดยตรง แตเปนกระบวนการที่ผานการ
ตีความหรือการกําหนดความหมายใหส่ิงเราเสียกอน ทฤษฎีนี้เชื่อวาปฏิสัมพันธในสังคมจะดําเนิน
ไปไดก็ตอเมื่อคนมีความรูความเขาใจที่ตรงกันในสถานการณหนึ่งๆ ความสัมพันธในสังคมเปนสิ่ง
ที่เกิดจากการใหความหมาย การเรียนรูความหมาย และการตีความหมายนั้นกอนการตอบสนอง  

จากทฤษฎีดงักลาว จะเห็นวาความสัมพันธตอกันของคนในสังคม เปนกระบวนการ 
ของการกระทําตอบโตซ่ึงกันและกันที่มีความผันแปรอยูเสมอตามสถานการณ  บุคคลเปนผูสราง
หรือกําหนดการกระทําไมใชถูกกําหนดโดยโครงสรางสังคม ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาว
มาใชในการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซ่ึงการมีสวนรวมดังกลาวเปนความสัมพันธระหวางคนกับคน ที่มีสวนไดสวนเสียมากระทําตอบโต
กัน ในรูปแบบของ “ความรวมมือ” ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจากการมีความสัมพันธหรือ
ปฏิสัมพันธ ที่ผูกระทํามีจุดมุงหมายรวมกัน มผีลประโยชนรวมกันหรือกอใหเกิดประโยชนทั้งสอง
ฝาย  ดังนั้นการมีสวนรวมของสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยบุคคลตางๆ เชน ผูบริหาร ครู ฯลฯ กับ
ชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน ฯลฯ ซ่ึงเปนผูมีสวนได
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สวนเสีย ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ เชน การมีสวน
รวมเปนวิทยากรทองถ่ิน การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการของสถานศึกษา ฯลฯ ยอมมีจุดมุงหมาย
รวมกัน และเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย คอื สถานศึกษาไดมีการพัฒนาในดานตางๆ สวน
ชุมชนที่เขารวมก็ไดพัฒนาโรงเรียนใหสอดคลองและสนองความตองการของชุมชน รวมทั้ง         
ไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน     

2)  ทฤษฎีลําดบัความตองการของมาสโลว (Maslow’s theory of human motivation)   
มาสโลวไดอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยเกี่ยวกับความตองการขั้นพื้นฐานที่เกดิจาก 

ความพึงพอใจ เรียงตามลําดบัความตองการ ประกอบดวย   
1)  ความตองการทางดานรางกาย  (physiological  needs)  ที่สําคัญคือความหวิ  ความ 

กระหาย  การนอนหลับ  และความตองการทางเพศ   มาสโลวไดพจิารณาความตองการทางดาน
รางกาย  เชน  เมื่อบุคคลมีความหิวอยางเตม็ที่  ความตองการอื่นๆ  จะถกูลืมหมด   

2)  ความตองการความปลอดภัย  (safety  needs)  เมื่อความตองการทางดานรางกาย 
ไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการความปลอดภยัจะเกิดขึน้  มาสโลว ชี้ใหเห็นวา  “บุคคลที่อยู
ในสังคมที่เจรญิแลวไดรับการตอบสนองความตองการความปลอดภยัของเขาเปนสวนใหญ  สังคม
ที่ดีและสงบสุข สามารถทําใหประชาชนรูสึกปลอดภัยอยางเพยีงพอจากสัตวปา  อาชญากรรม  การ
ทํารายรางกาย เปนตน มาสโลวชี้ใหเหน็ตอไปวานอกเหนือจากจดุนี้แลว  ความตองการความ
ปลอดภัยในสงัคมที่เจริญแลวเกีย่วของกับการซื้อประกนัชีวิต  การมองหางานที่มัน่คง  และการ
แสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอืน่ๆ   

3)  ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู (love  and  belonging needs)   
ตามทฤษฎีของมาสโลวเมื่อทั้งความตองการทางดานรางกายและความปลอดภัยไดรับการ
ตอบสนองแลว  ความตองการมีสวนรวมและความรักจะเกิดขึ้น  บุคคลตองการเพื่อน   

4)  ความตองการเกียรตยิศชือ่เสียง  (esteem  needs) ความตองการเคารพนับถือตนเอง   
และความเคารพนับถือจากบคุคลอื่นคือความตองการลําดับตอไป บุคคลตองการบรรลุถึงความ 
สําเร็จ และไดรับการยกยองในความสําเร็จของพวกเขา การตอบสนองความตองการเกียรตยิศ
ชื่อเสียงจะนําไปสูความเชื่อมั่นตนเองและความรูสึกวามคีุณคา   

5) ความตองการความสมหวังของชีวิต  (self  actualization  needs)  เมื่อความตองการ 
ทางดานรางกาย  ความปลอดภัย  ความรัก  และเกยีรติยศชื่อเสียงไดรับการตอบสนองแลว ในไมชา
บุคคลจะไมพอใจถาหากวาพวกเขาไมไดทําสิ่งที่พวกเขาตองการทํา  มาสโลวสังเกตเห็นวา  
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“นักดนตรีตองเลนดนตรี  จิตรกรตองวาดรูป  นักกวีตองเขียนกลอน  ถาหากพวกเขาตองการ           
มีความสุขอยางสูงสุด” การทําสิ่งที่บุคคลตองการทํามากที่สุดในชวีิตของเขาคือ  ความตองการความ
สมหวังของชวีิต (สุรางค  โควตระกูล, 2541, หนา 161) 

จากทฤษฎีดังกลาว จะเหน็วามนุษยทกุคนมีความปรารถนาจะใหเปนทีรั่กของผูอ่ืน และ 
ตองการมีความสัมพันธกับผูอ่ืนตองการเปนสวนหนึ่งของหมู ตามความตองการในลําดับที่ 3 คือ
ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมู  ซ่ึงผูวิจัยใชแนวคิดดังกลาวในการศึกษาการมี   
สวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ 

3)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg’s two – factor theory of motivation)  
ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบรก มีช่ือเรียกหลายชื่อเชน ทฤษฎีปจจัยจงูใจ-ปจจัยค้ําจนุ  

(the motivation – hygiene theory) หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจยับํารุงรักษา (the motivation – 
maintenance  theory) เปนทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีแรงจูงใจมีความเปนมาดังนี ้
    เฮอรซเบิรก ไดสรางทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชี ประมาณ 200 
คน จากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แหง ในเมืองพิตสเบอรก มลรัฐเพลซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 
เกี่ยวกับสาเหตุของความพอใจในงานและความไมพอใจในงาน (ปจจัยจูงใจในการทํางาน) มี
สมมุติฐานวา “ความพึงพอใจในงานที่ทําจะเปนส่ิงจูงใจใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี” โดยไดถาม
บุคคลเหลานี้วา  มีอะไรบางในการทํางานของพวกเขาที่ทําใหพวกเขามีความสุขหรือความพอใจ 
และมีอะไรบางที่ทําใหพวกเขาไมมีความสุขหรือความไมพอใจ 
    ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของเฮอรซเบิรก และเพื่อนรวมงานของเขา
คือ เบอรนาด เมาสเนอร (Bernard Mausner) และ บาบารา ซินเดอรแมน (Babara Synderman)        
ไดสรุปวา คนมีความตองการแตกตางกันอยู 2 ประเภทที่ไมขึ้นอยูระหวางกัน และมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมของคนในการทํางาน เขาคนพบวาเมื่อคนมีความรูสึกไมพอใจในงานของพวกเขา พวก
เขาจะพูดถึงสภาพแวดลอมการทาํงานของเขา ในทางกลับกันเมื่อพวกเขามีความรูสึกที่ดีตองานของ
พวกเขา พวกเขาจะพูดถึงงานโดยตัวของมันเอง เฮอรซเบิรก เรียกความตองการประเภทแรกวา 
“ปจจัยอนามัย” เพราะปจจัยเหลานี้ไดช้ีใหเห็นถึงสภาพแวดลอมการทํางานของคน และทําหนาที่
ปองกันไมใหความไมพอใจในงานที่ทําเกิดขึ้น ปจจัยเหลานี้ไมไดเปนลักษณะของงาน แตปจจัย
เหลานี้สัมพันธกับสภาพแวดลอมของงานที่ปฏิบัติอยู  เฮอรซเบิรกไดสัมพันธการใชคํา “อนามัย” 
ของเขากับความหมายของการแพทย ปจจัยอนามัยไมไดจูงใจใหบุคคลทํางานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปจจัยอนามัยเพียงแตปองกันไมใหผลการปฏิบัติงานของบุคคลลดลงเนื่องจากการจํากัดการ
ทํางาน นี่คือเหตุผลที่เฮอรซเบิรก เรียกปจจัยอนามัยเหลานี้อีกชื่อหนึ่งวา “ปจจัยบํารุงรักษา” หรือ 
“ปจจัยคํ้าจุน”  เขาเรียกความตองการประเภทที่สองวา “ปจจัยจูงใจ” เนื่องจากปจจัยเหลานี้สามารถ
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จูงใจคนใหทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เฮอรซเบิรก ใชคําวา “จูงใจ” เพราะวาปจจัยเหลานี้           
มีผลกระทบในทางบวกตอความพอใจในงานที่ทํา และทําใหประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล
สูงขึ้น 
    องคประกอบของทฤษฎีสองปจจัย  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก เปนทฤษฎีแรงจูงใจ
ที่ศึกษาถงึสาเหตุจูงใจบุคคลใหทํางาน  จากการศึกษาของเฮอรซเบิรก พบวา ปจจัยสําคัญ ที่ทําให
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน มี 2 ประการคือ 

1)     ปจจัยจูงใจ (motivation factors)  เปนปจจัยที่สัมพันธโดยตรงกับแรงจูงใจ 
ภายในที่เกิดจากการทํางาน (job content) เปนปจจัยที่นําไปสูความพึงพอใจในการทํางาน 
(satisfaction) การมีเจตคติที่ดี ทําใหบุคคลเกิดความชื่นชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถ     
ของตน ถาตอบสนองปจจัยจูงใจของผูปฏิบัติงานไดจะทําใหผูปฏิบัติงานตั้งใจทํางานจนสุด
ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของงานไดอีกดวย ปจจัยจูงใจไดแก 

(1)  ความสําเร็จของงาน (achievement) ส่ิงสําคัญที่เกี่ยวกับงานคือ  จะตองเปนงาน 
ที่ทาทายความสามารถ แรงจูงใจเกี่ยวกับความสําเร็จของงานประกอบดวย 2 ส่ิงคือ ระดับแรงจูงใจ
ในความสําเร็จ และความสามารถที่จะทํางาน 

(2) การยกยองหรือการยอมรับนับถือ (recognition)  การยอมรับนับถือเปนผล       
ที่เนื่องมาจากความสําเร็จซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน คําชม การไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ฯลฯ 

(3)  ลักษณะของงาน (work itself)    ลักษณะของงานมีผลตอความพึงพอใจหรือ 
ไมพึงพอใจในงาน งานที่จาํเจ ซํ้าซาก งายหรือยากเกินไป ยอมทําใหเกิดความไมพึงพอใจ  สวนงาน 
ที่ทาทาย สนุกตื่นเตน ตองใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคยอมทําใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นความ 
พึงพอใจในงานของบุคคลจึงขึ้นอยูกับการไดทํางานที่ชอบดวย 

(4)  ความรับผิดชอบ (responsibility) ถาบุคคลไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน 
ใหมๆ และมีอํานาจตัดสินใจในงานที่เขารับผิดชอบยอมทําใหเกิดความรูสึกผูกพัน เมื่อใดมีความ
รับผิดชอบเกิดขึ้น เมื่อนั้นการถูกควบคุมจากภายนอกก็จะลดลง 

(5)  ความกาวหนา (advancement) และโอกาสความกาวหนา (possibility of  
growth) หรือความกาวหนาสวนตัว (personal growth) ความกาวหนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สถานะ หรือตําแหนงของบุคคลในองคการใหสูงขึ้น ความกาวหนาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการ               
มีความสามารถ   มีทักษะใหม ๆ และเต็มใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การที่บุคคลมีโอกาสที่จะ
กาวหนาในงานที่ทํา หรือโอกาสที่จะเจริญเติบโตในการทํางาน มีผลตอความพึงพอใจในงานของ
บุคคล 
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ปจจัยเหลานี้เปนตัวการซึ่งทําใหบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และเกิดความ         
พึงพอใจในการทํางาน เมื่อไดรับการตอบสนองสิ่งเหลานี้ แตถาองคการไมเปดโอกาสใหเขาไดรับ
ความตองการดังกลาว เขาก็เฉย ๆ ไมเกิดความพึงพอใจในการทํางาน   

2)   ปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยอนามัย หรือปจจัยสงเสริม (hygiene factors) หรือ 
ปจจัยบํารุงรักษา (maintenance factors) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธโดยตรงกับบริบทของงาน  
เปนแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดลอมของการทํางาน เปนปจจัยที่ปองกันหรือลดความ   
ไมพึงพอใจในงาน ปจจัยค้ําจุนไมไดทําใหคนทํางานมากขึ้นแตชวยใหทํางานไดสุขสบายมากขึ้น 
ปองกันมิใหอัตราการลาออกสูง หรือมีการหลีกเลี่ยงงาน ฯลฯ ปจจัยเหลานี้ไดแก 

(1)  เงินเดือน (salary) หรือคาตอบแทน (pay) 
         (2)  ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (interpersonal relationship)    

ความสัมพันธที่เกิดขึ้น อาจอยูในรูปของการพบปะสนทนา ความเปนมิตร การเรียนรูงาน ความเต็ม
ใจรับฟงขอเสนอแนะ ความเชื่อถือไววางใจ ทั้งกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา 

         (3)  สถานภาพของอาชีพ (status) หมายถึง สถานะของอาชีพในการรับรูของคนอื่น
และความรูสึกของบุคคลที่มีตองาน เชน รถประจําตําแหนง การมีสิทธิพิเศษตาง ๆ  
            (4)  นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององคการ การมอบอํานาจใหแกบุคคลเพื่อใหสามารถทํางาน      
ไดสําเร็จ ซ่ึงสะทอนใหเห็นนโยบายขององคการที่ชัดเจน 

(5)  สภาพการทํางาน (working conditions) หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ  
ที่เหมาะสม สะดวกสบายในการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ เครื่องมืออุปกรณและปริมาณงาน 

(6)  ความเปนอยูสวนตัว (personal life) หมายถึง สถานการณหรือลักษณะ 
บางประการ ของงานที่สงผลตอชีวิตสวนตัวและความเปนอยูทําใหผูปฏิบัตงิานมีความรูสึกอยางใด
อยางหนึ่งกับงานของเขา เชน การยายสถานที่ทํางานไปอยูไกลจากที่พักทําใหครอบครัวตองลําบาก
เพิ่มขึ้น 

(7)  ความมั่นคงในงาน (Job security)  หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอ 
ความมั่นคงในงานและองคการ 

(8) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของ 
ผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรม ความเต็มใจที่จะแนะนํา หรือมอบหมายความ
รับผิดชอบใหกับผูใตบังคับบัญชา 
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ปจจัยเหลานี้ทุกองคการควรจัดใหอยูในสภาพที่ดีเหมาะสม ถาองคการใดมีส่ิงเหลานี้ใน 
สภาพที่ดีแลว พนักงานก็จะไมเกิดความไมพึงพอใจหรือไมเกิดความขับของใจในการทํางาน         
แตมิไดหมายความวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในทางกลับกันถาองคการใดมีปจจัย
ดังกลาวขางตนอยูในสภาพที่ไมดี ก็จะทําใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจหรือความขับของใจ     
ในการทํางาน และมีผลทําใหการปฏิบัติงานเลวลงไปกวาเดิม 

เฮอรซเบิรก เห็นวา ความสําคัญของการจูงใจอยูที่การตอบสนองความตองการขั้นสูง 
ของมนุษย แมวาองคการจะจัดสภาพการทํางานที่ดีหรือใหเงินเดือนคาจางและสวัสดิการที่ดีเพียงไร
ก็ตาม หากมิไดทําใหพนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง หรือไมเปดโอกาส
ใหมีการพัฒนาหรือมีความกาวหนาในอาชีพแลว ความอุสาหะในการทํางานก็จะลดนอยลง เพราะ
องคการไมเห็นความสําคัญของเขา ซ่ึงยอมทําใหองคการขาดกรใชประโยชนอยางเต็มที่จาก
บุคลากรของตนเอง  

อยางไรก็ตาม  การใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจ มิไดหมายความวาปจจัยค้ําจุนหรือ 
ปจจัยอนามัย มิไดเปนสิ่งสําคัญ แทที่จริงแลวปจจัยเหลานี้ฝายบริหารจะตองเอาใจใสใหมาก เพราะ
เปนสาเหตุของการเกิดความไมพอใจของพนักงานไดงาย เชน   นโยบายการบริหารที่มุงงานโดย   
ไมสนใจความเปนอยูของพนักงาน การควบคุมอยางเข็มงวด ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
องคการเต็มไปดวยความขัดแยง แขงขันชิงดีชิงเดน การจายคาจางที่ต่ํากวามาตรฐาน ฯลฯ ส่ิงเหลานี้
ทําใหพนักงานขวัญเสีย ขาดสิ่งกระตุนในการทํางานและนําไปสูการลดผลงานลงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

จากทฤษฎีดังกลาว  จะเห็นไดวาประสิทธิภาพขององคกรขึ้นอยูกับปจจัยจูงใจและปจจัย    
ค้ําจุนที่บุคลากรขององคกรไดรับ  ซ่ึงการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชน จะมีลักษณะ
เชนเดยีวกัน ยอมมีปจจัยมีสงเสริมสนับสนุนหรือขัดขวางการมีสวนรวมดังกลาว ทีท่ําใหบุคคลหรือ
ชุมชน เกิดความพึงพอใจในการเขามามสีวนรวมหรือไมเกิดความพงึพอใจในการเขามามีสวนรวม  
สามารถใชเปนแนวคิดในการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการ 
ศึกษาขั้นพืน้ฐานในการวิจยัครั้งนี้  

4)  ทฤษฎีปริวรรษนิยมของโฮเมนส  (exchange theory) 
    ทฤษฎีปริวรรษนิยมของโฮเมนสเปนทฤษฎีทางสังคมในระดับจุลภาคเหมาะสมที่จะ
นํามาวิเคราะหและอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทางสังคมในระดับบุคคล โดยใชฐานคิดจาก 
     1) เศรษฐศาสตรเชิงอรรถประโยชนนยิม (utilitarian  economics) ที่อธิบายถึงการ 
ตัดสินใจของมนุษยในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ นั้น จะตองคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ
ทั้งโดยตรง และโดยออม 
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     2) มนุษยวิทยาเชิงหนาที่  (functional  anthropology) ไดใหความสําคัญทางดาน
จิตวิทยา ซ่ึงจะเปนพลังในการริเร่ิมและขอผูกพัน  ที่ทําใหเกดิการมีสวนรวมมากกวาความตองการ
ทางดานเศรษฐศาสตร 
     3)  จิตวิทยาเชงิพฤติกรรม (behavioral  psychology)  ซ่ึงไดอธิบายการเขามามีสวน
รวมของประชาชนจะมจีํานวนบอยครั้งมาก ขึ้นอยูกับผลที่เกิดจากการมีสวนรวมจากครั้งแรกๆ ถา
ผล   ที่เกิดขึ้นครั้งแรกๆ เปนไปตามความคาดหวัง การมสีวนรวมจะมจีํานวนบอยครั้งมากขึ้น 
(บัญชร  แกวสอง, 2531, หนา 43-57)  

จากทฤษฎีดังกลาว  ซ่ึงอธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนที่วา    ผลของ   
การตัดสินใจของชุมชน ขึ้นอยูกับผลลัพธและคุณคาของผลลัพธที่คาดหวัง ภายใตเงื่อนไขของ
สภาพแวดลอม โอกาสตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ และผลทางดานจิตใจ  สามารถที่จะนํามาใชเปน
แนวคดิเพื่อที่จะอธิบายการมสีวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การวิจยัคร้ังนี้  

5)  ทฤษฎีขอบเขตทับซอนของอิทธิพล  (overlapping spheres of influence theory) 
เอปสไตน และคนอื่นๆ (Epstein and others, 1997, pp. 71-78) ไดเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบาย 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดวยทฤษฎีขอบเขตทับซอนของ
อิทธิพล  โดยมีแนวคดิหลักดังนี ้ คือ หากมุมมองของนักการศึกษามองเด็กวาเปน “นักเรียน”  นัก
การศึกษานัน้ก็จะมองครอบครัวแยกตางหากจากโรงเรียน นั่นคือ ครอบครัวก็จะถกูคาดหวังใหทาํ
หนาที่ไปตามลําพังและทิ้งหนาที่การจัดการศึกษาของเดก็ไวใหโรงเรียน แตหากนักการศึกษามี
มุมมองวานักเรียนเปน “เด็ก” นักการศึกษานั้นก็จะมองทั้งครอบครัวและชุมชนเปนเสมือนหุนสวน 
(partners) กับโรงเรียนในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก ความเปนหุนสวนจะตระหนกัถึงการ
แบงปนความสนใจ ความรบัผิดชอบ เพื่อเด็ก และจะทํางานรวมกนัริเร่ิมโครงการที่ดีกวาเดิม และ
โอกาสตางๆ เพื่อเด็ก และความสําเร็จของความเปนหุนสวนกันนี้ก็คือ “การดูแล (care) เด็ก” ซ่ึงเปน
แนวคดิหลักพืน้ฐาน 

เมื่อผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศกึษาถึงขนาดเปนหุนสวนกับโรงเรียนแลว   
ผูบริหารโรงเรียนและครูจะรเิร่ิมบรรยากาศ “โรงเรียนเสมือนครอบครัว” (family-like school)     
มากขึ้น โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะตอนรับทุกๆ ครอบครัว โรงเรียนเสมือนครอบครัวจะกระตุน
เตือนความเปนปจเจกบุคคลของเด็กแตละคน และทําใหเด็กแตละคนรูสึกวาตนเองเปนคนพิเศษ   

ในทํานองเดียวกัน ความเปนหุนสวนนี ้ผูปกครองก็จะรเิร่ิมบรรยากาศ  “ครอบครัว 
เสมือนโรงเรียน” (school-like family) ครอบครัวเสมือนโรงเรียนจะกระตุนใหเด็กแตละคน 
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ตระหนกัวาตนเปนนกัเรียน ครอบครัวจะเสริมแรงความสําคัญของโรงเรียน การบานและกจิกรรม 
ซ่ึงสรางทักษะ ความรูสึกสําเร็จใหเด็ก ชุมชนรวมถึงกลุมของผูปกครองจะทํางานรวมกนั ริเร่ิม
โอกาสการเรียนรูเสมือนโรงเรียน เหตุการณ โครงการ ซ่ึงเสริมแรง กระตุนเตือนใหรางวัลนักเรียน 
ที่พัฒนากาวหนาดวยด ี มีความคิดริเร่ิม เสียสละ ทําดี ชุมชนก็จะริเริ่มบรรยากาศ “ชุมชนเสมือน
ครอบครัว” (family-like community) จัดตั้ง บริการ เหตุการณเพื่อสนับสนุนเด็ก ครอบครัวก็จะ      
มีจิตใจใหชุมชน (community-minded families) นักเรียนจะชวยเพือ่นบานของเขาและครอบครัว
อ่ืนๆ แนวคดิโรงเรียนชุมชนก็จะเกดิขึ้น เกิดโครงการบริการ เพื่อเด็ก ผูปกครอง และคนอืน่ๆ 
ตลอดเวลา ทั้ง กอน ระหวาง และหลังจาก เวลาทําการปกติของโรงเรียน โรงเรียนและชุมชนก็จะพุด
คุยถึงโครงการและบริการทีเ่ปน มิตรกับครอบครัว (family friendly) เมื่อแนวคดิทั้งหมดนี้รวม     
เขาดวยกัน กจ็ะเปนชุมชนแหงการเรยีนรู (learning communities) หรือ ชุมชนแหงความดแูล       
(care communities) คําตางๆ เหลานี้ประกอบกันขึ้นเปนทฤษฎีขอบเขตทับซอนของอิทธิพล 
    ทฤษฎีขอบเขตทับซอนของอิทธิพล ประกอบดวย 2 โครงสราง ดังนี้ 

1) โครงสรางภายนอก (external structure) แสดงถึง 3 บริบทที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู 
และพัฒนาการของเด็ก ขอบเขตที่ทับซอนนี้ชี้ใหเหน็วา ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน แบงปน
ความรับผิดชอบกันเพื่อเด็ก ความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติ ปรัชญา ประวัติศาสตร ฯลฯ ทําให
เกิดการทับซอนกันมากหรือนอย การเชื่อมโยงกันของ 3 บริบทนี้มากหรือนอย การปฏิบัติและการ
ทับซอนกันนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  

2)  โครงสรางภายใน (internal structure) แสดงถึงปฏิสัมพันธวาจะเกดิก็ตอเมื่อบุคคลใน 
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ส่ือสารหรือทํางานรวมกัน โดยเด็กเปนศนูยกลางและผูกระทํา 
(actor) ปฏิสัมพันธนี ้ ความเชื่อมโยง/การมีสวนรวมของบาน โรงเรียน และชุมชน อาจจะอยูใน
ระดับสถาบัน (institutional level) เชน ครอบครัว กลุมเด็ก นักการศึกษา และชุมชน หรือในระดับ
ปจเจกบุคคล (individual level) เชน ครู ผูปกครอง เด็ก หุนสวนของชุมชนหรือ กลุมเล็กๆ  

จากทฤษฎีดังกลาว  ซ่ึงอธิบายบริบท 3 บริบท ที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูคือ ครอบครัว  
โรงเรียน และชุมชน   สามารถที่จะนํามาใชเปนแนวคิดเพื่อที่จะศกึษาการมีสวนรวมของ ผูปกครอง/
ครอบครัว ครู/สถานศึกษา และชุมชน/สังคม ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในการวิจยัคร้ังนี้  

2.2.2  ความหมายของการมสีวนรวม 
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977, p. 6) ใหความหมายของการมีสวนรวม 

ในทัศนะของการพัฒนาชนบทวา การมีสวนรวมจะตองประกอบดวยการมีสวนเกี่ยวของของ
ประชาชน 4 ประการคือ 1) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไรและทําดวยวิธีการ
อยางไร  2) มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ ตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนับสนนุโครงการและ
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การรวมมือกับองคกรหรือกลุมกิจกรรมเปนการเฉพาะ 3) มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนอัน
เกิดจากโครงการพัฒนา  และ 4) มีสวนรวมในการประเมนิผลโครงการ  

United  Nations  (1978, p. 4)  ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชน  ในฐานะที่ 
เปนกระบวนการในการพัฒนาวา  คือ  การเขารวมอยางกระตือรือรนและมีพลังของประชาชนใน
ดานตางๆ  ไดแก  ในการตัดสินใจ  เพือ่กําหนดเปาหมายของสังคม  และการจดัสรรทรัพยากร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายนัน้  ในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการตางๆ  ดวยความสมัครใจ  โดยที่การ
มีสวนรวมของประชาชน  ควรครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
    1) การมีสวนรวมของประชาชน  ครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอื้อใหสมาชิกทุกคนของ
ชุมชนและสังคมไดรวมกจิกรรม  ซ่ึงนําไปสูและมีอิทธิพลตอกระบวนการพัฒนา  และเอื้อใหไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกนั 
    2)  การมีสวนรวมเปนไปดวยความสมัครใจและเปนประชาธิปไตย  ในกรณีตอไปนี ้
     (1)  การเอื้อใหเกิดการพัฒนา 
     (2)  การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทยีมกัน 
     (3) การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย  กําหนดนโยบาย  การวางแผน  และการดําเนนิ
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
    3)  การมีสวนรวม  เปนตวัเชื่อมโยงระหวางสวนที่ประชาชนลงทุนลงแรง  และ 
ทรัพยากรเพื่อพัฒนากับประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนลงแรงดังกลาว  นั่นคือ  การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตัดสินใจ  ในระดับทองถ่ิน  ภูมิภาคและระดับชาติ  จะกอใหเกิดการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ได 
    เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537, หนา 182) กลาววา การมีสวนรวมเปนการที่บุคคลหรือ
คณะบุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุน ทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ อาจเปนการมี
สวนรวมทั้งในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิภาพขององคการขึ้นอยูกับ
การรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้น ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการ
หนึ่งในการรวมพลังทางความคิด สติปญญา และการกระทํานั้นคือการใหมีสวนรวม 

อัจฉรา  โพธิยานนท (2539, หนา 101) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมี 
สวนรวม หมายถึง การใหประชาชนไดมีโอกาสเปนผูกําหนดการตดัสินใจ คิดคนปญหา และ
ดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ของการพัฒนา  
    ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, หนา 12) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตัดสนิใจในกจิการใด ๆ ที่มีผลกระทบถึงตัวประชาชน 

เมตต  เมตตการุณจิต (2541, หนา 17) กลาววา การมีสวนรวม  คือการเปดโอกาสให 
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ประชาชน ไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ที่มีผลกระทบตอตนเองและชุมชน  
    อุทัย  บุญประเสริฐ  (2543, หนา 113) กลาวถึง การมีสวนรวมของผูปกครองและ
ประชาชนในการจัดการศกึษา โดยกลาวถึงความหมายของ การมีสวนรวม ไววา “การมีสวนรวม” 
หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนและประชาชนเขามามีสวนตัดสินใจในกจิการใด ๆ  
ใหความชวยเหลือ   และมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชน     

ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2545, หนา 26)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน   
หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชน  ไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจ          
การรวมปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ    อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 
    พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 1142) 
ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา สวนรวม คือ สวนไดสวนเสียในกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน   
    ดังนั้นสรุปความหมายของ การมีสวนรวม ไดวา หมายถึง   การเปดโอกาสใหบุคคลหรือ
กลุมบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ  และรับผิดชอบ          
ในกิจการใดๆ ใหความชวยเหลือ และมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบตอบุคคลหรือ
กลุมบุคคลในชุมชน 

2.2.3  ความหมายของชุมชน  
ประเวศ  วะสี (2541, หนา 13) ไดกลาวถึงความหมายของชุมชนวา หมายถึงการที่คน 

จํานวนหนึ่งมวีัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกัน มกีาร
เรียนรูรวมกันในการกระทํา ซ่ึงรวมถึงการติดตอส่ือสารกัน 

จิรพันธ  ไตรทิพยจรัส (2542, หนา 5) กลาวถึงความหมายของชุมชนวา หมายถึง  
หมูชน กลุมคน ที่รวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน  

จากคําจํากดัความดังกลาว มผูีใหความหมายของชุมชนไวแตกตางกนั ขึน้อยูกับปจจัย  
พื้นฐานหลายอยาง ซ่ึงมีความหมายที่สัมพันธกับพื้นที่ กลุมคน การอาศัยอยูรวมกัน และจารีต
ประเพณีของกลุมคน ดังนั้นอาจสรุปไดวา ชุมชน หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันในบรเิวณ 
แหงหนึ่ง มีลักษณะเปนสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชมุชนนั้นมวีัตถุประสงครวมกนั มีปฏิสัมพันธ
กัน และมกีารทํากิจกรรมรวมกัน  

2.2.4 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
        ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา และคนอื่นๆ (2540, หนา 94)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการม ี  
สวนรวมของประชาชน  ไวดังนี้  1)  การมีสวนรวมของประชาชน  เปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบ
ธรรมของทุกคนที่เราเคารพใหการยอมรับ  และยกยองโดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
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แสดงออก  เกี่ยวกับการปรบัปรุงวิถีชีวิตของเขา  2)  งานพัฒนา  เปนงานที่ตองเกี่ยวของกับ
ประชาชนเปนจํานวนมากเราจําเปนตองใหคนหมูมากเหลานี้ไดมีสิทธิ์  มีเสียงในการแสดงออก     
3)   กลยุทธทั้งหลายในการพฒันาที่ผานมา        ไมสามารถสงผลถึงกลุมประชาชนผูดอยโอกาสและ 
ยากจน  และในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนทีไ่ดเปรียบ  มโีอกาสมากขึ้น  จึงจําเปนตอง
ปรับกลยุทธในการพัฒนาใหม โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากขึ้น   
4)  ประสบการณที่ผานมาไดพบวา  มีโครงการจํานวนไมนอยทีป่ระสบความสําเร็จโดยอาศยัวิธี    
ใหประชาชนมีสวนรวม  ในรูปของการรวมกลุม  และการจัดตั้งองคการประชาชน  ในขณะเดียวกัน    
ก็มีตัวอยางของโครงการที่ลมเหลวเปนจํานวนมาก  อันเนื่องมาจากไมเปดโอกาสใหประชาชนม ี   
สวนรวม  5)  การมีสวนรวมของประชาชน  เปนเรื่องของการปฏิบัติการกลุม  หรือของกลุมอันเปน
ผลมาจากความรูสึกผูกพันของสมาชิก  แตละคนที่เขามารวมเพือ่พิทักษประโยชนของเขาและ      
ในขณะเดยีวกนัก็ไดประโยชนตอสวนรวมดวย  การมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน  6)  การมีสวนรวม
ของประชาชน  เปนตัวช้ีวัดของการพฒันาชุมชน  ยิ่งประชาชนเขามามีสวนรวมมากเทาใดยิ่ง    
แสดงวาประชาชนจะไดประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งขึ้น  7)  ประชาชนยอมรูดีวาตนเองกําลัง
ตองการอะไร  มีปญหาอะไร  และอยากจะแกปญหาอยางไรถาใหโอกาส แกประชาชนเขามามี   
สวนรวม  ในกิจกรรมการพฒันายอมชวยใหโครงการตาง  ๆ  ตอบสนองความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนไดดีกวา 

ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2545, หนา 68)  กลาววา  ความจําเปนทีจ่ะตองใหประชาชนเขามามี   
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนวา  การดําเนนิงานพัฒนาชุมชนนั้นจดุมุงหมาย  คือ  การสรางความสุข
ความเจริญใหเกิดขึ้นกับประชาชนเปนสําคัญ  ดังนั้นการใหผูที่จะเปนผูรับอานิสงคของโครงการ
เปน    ผูเขามีสวนรวมในการดําเนินงานทุก  ๆ  ดานในโครงการเปนการขจัดปญหาความขัดแยง
ระหวางเจาหนาที่ในขอจํากดัของฝายเจาหนาที่ของรัฐ  และความรูสึกนึกคิดของประชาชน  ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาที่ไมสามารกระจายผลไปสูประชาชนสวนใหญไดอยางจริงจังนั้น เนื่องจาก 1)  ฝาย
พัฒนาหรือเจาหนาที่ของรัฐมีจํานวนนอยยากที่จะรับผิดชอบไดอยางทัว่ถึง 2) เจาหนาที่ของรฐั
มักจะเปนผูกําหนดปญหาและลําดับความสาํคัญของปญหาไมคอยตรงกบัปญหาและความคิดของ
ประชาชนสวนใหญซ่ึงเปนผูรับการพัฒนา  3)  เจาหนาที่ของรัฐมักจะเปนผูกําหนดวิธีการขั้นตอน
การแกไขปญหา  โดยไมคาํนึงถึงความสามารถของคนสวนใหญ  4)  เจาหนาที่ของรัฐมักกําหนด
วิธีการ  ขั้นตอนการแกไขปญหา  โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนของคน    
สวนใหญ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  (2545–2549)  ระบคุวามสําคัญของ 
การมีสวนรวมไวคือ ใหความสําคัญกับขบวนการจัดทําแผนซึ่งประชาชน  ทองถ่ินเขามามีสวนรวม
เรียนรูและกําหนดชวีิตตน  และมีการเคลือ่นไหว  รวมติดตามการปฏิบัติอยางตอเนือ่ง  มากกวาการ
มุงใหไดเนื้อหาสาระที่สําเร็จรูปตายตัวบรรจุไวในเอกสาร (สุรกิจ  โสฬส, 2548, หนา 15)  
        จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมมีความสําคญัและจําเปน ในการดําเนนิการ    
ตางๆ เพื่อใหเกิดเปนพลังที่ยิ่งใหญทีจ่ะนาํไปสูการปองกัน แกไข ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา อัน     
เกิดจากกระบวนการการมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน การวางแผน การปฏิบัติ  และการประเมินผล 

2.2.5  ประเภทของการมีสวนรวม 
การมีสวนรวม  สุรกิจ  โสฬส (2548, หนา 21-22)  จําแนกเปนมิติตางๆ  ได  11  มิติ  ดังนี ้ 

        1) การจําแนกตามกิจกรรมในการมีสวนรวม  โดยพิจารณาวามกีิจกรรมอะไรบางที่
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยจะเกีย่วของกับ  การมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการ  การมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ   
        2)  การจําแนกตามขั้นตอนของการมีสวนรวม  ประกอบดวย  การมสีวนรวมในการริเร่ิม
งาน  การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผน  การมีสวนรวมในขั้นดาํเนินงานตามโครงการ  และ  
การมีสวนรวมในขั้นประเมินโครงการ 
        3)  การจําแนกตามความสมคัรใจในการเขารวม  แบงออกเปน  3  ระดับ  คือ การม ี   
สวนรวมโดยสมัครใจ  การมีสวนรวมโดยถูกชักนํา  และการมีสวนรวมโดยถูกบังคบั 
        4)  การจําแนกตามวิธีการของการมีสวนรวม  แบงออกเปน  2  วิธีคือ  การมีสวนรวม
โดยตรง และการมีสวนรวมโดยออม 
        5)  การจําแนกตามระดับความเขมของการมีสวนรวม  แบงออกเปน  3  ระดับ  คือ   
ระดับการมีสวนรวมเทยีม  ระดับการมีสวนรวมเพยีงบางสวน และระดับการมีสวนรวมที่แทจริง 
        6) การจําแนกระดับความถี่ของการมีสวนรวมพิจารณาจากจํานวนคนที่เขามามีสวนรวม
และจํานวนครัง้ที่เขามามีสวนรวม 
        7)  การจําแนกตามประสิทธิผลของการมีสวนรวม  แบงออกเปนลักษณะคือ  (1)  การมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล  คือ  ผูเขามามีสวนรวมเขาใจวตัถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน        
(2)  การมีสวนรวมที่ไมมีประสิทธิผล  คือ  ผูเขามามีสวนรวมไมเขาใจวตัถุประสงคของโครงการ 
        8)  การจําแนกตามพิสัยของกิจกรรม  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  การมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง  และการมีสวนรวมเปนระยะ 
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        9)  การจําแนกตามระดับขององคการ  แบงออกเปน  3  ระดับ  คือ  การมีสวนรวมใน
ระดับลางขององคกร  การมีสวนรวมในระดับกลางขององคกร และการมีสวนรวมในระดับสูงของ
องคกร 
        10)  การจําแนกตามประเภทของผูมีสวนรวม  แบงออกเปน  4  ประเภท  คือ ผูที่อาศัยอยู
ในทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  เจาหนาที่ของรัฐ และคนของชาติ 
        11) จําแนกตามลักษณะของการวางแผน  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คอื การวางแผนจาก
บนลงลาง และการวางแผนจากลางขึ้นบน  
        ประเภทของการมีสวนรวม  สามารถจําแนกไดหลายแบบ  เชน  จาํแนกตามกิจกรรม  
ตามขั้นตอน  ตามความสมัครใจ  ตามวธีิการมีสวนรวม  ตามความถี่  ตามประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผล  เปนตน   

2.2.6  แนวคิดเกี่ยวกับการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
สุรกิจ  โสฬส (2548, หนา 33-36) กลาวถึงแนวคดิเกีย่วกบัการใหชุมชนมีสวนรวมในการ 

จดัการศึกษาไว ดังนี้  
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตที่ผานมาภาครัฐมีบทบาทและหนาที่เบ็ดเสร็จทุก 

ขั้นตอนจะเปนผูกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียนตามนโยบายของสวนกลาง      ซ่ึงสั่งการ 
ตามลําดับขั้นทําใหการจัดการศึกษาทั่วประเทศมีเนื้อหาและหลักสูตรที่เหมือนกัน โดยมิไดคํานึงถึง
ความแตกตางของชุมชน ทองถ่ิน ชุมชนในทองถ่ินไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงการจัด
การศึกษาดังที่กลาวมานี้มิไดตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

การมีสวนรวมของชุมชน เปนแนวความคดิที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการพฒันา 
ไมวาจะเปนการพัฒนาทางดานการเมือง  ดานเศรษฐกจิ  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม และดาน
การศึกษา รวมทั้งดานอื่นๆ  ทั้งในระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  ระดับทองถ่ิน  และระดบัชุมชน  การ   
มีสวนรวมของชุมชนมิใชของใหมแตเปนเรื่องที่พยายามปฏิบัติกันมาหลายทศวรรษแลว จากการ 
ศึกษา คนควาสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา มีรายละเอยีด  
ดังนี ้
    การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มีการปฏิรูปการศึกษาใน  4  ดาน  คือ  การ
ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศกึษา  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตร  และ
กระบวนการเรียนการสอน  และการปฏิรูประบบบริหารจัดการ  ซ่ึงในสวนแนวคดิของการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการประกอบดวย 
    1)  คืนความรับผิดชอบในการจัดการศกึษา  ใหกับผูที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด  คือ  
โรงเรียน  ครู  ผูปกครองและชุมชน  รวมทั้งกระจายอาํนาจการตัดสนิใจ  ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
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สอน  การกําหนดเกณฑแหงความสําเร็จ  การประเมินผล  การตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาลงสู
โรงเรียนสถานศึกษาและชมุชน 
    2)  กระจายอาํนาจ  การบริหารจัดการ  จากสวนกลางไปสูสํานักงานพัฒนาการศกึษา  
ศาสนาและวฒันธรรมระดับจังหวดั  สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับเขตและ
สํานักงานพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมระดับอําเภอ  ใหมากขึ้นโดยมเีปาหมายคือ ทําเปน
องคการระดับการจัดทํานโยบาย ลดขั้นตอนการทํางานและกฎเกณฑตางๆ ใหนอยลง   สนับสนนุ
ใหมีการรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบใหมากขึ้นในระดับปฏิบตัิ  และใหทองถ่ินมีบทบาท          
มีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้น 
    3)  จัดระบบองคการกํากับดูแลการจัดการศึกษาเขาดวยกัน  โดยใหมีนักบริหารระดับ
จังหวดัเปนผูกาํกับดูแบบในภาพรวม  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ศศว.จ.  ซ่ึง
จะตองมีการปรับองคประกอบใหผูปกครอง  ผูนําชุมชน  นักธุรกิจ  นักวิชาการ  จาก
สถาบันการศึกษาระดับสูงเขามารวม  สวนหนวยงานสวนกลาง  จะมีภารกจิสงเสริมสนับสนุนทาง
วิชาการ  และงบประมาณ 
    4)  กําหนดใหมีมาตรฐานดานกฎหมาย  เชน  พระราชบัญญัติการศึกษา  มติคณะ 
รัฐมนตรีในการจัดการศึกษาขึ้นมาใชบังคบัใหหนวยงานที่รับผิดชอบถือปฏิบัติใหเปนแนวเดยีวกนั
เปนธรรมนูญทางการศึกษาที่กําหนดขั้นตอน  วิธีการ  มาตรการ  ตลอดจนภารกิจ  รับผิดชอบไวใน
กฎหมายนั้น  ๆ  ซ่ึงจะกําหนดใหมีกรรมาธิการวาดวยการปฏิรูป  และตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
กําหนดใหมกีารตั้งกรรมการสถานศึกษา  กําหนดใหมีเปาหมาย  หลักการทางการศึกษาแหงชาติ  
กําหนดใหมกีารรายงานความกาวหนาทางการศึกษา  ตอองคการประชาชนเพื่อใหประชาชนทุก  
หมูเหลาไดมีสวนรวม  รับผิดชอบตอการจดัการศึกษาของชาติโดยทั่วหนากัน 
    5) ปรับปรุงพระราชบัญญัติงบประมาณ  ใหสอดคลองกับคาใชจายทีแ่ทจริงทาง 
การศึกษา  เพื่อขยายงบประมาณทางการศึกษาใหมีอัตราสวนเพิ่มพนูขึ้น  ปรับเปล่ียนระบบการ
จัดสรรงบประมาณ  ใหจดัสรรตรงไปยังจังหวดั  และสถานศึกษาดวยระบบเงินอุดหนุน  ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาทีม่ีกระบวนการการจัดทํา  และผานความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาแลว 
    6)  ปรับสถานภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษา  ใหเปนองคคณะบุคคลที่มี 
การตั้ง  และกาํหนดบทบาทครู  ผูปกครอง  ผูเรียน  ผูนําชุมชน  นักธุรกิจ  และองคกรชุมชน  ทั้งนี้
ประธานกรรมการจะมาจากฝายผูปกครอง  และผูนําชุมชน  ซ่ึงสมาชกิในคณะกรรมการจะเลือกขึ้น
เปนประธานอยูในตําแหนงคราวละ  2  ป  ผูบริหารโรงเรียนจะเปนเลขานุการ  คณะกรรมการนี้    
จะมีบทบาทรบัผิดชอบในเรือ่งการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  การอนุมัติหลักสูตร  
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การประเมินผลการเรียน การประเมินครู ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  
งบประมาณการใชจายของสถานศึกษา แสวงหาทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติม  ใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรงุพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการประเมินผูบริหารสถานศึกษา  
และการดําเนนิการอื่นๆ  ตามระบบการปรับปรุง  และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา คณะกรรมการ
สภาที่ปรึกษานี้จะไดรับการฝกอบรม  เพือ่ใหเขาใจบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบ  จากศูนย
การฝกอบรมกอนเขารับหนาที่  และจะไดรับเบี้ยประชุม  และคาใชจายที่จําเปนจากงบประมาณที่
สถานศึกษาไดจัดตั้งไว 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกาํหนดแนวทางใหโรงเรียน 
ประถมศึกษา  เปนสถาบันที่มีบทบาทตอการพัฒนาคน  ใหเปนคนที่มีความรู  ความสามารถ           
มีบุคลิกลักษณะ  และมีพฤติกรรมที่ดีงาม  ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  มุงที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลง  การจัดการศกึษา  โดยให
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนํา  และแสวงหาความรวมมือจากชุมชมขององคกร  และหนวยงานตางๆ  
โดยเนนการเปลี่ยนแปลง  ในดานการบรหิาร  โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงมาจากผูปกครอง  
องคกรทองถ่ิน  ผูทรงคุณวฒุิมาชวยบรหิารโรงเรียน  และมีแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน  ผูบริหาร
โรงเรียนตองเปดโอกาสและชักจูงชุมชนบคุลากรตางๆ  มามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  
เพราะฉะนั้น สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  จึงไดกาํหนดแนวทางการ
ดําเนินงานไวดังนี ้

1)  หลักการทาํงานรวมกนั  การบริหารโรงเรียนใหยดึหลักการ  ดังนี ้
         (1) การกําหนดเปาหมาย  และหลักการทํางานรวมกนั  ไมใชการสั่งการจากหนวย
เหนือ  แตเปนการระดมแนวคิด  ประสบการณ  และความจําเปนในพื้นที่มาหลอมรวมเปนเปาหมาย
ขององคการที่จะยดึถือปฏิบัติรวมกัน 
         (2)  การเปดโอกาสใหหนวยงานและสถานศึกษา  ไดกาํหนดวิธีการทีห่ลากหลายเพือ่
สนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาไปสูทิศทางที่พึงประสงค 
         (3)  การพัฒนาบุคลากร 
         (4)  กระบวนการทํางานตองโปรงใสตรวจสอบได 
         (5)  การทํางานเปนเครือขายกับหนวยงานอื่น 
         (6)  การทํางานตองมีความสมดุล  สนองตอบตอปญหา  และความจําเปนของนักเรียน
และประชาชนในพื้นที ่
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    2)  กลยุทธการบริหารโรงเรียน 
         (1) องคกรทองถ่ิน  และชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาโรงเรียนจนพัฒนาไดด ี
เกิดผลตอการพัฒนานักเรียนอยางแทจริง  ถาทุกฝายทุกคนในชุมชนมคีวามรูสึกเปนเจาของโรงเรียน  
รักโรงเรียน  เขามารวมคิด  รวมทํา  รวมจัดการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียน  รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งบคุคลและงบประมาณ 
         (2)  บุคลากรทุกฝายและคณะกรรมการโรงเรียนรวมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
         (3)  ใชขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัแนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวะแวดลอม  ความตองการของชุมชน  นโยบายจัดการศึกษา  และศักยภาพของโรงเรียนในการ
วางแผนพฒันาโรงเรียน 
    3)  แนวทางการดําเนินงาน 
         (1)  บุคลากรทุกฝายและคณะกรรมการโรงเรียน  รวมกันวเิคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
ชุมชนและโรงเรียน 
         (2) ประชุมครู  คณะกรรมการโรงเรียน ระดมสมองเพื่อกาํหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ที่ไดผลที่สุดเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาโรงเรียนและผูเรียนโดยนําขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ชุมชน และโรงเรียนมาเปนขอมูลวิเคราะหผลกระทบความเปนไปไดความเหมาะสมกอนกําหนด
วัตถุประสงค 
         (3)  รวมกันปฏิบัติตามแนวทางการดําเนนิงาน 
         (4)  รวมกันประเมินผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงแกไข  แนวทางการ 
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

(5) สรุปผลการพัฒนาโรงเรียนและรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการโรงเรียน   
ชุมชน   

นงรัตน  ศรีพรหม (2543, หนา 21-22)  มีแนวคิดวา ทุกโรงเรียนตองเพิ่มการสนับสนุน  
และหาแนวทางใหผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวมและสงเสริม
การจัดการศึกษา  ซ่ึงการมีสวนรวมของบุคคลจะกอใหเกิดการมีสวนเกี่ยวของ  และการมี            
สวนเกี่ยวของจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอหนวยงาน และภารกิจที่ตนเองมีสวนรวม (ทัศนา  
แสวงศักดิ์, 2539, หนา 13) สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540, 
หนา 1) ที่มีแนวคิดวา องคกรทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา โรงเรียนจะพัฒนาไดดี 
เกิดผลตอการพัฒนานักเรียนไดอยางแทจริงถาทุกฝายทุกคนในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ
โรงเรียน รักโรงเรียน ถามารวมคิด   รวมทํา รวมจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งชวย
สนับสนุน ทั้งบุคลากรและงบประมาณ 
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อุทัย  ดุลยเกษม  และอรศรี  งามวิทยาพงษ  (2540, หนา 84– 92)  ไดเสนอแนวคิด 
เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือปจจัยทีจ่ะทําใหโรงเรียนสามารถทํางานรวมกับชมุชนไดใน  2  เงื่อนไขหลัก  
คือ 
    1)  เงื่อนไขที่จาํเปน  ไดแก 
         (1) บุคลากรที่เกี่ยวของตองมีทัศนคติที่เห็นคุณคา  และความสําคัญของการเรียนรูวา
เปนปจจยัสําคัญตอการพัฒนาความรู  และจิตสํานึกของตนเอง  และการเรียนรูที่ดีอยางหนึ่งนั้น
เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  และเกดิขึ้นระหวางปฏิบัติ 
         (2) บุคลากรตองมีทัศนคติที่เคารพ  และเชื่อมั่นในศักยภาพในการพฒันาตนเองโดย 
ไมยึดตดิในความรูสึกซึ่งการเห็นคุณคา  และมีความเชือ่มั่นซึ่งกันและกันจะเอื้อให  เกดิความ
รวมมือกันมากขึ้น   
         (3) ตองมีความเชื่อวาความหลากหลายเปนลักษณะที่แทจริงของธรรมชาติและม ี
ประโยชนในเชิงการพัฒนา  เพื่อสงเสรมิความเชื่อในขอ  1.1  และ  1.2  และยังเปนการสงเสริมให
บุคคลยอมรับความแตกตางระหวางกัน  และทําใหความรวมมือดําเนนิไปโดยราบรื่น 
    2)  เงื่อนไขทีพ่อเพียง 
         (1)  การมวีิสัยทัศนในเรื่องการศึกษาของชุมชนรวมกนั 
         (2)  การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากภาคอื่น 
         (3)  โครงสรางของระบบการจัดการศึกษาเปนแนวราบ 
         (4)  นโยบายตองปรับใหเกดิความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนมากขึ้น 
         (5) ชุมชนอยูในสภาพที่สามารถพัฒนาได  เชน  มีความเขมแข็งพอ มีทรัพยากร  มี   
ภูมิปญญาทองถ่ินที่สามารถพัฒนาได  เปนตน  ขณะเดยีวกันไดเสนอวิธีการดําเนินความรวมมือ
ระหวางโรงเรยีนและชุมชนไวดังนี้  คือ (1) แสวงหาระบบหรอืกลไกในการสรางหรือพัฒนา
บุคลากรใหมทีัศนคติและวสัิยทัศนที่เอื้อตอการเกิดความรวมมือ  และการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด
การปรึกษาหารืออยางจริงจังรวมกันระหวางผูที่มองเห็นประเด็นปญหา  มีทัศนคติหรือวิสัยทัศน
รวมกัน อยูแลว  (2)  จากขอหนึ่งขยายไปสูการรวมคิดวเิคราะห  กําหนดแนวทางแกไขปญหาและ
วางแผนกิจกรรมเพื่อนําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรมการพัฒนา  เพือ่ใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  
และเกดิความคิดในการศกึษาของชุมชน  (3)  จัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  และการจดัการ
ตามกิจกรรมทีก่ําหนดในขอสองโดยการสรุปประเมินผลการดําเนินการรวมกันอยางสม่ําเสมอ     
(4) แสวงหาแนวทางการขยายความคิด  กจิกรรม  การเรียนรูไปสูประชาชนในชุมชนและภาคีตางๆ  
เพื่อขยายการมสีวนรวมใหทัว่ถึง  และผลกัดันใหเกิดโครงสรางของกิจกรรมแนวราบอยางตอเนื่อง  
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(5)  สํารวจหารูปแบบ  และระบบของความรวมมือและความสัมพันธกับภาคีตางๆ  ภายนอกชุมชน
ที่จะพัฒนาการศึกษาของทองถ่ินเพื่อมุงใหเกิดการพฒันาอยางเปนบูรณาการ 

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก ใหชุมชนมีสวนรวมใน 
การจัดการศึกษาอยางแทจริง การมีสวนรวมเปนการเอื้อใหทุกสวนของสังคมไดมีโอกาสเขาไปมี
บทบาทในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองสัมพันธกับความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน แนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวม นับเปน
ส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการมีสวนรวมจะทําใหชุมชนและโรงเรียนมีความเขาใจกัน มี
ความผูกพันกัน มีความสามัคคีกัน รวมแรงรวมใจกัน ชวยเหลือเขาใจซึ่งกันและกันทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่สําคัญ คือ สรางคุณลักษณะของโรงเรียนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและนโยบายของรัฐ 

2.2.7  แนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจดัการศึกษา  
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 6-33) กําหนดแนวทางของการมีสวนรวม
ของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีปรากฏในหมวดและมาตราตาง ๆ มี
รายละเอียดดังนี้  

1) หมวด 1 บทท่ัวไป  มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี ้(1) เปนการศกึษา 
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจดั
การศึกษา ใหยึดหลักดังนี ้  (1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มี
การกระจายอํานาจไปสูเขตพืน้ที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท
การศึกษา (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มา
ใชในการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชม องคกรชุมชม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

2) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27  ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ 
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่
จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและ
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สังคม    ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

3) หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีหนาที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษา
แหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน  มาตรา 35 องคประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่น
รวมกัน 

4) หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการ 
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความ
รอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทาง
การศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา มาตรา 58 ใหมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ มาใชในการจดัการศึกษา ดังนี้ 

(1)  ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ 
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(2)  ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน  
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน 
    ทั้งนี้ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

สรุปแนวทางของการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  กําหนดการมีสวนรวมในการจัดการศกึษาโดยใหสังคม
มีสวนรวมในการจัดการศกึษา กําหนดจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก
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โดยกระจายอาํนาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังให
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศกึษา  และยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี 
สถาบันสังคมอ่ืน  

2.2.8    การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา  
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษา คือ  การที่ผูปกครองมีสวนรวมใน 

เหตุการณ กิจกรรม หรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูใหกบัลูกหลานหรอื
เด็กในอุปการะของตนกับโรงเรียน 

     1)  ความสําคญัของผูปกครองในการมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
ครอบครัวเปนสถาบันที่กอใหเกิดจุดเริ่มตนของแตละชวีิต พอแมจึงเปนครูคนแรก 

และครูที่ดีที่สุดในโลกของลูก เปนครูตลอดเวลาและตลอดชีวิตของลูก เปนบุคคลที่ใกลชิดและ
ลอมรอบตัวเดก็ที่สุด เปนผูช้ีโลกกวาง เปนผูสรางภูมิคุมกันทั้งรางกายและจิตใจพอแมผูปกครอง    
มีหนาที่เตรียมความพรอมใหลูกเขาสูสังคมภายนอกไดอยางมั่นใจ จัดบรรยากาศที่บานใหเกิดการ
เรียนรู   ทุกเวลา ทุกสถานที ่ทําใหสังคมมีแหลงการเรียนรูเกิดขึ้นมากมาย  เพื่อทําใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรูหรือสังคมแหงปญญาที่ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองไดตลอดเวลา ปลูกฝง
นิสัย        การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับลูก และเปนยทุธศาสตรในการระดมทรัพยากรทุกสวนของ
สังคมเพื่อ การจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะ
สําเร็จได           ก็เพราะการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้มีสวน
สําคัญอยางยิ่ง 

2) กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนในการเรียนรูท่ีบาน 

กลุมงานปฏิรูปการศึกษาขัน้พื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ
(2544,  หนา 72)  ไดสรุปและสังเคราะหกจิกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในการเรียนรูทีบ่าน ดังนี ้

   (1)  ดานพอแมผูปกครอง 
         ก  จัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหเอื้ออํานวยตอกระบวนการเรียนรูและ 

การคิดสรางสรรคไดดวยตนเอง 
         ข  ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมตามศักยภาพ 
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   (2)  ดานโรงเรียน 
         ก  ใหความรูเรื่องการจัดสภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยใหเปนแหลงเรยีนรู 

ของเด็ก 
        ข  จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณวีัฒนธรรมเพื่อใหเดก็ไดแสดงออก 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544,  หนา 26-27) ที่เสนอกิจกรรม 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในการเรียนรูที่บาน ดังนี้ 
                      (1)  การใหความรัก โดยการเอาใจใสดแูล ใหความสบาย และความปลอดภัย มีความ 
เอื้ออาทรซึ่งกันและกนั 

   (2)  การใหลูกไดมีเวลาสวนตัว ที่จะทําในสิ่งที่เขาสนใจและแสดงออกอยาง
หลากหลาย 

(3)  การใหอิสระทางความคดิ การพูดและการกระทําแกเด็กอยางเหมาะสม  
(4)  แสดงความสนใจ  หรือช่ืนชมในสิ่งทีลู่กนําเสนอหรอืการคนพบสิ่งตางๆ   แกลูก 

ตามควรแกกรณ ี 
(5) มีการอดทนในการรับฟงความคิดเห็นและผลงาน โดยการหลีกเลี่ยงการลงโทษที่   

ลูกไมเขาใจความคิดของตน 
    (6)  เสริมสรางใหลูกมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพึงพอใจ และใหการยกยอง หรือ 

เลือกดูรายการโทรทัศนที่มีประโยชน 
(7)  อานหนังสือใหลูกฟงหรือเลือกดูรายการโทรทัศนที่มีประโยชนโดยใหคํานึงถึงวัย 

และพัฒนาการเปนหลัก รวมทั้งใหความรูเพิ่มเติมแกลูก  
(8)   กระตุนและฝกทักษะพืน้ฐานใหลูกในแงมุมตางๆ อยูเสมอ  
(9)  ปรับสภาพแวดลอมที่บาน รวมทั้ง  จดัหาอุปกรณการเรียนเพื่อใหลูกไดเรียนรูดวย 

ตนเองมากที่สุด 
(10)  ตั้งคําถามและฝกการคนหาคําตอบดวยเหตุผลบอยๆ  
(11)  พาลูกไปชมนิทรรศการ กิจกรรม และสถานที่สําคัญๆ  
(12)  ฝกสรางนิสัยที่ดีใหแกลูก เชน ฝกใหมีความรับผิดชอบ รูจักความอดทน รูจัก 

ความสําเร็จและความผิดพลาด  มีมนุษยสัมพันธที่ด ีรูจักคุณคาแทและคณุคาเทียมของสิ่งตางๆ ฯลฯ  
(13)  ตรวจและพัฒนาสุขภาพของลูกอยางสม่ําเสมอ  
(14)  สนทนารวมกับลูก โดยคํานึงถึงความสนใจของลูกเปนหลักรวมทั้งอธิบาย 

ความหมายของสิ่งตางๆ ดวยภาษางายๆ ส้ันๆ  
(15)  เปนแบบอยางที่ดีใหลูก 
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(16)  ใหความรวมมือกับครู ในการสงเสริมการเรียนรูของลูกอยางใกลชิด เชน พบปะ 
ครูของลูกอยางสม่ําเสมอ ใหขอเสนอแนะตอโรงเรียน เปนตน  

(17)  สงเสริมใหลูกเปนตัวของตัวเอง รูจักคิดวางแผน และตัดสินใจ ดวยตนเอง  
(18)  จัดเตรียมหองหรือสวนหนึ่งของหองไวเปนสัดสวนรวมทั้งจัดหา เครื่องเลน และ 

ส่ิงพิมพตางๆ ไวใหลูก  
(19)  เอาใจใสคําถามและคําตอบของลูกดวยความอดทน จริงใจที่สุดเทาที่จะทําได  
(20)  เชื่อและศรัทธาวาลูกมีความรูสึกที่ด ี

2.2.9  การนําภูมปิญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา  
วิเชียร วงคคําจันทร (อินเทอรเน็ต, 2554)  กลาวถึงภูมิปญญาทองถ่ินไวดังนี้  
ภูมิปญญา (wisdom)  หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทาง 

พฤติกรรม และความสนใจในการแกปญหาของมนุษย  
ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กระบวนทัศนของบุคคลที่มีตอตนเอง ตอโลกและ 

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงกระบวนการดังกลาว จะมีรากฐานคําสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณ ี ที่ไดรับ
การถายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกนัมา ปรับปรุงเขากับบริบททางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปแต
ละสมัย ทั้งนีโ้ดยมีเปาหมายเพื่อความสงบสุขในสวนทีเ่ปนชุมชน และปจเจกบุคคล ซ่ึงกระบวน
ทัศนที่เปนภูมปิญญาทองถ่ิน จําแนกได 3 ลักษณะ คือ  ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม  ภูมิปญญาเกี่ยวกับสังคมหรอืการจัดความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย และภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนนระบบ
การผลิตเพื่อตนเอง  

1)  ความเปนมาและความสําคัญของแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
โลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่แพรหลายทั่วถึงกันไดอยางรวดเร็วไรอาณาเขต 

ขวางกั้น สภาพดังกลาวมสีวนกระทบถงึวิถีชีวิตของผูคนพลเมืองโดยทั่วไป เพราะเปนสภาพ         
ที่เอื้ออํานวยในการรับและถายโยงเอาศาสตรหรือภูมิปญญาตะวันตกเขามา ในการพัฒนาประเทศ
และพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดําเนินชีวิต อยางมิไดมีการปรับปนกับภูมิปญญาไทยที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินที่เปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหชุมชนชนบทประสบปญหาดังที่กลาววา
ชุมชนลมสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง การพยายามใช
กลไกลทางการศึกษา จากเงื่อนไขที่เปดโอกาสใหมีการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของ
ทองถ่ิน เปนชองทางในการประยุกตเอาภูมิปญญาชาวบานที่มีจุดเดน ที่สามารถพิสูจนตัวเองใน
การยืนหยัดอยูรอดได ทามกลางกระแส การลมสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดลอม 
ดังกลาว มาสูหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยกุต
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ปรับเปนภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาไทยกับปญญาสากล เพื่อใหผูเรียนคนพบคุณคา           
ภูมิปญญาที่มีในทองถ่ินที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกตใชไดอยางไมมี       
ที่ส้ินสุด นํามาซึ่งดุลยภาพทีส่งบสันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาต ิ 

2)  การจัดกระบวนการเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู  
การเรียนการสอนเปนกระบวนการสื่อสารความรู ประสบการณ ทักษะ ความคิดเหน็  

ตลอดจนเจตคติ ซ่ึงอาจทําไดหลายวิธี และอาจใชเครื่องมือประกอบการสอนตางๆ อีกมากมาย โดย
มีการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมทีั้งความรู คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่       
พึงประสงคและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดโดยปกติสุข จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหมีนิสัยใฝรู ใฝเรียน แสวงหาความรูไดดวยตนเอง การนํา
แหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนวทิยากรทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชประโยชนในการ
จัดกระบวน การเรียนการสอน จึงเปนวิถีทางหนึ่งที่จะชวยใหการะบวนการเรยีนการสอนบรรลุ
จุดมุงหมายไดตามที่ตองการ การนําภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรู มาใชในหลักสูตรการเรียน 
เปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานความเชื่อทีว่า ภูมิปญญาชาวบาน ภมูิปญญาทองถ่ิน และแหลง
เรียนรู เปนชุดความรูในชมุชนที่มีการใชเพื่อการดําเนนิวิถีชีวิตทีไ่ดผลมาในอดีต สามารถดํารง
ความสันติสุขแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดลุยภาพอยูรวมกับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดอยางผสมกลมกลืน เปนกระบวนการพัฒนาหลักสตูรที่ไดเนนการมีสวนรวมของ 
ชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานที่เปนผูเชื่อมโยงชดุความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกบั
สถานศึกษาเขาสูหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแตละทองถ่ิน  

3)  การนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

มีแนวทางดังนี ้ 
(1)  ศึกษาหลกัสูตร และสาระการเรียนรู  
(2)  จัดทําขอมลูสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมปิญญาทองถ่ิน  
(3)  จัดทําแผนการเรียนรู กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค  
(4)  ขอความรวมมือกับชุมชนและตวัวิทยากรทองถ่ิน  
(5)  เชิญวิทยากรทองถ่ินมาถายทอดความรู หรือนํานักเรยีนไปยังแหลงเรียนรู  
(6)  ทําการวัด ประเมินผล  
(7)  รายงานผล สรุปผลใหผูที่เกี่ยวของไดทราบ  
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2.2.10  ขั้นตอนของการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ชาดิด และคนอื่นๆ (Shadid and other, 1982, p. 356)  เห็นวาแนวคิดที่ไดรับการพัฒนา   

อยางเปนระบบมากที่สุดคือ แนวคิดของโคเฮนและอัพฮอพ (Cohen and Uphoff) ซ่ึงไดจําแนก
ขั้นตอนหรือประเภทของการมีสวนรวมออกเปนเรื่องของการตัดสินใจ การดําเนินการ ผลประโยชน 
และการประเมินผล ดังนี้  
    ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ ประการแรกที่จะตองกระทําคือ การกําหนดความ
ตองการและการจัดลําดับความสําคัญ   ตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การ
ตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว 
    ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน       ในสวนที่เปนองคประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนั้นจะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะ
ทําประโยชนไดโดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และ
การขอความชวยเหลือ เปนตน 
    ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชน นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้จะรวมทั้งผลประโยชนในทางบวกและ
ผลที่เกิดขึ้นในทางลบ ที่เปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนและเปนโทษไดทั้งบุคคล
และสังคม 
    ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น ส่ิงสําคัญ
ที่จะตองสังเกตก็คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง  ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได  

ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, หนา 19) เห็นวาควรจําแนกขั้นตอนในการมีสวนรวม 
ออกเปน 

ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในขัน้ริเร่ิมโครงการ    เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวมใน 
การคนหาปญหาและสาเหตขุองปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนด
ความตองการของชุมชน และมีสวนในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้น ๆ  

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในขัน้วางแผน เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนนิงาน กําหนด
ทรัพยากรและแหลงของทรัพยากรที่จะใชในโครงการ 
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ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในขัน้ดําเนนิการ เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนในการทํา 
ประโยชนใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทนุทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงานหรือโดย
การบริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการดําเนนิการขอความชวยเหลือจากภายนอก เปนตน 

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในขัน้ประเมินผลโครงการ เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการประเมนิวา โครงการที่ดําเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การประเมนิผล
นี้อาจเปนการประเมินผลยอย (formative evaluation)    ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนาของ
โครงการที่กระทํากันเปนระยะๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซ่ึงเปนการ
ประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด 

วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค  แรกพินิจ (2541, หนา 46-47) ไดกลาวถึงขั้นตอนการมี     
สวนรวม 5 ขั้นตอน คือ 

1)  การมีสวนรวมคิดริเร่ิมและตัดสินใจ 
  2)  การมีสวนรวมวางแผน 
  3)  การมีสวนรวมดําเนินการ 
  4)  การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล 

5)  การมีสวนรวมรับประโยชนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ศุกนต  สายบญุลี  (2542, หนา 56)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมในการพัฒนา 

ชุมชน ดังนี ้
    1)  สวนรวมในการรับรูในการไดรับขาวสาร  ซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานอยางหนึ่ง
ที่จะรูขาวสารความเปนไปของบานเมือง  ความรูหรือวชิาการตางๆ  ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ทางวัฒนธรรม  เปนการตกทอดทางสติปญญาของมนุษย  จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  สังคมหนึ่ง  
สูสังคมหนึ่งอันเปนสาธารณะ 
    2)  รวมคิดจากการไดรับรู  นาํมาสูการขบคิดพิจารณา  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเสวนา 
แลกเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงจะนาํไปสูการตัดสินใจที่มีคณุภาพ 
    3)  รวมตัดสินใจ  มีโอกาสทีจ่ะตัดสินใจรบัหรือไมรับกจิกรรมใดๆ  ที่เกี่ยวกับชุมชนกับ
ชีวิตของตน  อันถือวาหากมนุษยมีสวนรวมในการตัดสนิใจรวมกันแลวผลที่เกิดขึ้นยอมเปนสิ่งที ่
สอดคลองกับความตองการ  สอดคลองกับปญหา  เกิดความรักความหวงแหน  มีความรูสึกเปน
เจาของ  และตองดูแลรักษาขัน้ตอนนี้ดจูะเปนขั้นตอนทีสํ่าคัญที่สุด 
    4)  รวมวางแผนและดําเนินการการวางแผนรวมกัน  และการดําเนินการรวมกันยอมม ี
พลังอยางมหาศาล  ในการทาํใหโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  ไดรับความสําเร็จอยางรวดเร็ว   
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    5)  รวมประเมนิผล  ประเมินคากิจกรรมตางๆ  ที่ดําเนินการแลว  หรือกจิกรรมที่จะ 
ดําเนินการตอไป 
    6)  รวมรับผิดชอบ  การคงอยูของกิจกรรมนั้น  ไมมีใครปฏิเสธวาเปนผลมาจากการ 
รับผิดชอบ  และการปฏิบัติดูแลรักษารวมกัน  สําหรับสิ่งที่เกิดผลเสียหายมีการรับ  “ ผิด ”  เราก็จะ
พบกับสิ่งที่  “ ชอบ ”  พลวัตรของกิจกรรมก็จะตอเนื่องตอไปเชนกนั 
    7)  รวมรับผลประโยชนในงานชุมชน  ผลของกิจกรรมยอมตกแกสมาชิกชุมชน  สวน
ชุมชนจะกระจายผลประโยชนไปสูสมาชิกของชุมชนแตละคนอยางไรก็ขึ้นอยูกับหลักเกณฑตางๆ  
ของชุมชนนั้น  เชน  อาจใชวิธีเฉลี่ยผลประโยชน  อาจใชเกณฑแบงปนตามสัดสวนของทุนแรงงาน  
การจัดการหรือตามผลงาน  เปนตน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 91 – 95) ไดกลาวถึง 
ขั้นตอนที่สําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาไว ดังตอไปนี้ 

1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนเริ่มดําเนินการ ขั้นตอนนี้สวนใหญประธานกรรมการ 
โรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูดําเนินการ ภายใตเงื่อนไขที่วา ตองการรวมกันคิดที่จะ
ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตยังไมมีขอมูลเพียงพอ หรือยังไมแนใจวาจะดําเนินการอยางไร เชน 
ในการตั้งกองทุนการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนอาจจะนําคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาไป
ศึกษาเรื่องนี้จากโรงเรียนที่ดําเนินการอยูแลวและประสบผลสําเร็จ แลวนํามาประยุกตดําเนินการใน
โรงเรียนหรือการที่ผูบริหารโรงเรียนหาขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและโรงเรียนกอนที่จะยายมาอยู
โรงเรียนนี้ จากเพื่อนครูที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชน หรือการที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    
หาขอมูลเร่ืองการขอทุนจัดสรางหองสมุดโรงเรียนจากธนาคารที่มีการประชาสัมพันธวาจะใหทุน
สนับสนุน เปนตน 

2) การสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความสัมพันธ 
กับคนในชุมชน โดยชวงแรกอาจจะเริ่มสรางความสัมพันธกับคนในชุมชนโดยเริ่มจากการติดตอ
พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคนในชุมชนที่มีวัยใกลเคียงกันกอน หลังจากนั้น    
จึงเริ่มทําความคุนเคยกับคนในชุมชนทั่วไป อาศัยคณะกรรมการสถานศึกษาและเพื่อนวัยเดียวกันใน
ชุมชนเปนผูเชื่อมโยงความสัมพันธกันจากการเปนคนรูจักกัน จนใกลชิดและเปนเพื่อนรวมงานที่
สนิทสนมกันไปในที่สุด สวนการที่ผูบริหารโรงเรียนจะสอดแทรกตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรกระทําโดยการปฏิบัติตนเพื่อใหคนในชุมชนยอมรับ เชน             
ไปรวมงานตาง ๆ ในชุมชนอยางสม่ําเสมอ ใชเวลาวางเขาสังคมกับคนในชุมชน แสดงความสามารถ
ของตนเองใหคนในชุมชนมองเห็นและยอมรับดวยการรวมทํางานในสิ่งที่ชุมชนมอบหมายให เชน 
การเปนพิธีกรในงานตาง ๆ การรองเพลง หรือการรวมในงานพิธีกรรมตาง ๆ ในชุมชน นอกจากนี้ 
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ในสวนของคณะครูก็ตองแสดงความสามารถของคณะครูใหประชาชนไดเห็น เพื่อใหประชาชนเกิด
การยอมรับคณะครู และอีกประการหนึ่ง การที่โรงเรียนที่ครูเปนคนในทองถ่ินก็เปนสวนหนึ่งที่จะ
ทําใหคนในชุมชนและคณะครูมีความใกลชิดกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูนําชุมชน ทั้งทางวัด คือ 
เจาอาวาส และผูนําชุมชน เชน กํานันและผูใหญบาน จะตองเนนและกําชับใหชาวบานเขามารวมมือ
กับทางโรงเรียน ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธกับโรงเรียนดีขึ้น 

3) การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม กลุมของผูมีสวนรวมมีหลายกลุม เชน  
กลุมคณะครู กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กลุม
วิทยากรภายนอก กลุมผูปกครองนักเรียน กลุมคณะที่ปรึกษาของโรงเรียน และกลุมผูสนับสนุน
โรงเรียนในดานตางๆ ซ่ึงแตละกลุมแมจะไมมีบทบาทที่เดนชัดในการมีสวนรวมกับโรงเรียนใน  
ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตก็จะมีบทบาทรวมในกลุมอื่นดวย หรือบางครั้งก็มีบทบาทที่เดนชัด
ในหลายกลุม ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน กลุมผูนําชุมชนจะเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาท
เดนชัดในการมีสวนรวมกับโรงเรียนในหลายดาน เชน โดยบทบาทเปนผูมีสวนรวมในกลุมผูนํา
ชุมชน กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา และกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เชน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน หรือกลุมคณะ
ครูก็จะมีบทบาทในการมีสวนรวมกับโรงเรียนในหลายดาน เชน การมีบทบาทในการจัดการศึกษา
โดยตรง  การเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และการเปนคณะกรรมการในการดําเนินการ              
ในกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนกิจกรรมรวมกันของชุมชน เปนตน กลุมบุคคลที่เปนเครือขายของกลุมผูมี
สวนรวมนี้จึงเปนกลุมที่ไมมีบทบาทตายตัว การกําหนดบทบาทในการมีสวนรวมแตละครั้งจึงขึ้นอยู
กับกิจกรรมที่ชุมชนและโรงเรียนรวมกันจัด แตอยางไรก็ตาม เครือขายของกลุมผูมีสวนรวมนี้ก็ถูก
กําหนดไวเหมือนกันวา ในการดําเนินกิจกรรมใดใดในโรงเรียน โรงเรียนตองขอความรวมมือจาก
เครือขายของผูมีสวนรวมกลุมใด เชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เครือขายของกลุมผูมี
สวนรวมมักจะเปนกลุมบุคคลที่คนในชุมชนเชื่อถือ เชน เจาอาวาส ผูบริหารโรงเรียน ประธาน
คณะกรรมการ สถานศึกษาและผูนําชุมชน สวนในการจัดแขงขันกีฬาประจําปของประชาชนใน
ชุมชน เครือขายของกลุมผูมีสวนรวมก็จะแตกตางไปจากกลุมเครือขายของกลุมผูมีสวนรวมในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพราะตองอาศัยบุคคลที่มีความสามารถทางดานกีฬา มีวัยไมสูงมาก
นัก และเกี่ยวของกับนักเรียน เชนคณะครู กลุมหนุมสาว ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชนที่สนใจ
กีฬา เปนตน 

4) การสรางกิจกรรม เปนขั้นตอนที่รวมกันคิด รวมกันวางแผนจากหลายๆ ฝายในชุมชน  
เชน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา และเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม เพราะการที่มี           
ผูรวมคิดรวมสรางกิจกรรมรวมกันหลายฝาย ตั้งแตขั้นตอนของการริเร่ิมคิด ริเร่ิมทําจะทําให
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ผูรวมงานมีความรูสึกเปนเจาของงาน เปนหุนสวนซึ่งจะทําใหมีความเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวม  
ในขั้นตอนตอไปของการดําเนินกิจกรรม 

5) การตอรองเพื่อการดําเนินกิจกรรม ขั้นตอนนี้มักจะสอดแทรกอยูในการดําเนิน 
กิจกรรมรวมกัน ในการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงานของชุมชนและโรงเรียนทุกขั้นตอน ซ่ึงมักจะ
อยูในรูปของการรวมกันอภปิรายเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน หรือดําเนินกิจกรรม หรือบางครั้งก็
เปนขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อใหทุกฝายที่จะรวมกันดําเนินงานเกิดความรูสึกวาความคิดเห็นของ
ตนเองก็ไดรับการยอมรับจากกลุม หรือบางครั้งก็เปนขั้นตอนของการพยายามที่จะใหความคิดเห็น
ของตนเองถูกเลือกนํามาใช โดยเฉพาะในสวนของรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นตอนนี้จะถูกนํามาใชมากทั้งเพื่อการตอรองในการขอรับการบริจาคหรือ
ในการบริจาค และในการทําใหผูที่ตองการบริจาคสามารถตอรองจํานวนเงินที่พอจะรวมบริจาคได
โดยไมรูสึกวาเดือดรอนมากเกินไป หรือบางทีก็เปนการสรางความชอบธรรมในการดําเนินกิจกรรม
ตอไปวา  ไดมีการตอรองเพื่อใหเกิดความยินยอมหรือคลอยตามกัน ตามความตองการที่แตละกลุม 
ที่มารวมกิจกรรมจะเกิดการยอมรับรวมกันได 

6) การรวมกันดําเนินการ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่แสดงถึงบทบาทของผูที่มีสวนรวม 
ชัดเจน ซ่ึงบางครั้งแสดงถึงแบบแผนการมีสวนรวมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่รวมกันดําเนินการ
ดวย โดยลักษณะของการมีสวนรวมดําเนินการของกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษา
จะมีความแตกตางกัน เชน กลุมผูนําชุมชน กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมคณะครู หรือกลุมที่
ผูบริจาคทรัพยากรหรือส่ิงของใหโรงเรียน จะมีบทบาทในการมีสวนรวมมาก คือ เปนผูดําเนิน
กิจกรรม เปนผูรวมคิด ริเริ่มกิจกรรม รวมบริจาคทรัพยากรและสิ่งของมาก มักแสดงความคิดเห็น
อยางมั่นใจ และมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนพอสมควร    
สวนกลุมผูปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป จะมีบทบาทในการมีสวนรวมนอย มักจะเปน
กลุมที่มารวมงานหรือมาสนับสนุนงานตามที่ไดรับการเชิญชวนหรือการขอรองจากผูนําชุมชน และ
ทางโรงเรียนมากกวาจะริเริ่มงานหรือเสนอตัวเขามารวม ลักษณะของการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการ จึงมีลักษณะของการรวมงาน รวมมือ รวมสนับสนุน รวมแสดงความคิดเห็นเล็กนอย    
แตไมมีอํานาจที่จะตัดสินใจเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือการดําเนินงานที่ถูกกําหนด
มาแลวจากกลุมผูมีสวนรวมมาก สวนอีกกลุมหนึ่งจะเปนกลุมผูมีสวนรวมมากที่สุดในชุมชน และมี
อํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน ซ่ึงไดแก       
เจาอาวาส ผูบริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนที่มีตําแหนงเปน
ทางการ เชน กํานัน ผูใหญบาน จะมีสวนรวมในการดําเนินการในลักษณะของการริเร่ิมงาน คิดงาน 
รวมดําเนินการ รวมสนับสนุน รวมงาน รวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง ติดตามงาน รวมแสดงความ
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คิดเห็นอยางหนักแนนจริงจัง และมีอํานาจในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือ            
การดําเนินงานบางอยางได เปนตน 

7) การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ หลังจากดําเนินกิจกรรมตางๆ แลว ผูที่มี        
สวนรวมกันดําเนินงาน  จะประเมินผลการดําเนินการรวมกัน เพื่อปรับปรุงขอบกพรอง ลักษณะของ
การประเมินผลที่โรงเรียนดําเนินการอยู คือ การสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เขามามีสวนรวม เชน 
จากผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของ แตพบวาเรื่องการประเมินผลการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่นํามาใชมากที่สุด คือ การประเมินจากจํานวนของผูมารวมงานหรือใหการสนับสนุนใน
กิจกรรมที่ดําเนินการ 

8) การรวมกันรับผลจากการดําเนินการ  ผลจากการมีสวนรวมในการดําเนินการใน 
กิจกรรม และการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน สวนมากเปนผลประโยชน
ทางดานจิตใจมากกวาจะเปนสิ่งตอบแทนที่เปนผลทางดานวัตถุส่ิงของจากโรงเรียนและชุมชน ผล
จากการมีสวนรวมที่โรงเรียนนํามาใชในการแสดงความขอบคุณตอคนในชุมชนจึงเปนความรูสึก
ทางดานจิตใจ คือ การแสดงความคุนเคย การทักทาย การเยี่ยมเยียน หรือการรดน้ําดําหัว ในวัน
ประเพณีสงกรานต การมอบเกียรติบัตร การยกยองชมเชยดวยการประกาศคุณความดี    การตั้งชื่อ
อาคารเรียนตามชื่อของผูบริจาครายใหญและการไปรวมงานตางๆ ในชุมชนของผูปกครองนักเรียน 
และผูที่มีสวนรวมกับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะทําใหเกิดเครือขาย
ของผูมีสวนรวมมากขึ้นและมีจํานวนผูเต็มใจมามีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมหรือการ
สนับสนุนงานดาน ตางๆ ของโรงเรียนมากขึ้น 

สรุป การใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา มีขั้นตอนที่สําคัญๆ คือ การมีสวนรวม 
ในขั้นวางแผน  การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการ และการมีสวนรวมในขั้นประเมินผล  

2.2.11  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
    การมีสวนรวมของชุมชนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับหลายปจจัย  แตละปจจัยใหความ
เหมาะสม  และผลประโยชนที่แตกตางกันของแตละระดับ  เชน  สถานภาพ  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษาตลอดจนความตองการเขามามีสวนรวม  ทั้งนี้จะตองมีองคประกอบหรือปจจัยที่เปน
ส่ิงจูงใจใหมีความตองการเขามามีสวนรวม  ซ่ึงมีผูกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ดังนี้   
    ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540, หนา 35)  ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
เห็นวาปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม  ดังกลาวนั้นสรุปไดดังนี้ 
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    1)  ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
         (1)  โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการ
สนับสนุนโรงเรียนดานการเงิน  เพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจ 
         (2)  ลักษณะนิสัยของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน  กลาวคือ  
โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญสุนทาน  ไมคอยจะปฏิเสธคํารองขอของผูอ่ืน  โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่เปนสถาบันสอนบุตรหลานใหเปนคนดี  มีความรู 
         (3)  ระบบการเมืองการปกครองทองถ่ิน  กระตุนใหนักการเมืองเขามามีสวนรวมกับ
โรงเรียนซึ่งในชวงที่มีการเลือกตั้ง  ผูสมัครจะตองไปพบประชาชน  และชวยเหลือกิจกรรมของ
สังคมโดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนที่เปนสถาบันหลักของชุมชน 
    2)  ปจจัยเกี่ยวกบัชุมชน 
     (1)  ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน  หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับ 
ชุมชนได  เชน  ผลการเรียนดี  นกัเรียนสามารถสอบชิงทุน  หรือสอบเขาสถาบันที่มีช่ือเสียงได  
โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ  ครูอาจารยเอาใจใสตอเด็ก  โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทาง
วิชาการ  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้จะทําใหชุมชนเกดิความศรัทธาตอโรงเรียน 
     (2)  ชุมชนมีความรูสึกวาตนเองเปนเจาของโรงเรียน  และตองมีหนาทีต่อโรงเรียน   
ความรูสึกดังกลาวมักจะอยูในรูปของเรา  การเปนศิษยเกา  การเปนบคุคลที่มีสวนรวมในการกอตัง้  
และทํานุบํารุงโรงเรียน  การเปนผูปกครองนักเรียน  ฯลฯ 
     (3)  ความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน  ไดแก  ความคาดหวังวาโรงเรียนจะสั่งสอน
บุตรหลานของเขาใหเปนคนเกง  คนดี  และคาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพ  ไมเปนรองโรงเรียนอื่น 
     (4) ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน  หากผูบริหารและครูเขารวมกิจกรรมกบั
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ  โรงเรียนใหการตอนรับประชาชนอยางดี  โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของ
ประชาชน  ชุมชนก็จะใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยด ี
    3)  ปจจยัเกีย่วกับโรงเรียน 
     (1)   ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู   ซ่ึงไดแก  ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกบั
ชุมชนใหเกียรติและกําลังใจแกผูเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน  โรงเรียนมีครูเกา  หรือศิษยเกาปฏิบัติ
หนาที่เปนครอูยูในโรงเรียน  ครูสนใจและเอาใจใสการเรยีนการสอน  ฯลฯ 
     (2)  ปจจยัเกีย่วกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน  เชน  โรงเรียนมีชื่อเสียงดาน
วิชาการ  มีความเชื่อมั่นในเรือ่งการเงิน  โรงเรียนมีการพฒันาในดานตางๆ  ฯลฯ 
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    สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลเกี่ยวของกับการมีสวนรวม มหีลายปจจยัดวยกัน  เชน  ปจจัยดาน
สังคม ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ปจจัยเกี่ยวกบัโรงเรียน ปจจัย
เกี่ยวกับชุมชน เปนตน 
    จากแนวคิดการมีสวนรวมและแนวคิดเกีย่วกับการใหชุมชนมีสวนรวมในการจดั
การศึกษาที่กลาวมา  ผูวิจยันาํไปเปนแนวคดิในการศกึษากระบวนการมสีวนรวมของสถานศึกษากบั
ชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

2.3  การบริหารและจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
 

การบริหารและจัดการศึกษาที่คํานึงถึงการมีสวนรวม ทีน่ํามากลาวในที่นี้คือ การบริหาร 
จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนการบริหารและจัด
การศึกษาทีว่งการศึกษาใหความสําคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1  การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based  management :   
SBM)   
    สาธิต  ผลเจริญ  (2545, หนา 30-35) กลาวถึงการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานไวดังนี้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหารและจัดการศกึษา
ที่หนวยปฏิบัต ิ  โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา  ซ่ึงจะตองมีการ
กระจายอํานาจบริหารและจดัการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน  ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที ่ 
ความรับผิดชอบ  มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  
บุคลากร  และการบริหารทัว่ไป  ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน  (school board  หรือ  school  
committee  หรือ  school  council)  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกร
ชุมชน  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนนักเรยีน  และผูบริหารโรงเรียน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมี
สวนรวมและตรงตามความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนมากที่สุด   
    การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวคิดที่กําหนดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เนื่องจากผูรับบริการไมพึงพอใจในระบบการจัดการศึกษาและคณุภาพการศึกษา      
ที่ตกต่ํา  จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและจัดการศึกษาใหม  โดยใหโรงเรียน   
เปนฐานและไดเชื่อมโยงแนวคิด  SBM  นี้เขากับการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจให
โรงเรียนมีอิสระในการบริหารตนเอง 
    แนวคดิที่สําคัญของการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  คอืการใหสถานศึกษา
มีอํานาจหนาที่  มีความรับผิดชอบ  มีความคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจดัการในการสั่ง



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

  
49 

การเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั้งดานวิชาการและหลักสูตร การเงินการงบประมาณ  การบริหาร
บุคคล  และการบริหารทั่วไป  ดวยระบบการมีสวนรวมแบบเปนหุนสวน  (partner)  ของผูมีสวนได
สวนเสีย   
    1)  หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หลักการบริหารจัดการศึกษา 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ประกอบดวยหลักการสําคัญ  6  ประการ  ดังนี้   

(1) หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  โดยการคืนอํานาจการจัดการศึกษา 
ใหกับประชาชน 

(2)  หลักการบริหารตนเอง  (Self-management)  สถานศึกษาจะมีอิสระในการ 
ตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น  ภายใตการบริหารงานในรปูของคณะกรรมการสถานศึกษา 

(3)  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  (Participation)  ของผูมีสวนไดสวนเสีย   
(stakeholders)  เชน  ผูปกครอง  ชุมชน  ศษิยเกา  ซ่ึงสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
แผนการตัดสนิใจ  การกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน  การรวมคิดรวมทํา  ฯลฯ 

(4)  หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนนุที่เนนการสนับสนนุและอํานวยความสะดวก 
(5)  หลักการพัฒนาทั้งระบบ  (whole  school  approach)  มีการปรับโครงสรางและ 

วัฒนธรรมขององคกร 
(6) หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  (accountability)  ที่สามารถตรวจสอบ 

เพื่อใหการบริหารและจดัการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
    2)  รูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   รูปแบบของการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยองคการปกครอง
สวนทองถ่ินนัน้  รัฐจะตองกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สถานศึกษาโดยตรง  (ไมตองผานเขตพื้นที่การศึกษา)  ในระดับกระทรวงจะมหีนาที่และบทบาท
สําคัญอยูที่การกําหนดนโยบายระดับชาต ิ  กําหนดมาตรฐาน  และสนับสนุนงบประมาณบางสวน  
แตงบประมาณสวนใหญสําหรับจัดการศกึษานั้นจะไดมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  เอง  
การกําหนดคณะกรรมการโรงเรียนเปนอํานาจโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ        
แตโดยทัว่ไปควรประกอบดวย  ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินครึ่งหนึ่ง  อีกครึ่งหนึง่มา
จากตัวแทนผูปกครองและผูทรงคุณวุฒ ิ  โดยมผูีบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานกุาร  
คณะกรรมการโรงเรียนจะมบีทบาทสําคัญในการคัดเลือกผูบริหาร  มีอํานาจในการจางหรือเลิกจาง
ผูบริหารโรงเรียน  สวนผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาที่โดยตรงในการบริหารโรงเรียน  การจาง
และเลิกจาง  การบังคับบัญชาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
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    3)   เงื่อนไขความสําเร็จของการนําการบรหิารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน     
ไปสูการปฏิบตัิ      ความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นขึ้นอยูกบั
เงื่อนไขสําคัญ  8  ประการตอไปนี้   
     (1)  ตองเลือกผูบริหารที่ถูกตอง  ผูบริหารจะตองมีคณุลักษณะของผูนําทางวิชาการ
อยางแทจริง  สามารถใหความชวยเหลือทางวิชาการได  นิเทศได  เปนแบบอยางที่ด ี
     (2) ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรยีนตองมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตน โดยเฉพาะกรรมการที่เปนพอแมผูปกครอง  องคกรเอกชน  องคกรชุมชน  ซ่ึงยังไมคอยมีความรู
และประสบการณเร่ืองการบริหารและการจัดการศึกษา  ฉะนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองพยายาม
เขาหาชุมชนใหมากขึ้น  และประการสําคญัที่สุดคือ  ทุกฝายตองคํานึงถึงผลประโยชนของการศึกษา
และผูเรียนเปนสําคัญ 
     (3) ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงทั่วทั้งโรงเรียน  ใหทุกคนที่เกี่ยวของมีสวน
รวมมากที่สุดในทุกกจิกรรม  และเนนการทํางานเปนทีม 
     (4)   ตองเนนการพัฒนาวิชาชีพใหแกบุคลากรในโรงเรียน 
     (5)   ตองใหความสําคัญกับการสื่อสาร  เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู  
ความเขาใจและการยอมรับ 
     (6)   ตองใหรางวัลกับผูที่มีผลงานจริง  โปรงใสและเปนระบบคุณธรรม 
     (7)   ตองเนนที่ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  เพราะการเรียนรูคือหัวใจของการบริหารและ
การจัดการศกึษา  ที่สถานศึกษาตองจดัการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
มีการประเมินผลตามสภาพจริง  มีแผนการเรียนและมกีารวิจัยในชั้นเรียน 
     (8)  ตองมยีุทธศาสตรการสรางเครือขาย  เชน  เครือขายผูปกครอง  เครือขายชุมชน  
เครือขายศิษยเกา  

2.3.2  การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม  
        โรงเรียนเปนหนวยงานที่มหีนาที่พัฒนาผูเรียนโดยตรง  ผูเรียนจะมีคุณภาพขึ้นอยูกับ
ชุมชน  และโรงเรียนที่ประกอบดวยครู  พอแม  นักเรยีน  และองคกรที่เกี่ยวของ  ควรไดรวมมือกนั
วางแผน  ปรับปรุงโรงเรียน  สรางสรรคความเปนเลศิใหเยาวชนของตนอยางใกลชิด  พรอมทั้ง  
รับผิดชอบคุณภาพการศกึษา  (กมล  สุดประเสริฐ,  2541, หนา 22) 
        การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม  เปนการใหผูปฏิบตัิมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซ่ึง
เปนการลดชองวางระหวางผูบริหารกับผูปฎิบัติ  จึงเปนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา  เพื่อให
สถานศึกษามอิีสระในการบริหาร  และการจัดการเรยีนการสอน   
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1)  ขั้นตอนการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม วงจรการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
มี  6  ขั้นตอนที่สําคัญ  ๆ  คือ   
         (1)  การกําหนดจุดมุงหมายและความตองการ  ซ่ึงจําแนกจุดหมายของโรงเรียน 
ออกเปน  4  ประเภท  คือ จุดหมายสําหรบัผลลัพธของนักเรียน  จุดหมายเกีย่วกับประสบการณการ
เรียนรู  จุดหมายเกีย่วกับการจัดสรรทรัพยากร และจุดหมายเกีย่วกับการบริหารโรงเรียน  เชน  เพื่อ
เปดโอกาสที่หลากหลายใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
         (2)  การกําหนดเปาหมาย  นโยบาย  เปนขอความที่แสดงถึงจุดมุงหมาย  และแนวทาง
การปฏิบัติงานอยางกวางๆ  เพื่อบรรลุจุดหมาย  แนวทางนี้อาจมีหนึ่งแนวทาง  หรือมากกวาใชเปน
กรอบแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน ซ่ึงในการกําหนดกรอบนโยบายนี้ผูบริหารอาจแสดงบทบาท
หลายบทบาท  เชน  นกัริเริ่มนโยบาย  นักวเิคราะหนโยบาย  นักวจิัยนโยบาย  นักนํานโยบายไป
ปฏิบัติ  และนกัประเมินผลนโยบาย  เปนตน 
         (3)  การกําหนดแผนงาน  เปนขั้นตอนแรกของการนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ 
         (4) การจัดทําแผนและอนุมตัิงบประมาณ  เปนการแปลงนโยบายทีก่ําหนดโดยกลุม
นโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียน 
         (5)   การนําแผนไปปฏิบัติ 
         (6)   การประเมินผล 

2) ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม  กนกอร  ยศไพบูลย (2542, หนา 53)  ได 
กลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังนี ้  

(1) เปนการใชกําลังสรางสรรคผูปฏิบัติงานทั้งหมด  สมาชกิในกลุมทุกคนมีโอกาส 
ประชุมปรึกษาหารือรวมกัน  ตั้งเปาหมายรวมกนัทําใหทราบแนวทางปฏิบัติที่เปนไปในทํานอง
เดียวกันมีปญหาอะไรกไ็ดรับรูซ่ึงกันและกัน   และไดมีโอกาสรวมกันแกปญหาเปนการใชพลัง
สมองและพลังความคิดของบุคคลทุกคนอยางแทจริง   

(2) มีการวินจิฉัยดขีึ้น  การตัดสนิใจสั่งการเปนเรื่องที่ยากกจ็ริงแตถาไดใชหลักการการ 
บริหารแบบมสีวนรวม  จะชวยใหการวนิิจฉัยไดดีมาก  เพราะไดรับทราบความคิดเห็น  และรู
ขอขัดของและวิธีการปองกัน  แกไขทุกจุดอยูแลวจากการประชุมและปรึกษาหารือรวมกัน   

(3)  สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมรับผิดชอบกลุมบุคคลนั้น  เมื่อไดม ี
โอกาสปรึกษาหารือการทํางานรวมกนั  แลวรูสึกที่จะตองรับผิดชอบในแผนงาน  และการปฏิบัติ
ตามแผนงานที่กําหนด  ก็ยอมจะเกดิขึ้นตามไปดวย  ทกุคนรูสึกวามคีณะกรรมการในเรื่องงานทีจ่ะ
ทําใหสําเร็จลุลวงไป   
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(4)  มีความรวมมือดีขึ้น  การทํางานรวมกนัทําใหคนเรามีความเขาใจซึง่กันและกันดขีึ้น   
เมื่อคนเรามีความเขาใจสนิทสนมกันแลว  การใหความรวมมือก็จะตามมาดวย   

(5) ชวยใหขวัญและกําลังใจดีขึน้  การทํางานเปนกลุม  หรือเปนทีมทําใหทกุคนมีความ 
กลาที่เผชิญกับปญหา  กลาที่จะตัดสนิใจแกปญหา  และไมตองไปกลัววาถาผิดพลาดจะตอง
รับผิดชอบแตเพียงผูเดยีว  เพราะทีมงานจะเปนผูรวมรับผิดชอบ   

(6)  เปนการใหเครดิต  และสงเสริมศักดิ์ศรี  คนเราทุกคนนัน้ตองการการยอมรับจาก   
หมูคณะหรือเพื่อนรวมทีม  หรือใหทุกคนยอมรับวาตนเองเปนสมาชิกคนหนึง่ของกลุมหรือของ
ทีมงาน  การใชการบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนการตอบสนองความตองการของบุคคลในเรื่องนี้   
เมื่อผลงานของทีมสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ตวัเองซึ่งเปนสมาชิกคนหนึ่งก็จะพลอยไดหนาไดตาไปดวย  
และทําใหรูสึกภาคภูมใิจวาตนเองก็มีศักดิ์ศรีเชนคนอื่นเขาเหมือนกนั   

(7) สนับสนุนใหมีการยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงโดยปกติแลวคนเรามักจะมีความรูสึก 
ตอตานความเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นการไดมีโอกาสทํางานรวมกับกลุม  หรือทีมจึงชวยใหเกิดความ
เขาใจมากขึ้นวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  เกิดขึ้นทุกคนยอมรูถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง     
นั้นๆ  เมื่อมีความเขาใจแลวการตอตานการเปลี่ยนแปลงก็จะลดนอยลงไป  ทําใหยอมรับในเหตุผลที่
ถูกตองที่ควรมากขึ้น  และไมทําใหเกดิการระแวงเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ  เกิดขึน้ 

สรุป  การบริหารจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหารและจัด 
การศึกษาทีห่นวยปฏิบัติ  โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา  สวนการ
บริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม  เปนการใหผูปฏิบัติมีสวนรวมในการตดัสินใจ   
    จากแนวคิดการบริหารและจดัการศึกษาแบบมีสวนรวม ที่กลาวมาขางตน สามารถนําไป
เปนแนวคิดในการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการ  มี
สวนรวมของสถานศึกษากบัชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

2.4   ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 
โรงเรียนประถมศึกษาเปนสถาบันการศึกษาที่มีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด  

โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท ดังนั้น การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนจึง
เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา การละเลยไมเห็น
ความสําคัญของชุมชนเปนการมองขามทรัพยากรที่สําคัญที่จะอํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน
ของโรงเรียนไปอยางนาเสียดายและบางที่อาจจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินงานของโรงเรียน
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ได งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงเปนภารกิจสําคัญยิ่งประการหนึ่งของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2528 หนา 22) 

2.4.1  ความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
    พนิดา  วีระชาติ  (2542, หนา 44)  ไดใหความหมายของความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนไววา  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  หมายถงึ  การสรางสัมพันธภาพอนัดี
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  เพื่อใหโรงเรียนรูจักชุมชนดีขึ้นในแงที่สามารถคนหา  และใหแหลง
ทรัพยากรในชมุชนใหเกิดประโยชนตอการศึกษาและในเวลาเดียวกนักใ็หชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอ
โรงเรียน 
    เตือนใจ  แกวประเสริฐ  (2544, หนา 16)  ไดสรุปความหมายของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชนไววา  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  หมายถึง  
วิธีการหรือกระบวนการดําเนินการใดๆ  ที่เกิดจากความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับชมุชน
เพื่อใหเกิดความเขาใจและความรูสึกที่ดีตอกัน  เพื่อใหเกดิความสมัพันธที่ดีตอกนั  และมี
ความสัมพันธที่ดีซ่ึงกันและกัน  รวมมือกนัในการพัฒนาการศึกษา  ทาํใหเกดิประโยชนกับโรงเรยีน
และการดําเนนิงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พิทยา  สุวรรณภูมิ  (2544, หนา 18)  ไดสรุปความหมายของความสัมพันธระหวาง 
โรงเรียนกับชมุชนไววา  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  หมายถึง  กระบวนการสื่อสาร
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  ซ่ึงเปนความสัมพันธสองทาง  เพื่อใหชุมชน  ผูปกครอง  นักเรียน  ได
ทราบขาวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อที่จะใหความชวยเหลือและเขาใจการ
ดําเนินงานและความตองการของโรงเรียน 

ลออ  เกษสุวรรณ  (2544, หนา 12)  ไดสรุปความหมายของความสัมพันธระหวาง 
โรงเรียนกับชมุชนไววา  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  หมายถึง  การดําเนินการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนเพื่อใหเกิดความเขาใจ  ความรูสึกที่ดีตอกัน  อันจะเปน
หนทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  ขณะเดยีวกันก็เปนหนทาง
ใหโรงเรียนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน 

จากความหมายที่นักวิชาการไดกลาวไวขางตนพอจะสรุปไดวา ความสัมพันธระหวาง 
โรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การดําเนินการของโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวกับชุมชน นับตั้งแตการ
วางแผน การติดตอประสานงาน การเผยแพรขาวสาร การใหความรวมมือชวยเหลือ ตลอดจนการใช
แหลงทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยมุงสรางสรรคกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ  แกโรงเรียนและ
ชุมชน 
 



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

  
54 

2.4.2  ความสําคัญของความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
โรงเรียนกับชมุชนมีความเกีย่วพนักนั และมีความเกีย่วของใกลชิดกับชุมชนและทองถ่ิน   

เชน ชุมชนใดมีความหนาแนน ชุมชนนั้นก็จะมีโรงเรียนตั้งอยู  โรงเรียนจึงเปนสวนหนึ่งของชุมชน
หรือสังคมที่ตองคอยชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั  โรงเรียนนับเปนแหลงที่ใหการศึกษาแกชุมชน  
มีหนาที่รับใชสังคมในดานความรู  คณุธรรม  และวัฒนธรรม  ผลิตคนออกมาตามความตองการของ
สังคมและประเทศชาติ ดังนัน้โรงเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางความสัมพันธระหวางโรงเรยีน
กับชุมชนไว  ดวยเหตุผลที่  อิทธิพร  ศรีแถลง  (2544, หนา 19–20)  ไดสรุปไวดังนี้  

1) การศึกษาในโรงเรียนสัมพันธกับบุคคลในชุมชน  เพราะโรงเรียนเปนสถานที่ให 
การศึกษาแกนกัเรียน  ซ่ึงมาจากชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  และนกัเรียนนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรู  ไป
ใชในชวีิตประจําวัน  โรงเรียนตองสัมพันธเกี่ยวของกับบคุคลอื่นรวมทั้งพอแม  ผูปกครอง  นักเรียน
เองดวย  บุคคลในชุมชนกจ็ะดํารงชีวิตตามนักเรียนดวย  ซ่ึงถือวาโรงเรียนใหการศกึษาแกบุคคลใน
ชุมชนทางออมนั่นเอง 

2) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  คอื  ใหประชาชนยอมรับวาสถานศึกษาหรอื 
โรงเรียนเปนสถาบันของชุมชน  เปนสิ่งที่มีคาของทุกคน  เพราะโรงเรียนจะชวยทําใหชีวติความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชนดีขึ้น  ดังนัน้ประชาชนในชุมชนยอมมคีวามรูสึกในความเปนเจาของ
รวมกัน  และยนิดีที่จะใหความรวมมือชวยเหลือโรงเรียน  ซ่ึงอาจจะเปนเงิน  วัตถุ  ส่ิงของ  แรงงาน  
ตลอดจนถึงการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโรงเรียน 

3) ทําใหครู  ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชนมีความเขาใจอันดีตอกนั  ถาโรงเรียนกับ 
ชุมชนไมมีความสัมพันธกัน  จะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ  ตามมา  เชน  โรงเรียนและครูถูกกลาวหา  
หรือถูกตําหนใินสิ่งตางๆ  ที่ไมเปนเหตุผล 

4) เพื่อแกปญหาเกีย่วกับกลุมคนที่เปนปญหาตอการจัดการศึกษา  ซ่ึงในสภาพความเปน 
จริงแลว  แตละแหงในชุมชนมักจะมีผูที่ไมเขาใจการศึกษา  ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของโรงเรียน   
นอกจากนี้ยังไมใหความรวมมือกับทางโรงเรียนอีกดวย  ดังนั้นการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชมุชนจะชวยแกปญหาเหลานี้ได 

5) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนใหเปนไปตามความตองการของ 
ชุมชน เพราะการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับชีวิตของชุมชน  จึงตองอาศัยความรวมมือการ
นําเอาทรัพยากรตางๆ  ในชุมชนมาใช  และตองใหผูเรียนนําสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรูไปใชและ
เผยแพรแกชุมชนได 

6) ทําใหโรงเรยีนเกดิความรูและความเขาใจชุมชนดีขึ้นทัง้ในดานสภาพปจจุบันปญหา   
และความตองการของชุมชน  ท้ังนี้จะใหโรงเรียนรวมแกปญหา  โดยปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม 
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7) เพื่อใชทรัพยากรของชุมชนใหเปนประโยชน  เพราะในชุมชนมีทรัพยากรตางๆ ทั้ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ  บุคคล  สถาบัน  และวัฒนธรรมพื้นบานมากมายดวยกนั  ทรัพยากรเหลานี้   
ยอมที่จะนํามาใชใหเปนประโยชนตอการศกึษาในโรงเรียนได 

นพพงษ  บุญจติราดุลย (2543, หนา 26–27)  ไดกลาวถึงความจําเปนในการสราง 
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  กลาวคือ 

1)  โรงเรียนเปนแหลงรวมวชิาการที่อํานวยความสะดวกในดานการเรียนรูของคนใน 
ชุมชน 
    2)  โรงเรียนเปนแหลงผลิต  พัฒนา  และคดัเลือกสมาชิกที่ดีใหกับชุมชน 
    3)  โรงเรียนเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมของชุมชน 
    4)  โรงเรียนเปนศูนยรวมของชุมชน  กิจกรรมและบริบทตางๆ  เกิดขึ้นที่โรงเรียน 
    5)  โรงเรียนเปนหนวยผลิตวชิาการใหม ๆ  ใหกับชุมชน 
    6) โรงเรียนตั้งขึ้นและอยูไดจากรายไดจากภาษีอากร  และการสนับสนนุจากประชาชน 
    7)  โรงเรียนตองการความสนับสนุนและอปุถัมภในดานตาง ๆ  จากประชาชน   

ดังนั้นสรุปไดวา โรงเรียนมีความเกี่ยวของใกลชิดกับชุมชน  นอกจากจะเปนสถาบัน  
การศึกษาแลวโรงเรียนยังมีลักษณะเปนสถาบันทางสังคมระดับทองถ่ิน  การสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน  เพราะมีประโยชนและมีความสําคัญตอการบริหารงานใน
โรงเรียน  ชวยสงเสริมใหกิจกรรมตาง  ๆ  ของโรงเรียนและชุมชนบรรลุวัตถุประสงคไดเปนอยางดี  
และยังกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

2.4.3 บทบาทหนาท่ีในการบริหารและดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ 
ชุมชน  

ในการบริหารและดําเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  ผูบริหารมี 
บทบาทและหนาที่รับผิดชอบในการดําเนนิการใหมกีิจกรรม และการปฏิบัติที่สงเสริมความเขาใจ
อันดีของชุมชนตอโรงเรียนโดยดําเนินการตลอดระยะเวลาทั้งในและนอกโรงเรียน โดยโรงเรียน 
ชุมชน ผูบริหารโรงเรียน ครู และชุมชน ควรมีบทบาทหนาที่ในการบริหารและดําเนนิงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน ดังนี้  

1) บทบาทหนาท่ีของโรงเรียนตอชุมชน  ไดแก บทบาทในการถายทอดรักษามรดก 
ทางสังคม  ไดแก การอบรมบุคลิกภาพทีชุ่มชนปรารถนา  การสงเสริมการเรียนรูในการเขาสังคม   
และการสงเสริมความสามัคคีในสังคมและบทบาทในการนําการเปลี่ยนแปลงมาสูสังคม  ไดแก การ
สงเสริมการพัฒนาของปจเจกชน การสงเสริมและเผยแพรความรูใหม การมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน และการประเมินกิจกรรมของชุมชน  (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2540, หนา 37–62)   
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2) บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอชุมชน สุวัฒน  มุทธเมธา (2542, หนา 56–62)   
กลาวถึงบทบาทของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่มีตอชุมชน  ดังนี้   
         (1) ผูบริหารตองตระหนกัในความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ซ่ึงจะแยกจาก
กันไมไดการศกึษาในโรงเรียนจะตองสอดคลองสัมพันธกับการพัฒนาชุมชน 
         (2) ผูบริหารโรงเรียนจะตองกระตุนใหบุคคลในโรงเรียนใหใชชุมชนใหเปน 
ประโยชนตอการศึกษา 
         (3) ผูบริหารจะตองกระตือรือรนในการทาํความเขาใจกบัชุมชน  รวมมือกับชุมชน    
ถือวาสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนหนาที่สําคัญที่ตองกระทํา 
         (4)  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญยิ่งในการนําโรงเรียนเขาสูชุมชนและนําชุมชนสู 
โรงเรียน 

3)  บทบาทหนาท่ีครูตอชุมชน 
         (1)  ศกึษาทาํความเขาใจกบัชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  ใชความรูความเขาใจเกีย่วกบั
ชุมชนใหเปนประโยชนตอโรงเรียน 
         (2)  สรางความสัมพันธอันดตีอชุมชน 
         (3)  ทําตนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  ประพฤติตนเปนแบบอยางของพลเมืองดีตาม 
วิถีทางประชาธิปไตย 
         (4)  รวมมือกบัชุมชนในการทํากิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อความเจริญกาวหนาของชุมชนเปน 
ผูนําในการกระตุนใหชุมชนมีความสามัคคี 
         (5)  นําโรงเรียนเขาสูชุมชน  ใหชุมชนเขาใจโรงเรียน 
         (6) ใหชุมชนมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  บริการชวยเหลือ 
โรงเรียนตามความสามารถที่ทําได  เชน  เปนวิทยากรภายนอก 
         (7)  ใชทรัพยากรตาง  ๆ  ภายในชุมชนใหเปนประโยชนแกการศกึษา 

4)  บทบาทของชุมชนตอโรงเรียน 
         (1)  บทบาทในการกําหนดเปาหมายและทศิทางของโรงเรียน 
         (2) บทบาทในการสนับสนุนภารกิจหลักของโรงเรียน  บทบาทตอการเรียนของ 
นักเรียน 
         (3)  บทบาทในการใหบริการดานทรัพยากรแกโรงเรียน 
                   (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2540 หนา 41– 51) 
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2.4.4  ขอบขายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
สุทิศา  พิมลจินดา  (2544, หนา 14-33) สรุปเกี่ยวกับขอบขายงานความสัมพันธระหวาง 

โรงเรียนกับชุมชน ไวดังนี้ 
1)  การใหบริการแกชุมชน   คือการใหบริการดานตางๆ แกชุมชนตามกําลังความสามารถ 

ที่โรงเรียนจะดําเนินการได เชน ใหบริการทางวิชาการ ใหคําแนะนําหรือการปรึกษาหารือใน
กิจกรรมของชุมชน ใหบริการอาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณตางๆ 

2)  การรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน  คือ  การเปดโอกาสเชิญชวนหรือหาทาง 
ใหบุคคลในชุมชนไดเขารวมในกิจกรรมของโรงเรียน ซ่ึงการรับความชวยเหลือสนับสนุนจาก
ชุมชนที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติโดยการประชาสัมพันธและเปดโอกาสใหชุมชน     
เขามามีสวนรวมชวยเหลือโรงเรียน ทั้งดานการเงิน วัสดุอุปกรณและแนวคิด แลวจัดลําดับ
ความสําคัญในการขอการสนับสนุนและทําโครงการดําเนินงาน เมื่องานดังกลาวบรรลุผลทาง
โรงเรียนก็ทําหนาที่ยกยอง ขอบคุณและรายงานผลการปฏิบัติไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการรับความ
ชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนใหเปนไปดวยความเขาใจอันดีถึงจุดหมายที่จะพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง บรรลุผลสําเร็จเกิด
ประโยชนตอโรงเรียนและชุมชนสืบไป 

3) งานเกี่ยวกับกรรมการศึกษา  หมายถึง ภารกิจที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของ 
กลุมอยางเปนทางการ ที่จะเขามามีบทบาทชวยเหลือใหความคิดเห็นในงานของโรงเรียน ซ่ึงงาน
เกี่ยวกับกรรมการศึกษานี้เปนองคประกอบหนึ่งของงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ที่
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตองปฏิบัติโดยใหมีคณะบุคคลที่เปนตัวแทนจากชุมชนที่มีเวลา มี
ความรู ในเรื่องการประถมศึกษา เขามาชวยใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางจัดและดําเนินการศึกษา
ของโรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน เพื่อใหการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกันชุมชนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในงานเกี่ยวกับกรรมการศึกษา ไดบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น  เปนการดําเนินงานและการ 
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ
หนวยงานอื่น  
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5) งานการจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ  หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคลโดยมี 
จุดประสงคเพื่อสงเสริมใหโรงเรียนไดดําเนินงานในฐานะผูใหและผูรับเพื่อประโยชนของการศึกษา 
โดยผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตองปฏิบัติโดยจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ เพื่อสนับสนุน
กิจการของโรงเรียนโดยศึกษาระเบียบ วางแผนกับคณะบุคคลที่เกี่ยวกับการศกึษาทุกฝาย ดําเนินการ
จดทะเบียนใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ ไดมี
บทบาทในการประสานผลประโยชนของชุมชนและโรงเรียนอยางรอบคอบและรัดกุม เพื่อสงผลตอ
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ให
ประสบผลสําเร็จ มีคุณภาพที่เกิดจากกลุมชมรม สมาคม มูลนิธิ อยางถาวรและตอเนื่องสืบไป 

6)  การประชาสัมพันธโรงเรียน   โรงเรียนเปนสถานที่จําเปนตองติดตอสัมพันธกับ 
มวลชน มีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกทองถ่ิน รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีของสถาบันอ่ืนๆ เพราะ
เปนแหลงปลูกฝงความรู ความคิด และนิสัยใจคอใหแกเด็กอันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไปในอนาคต  ดังนั้นการดําเนินการใดๆ ของโรงเรียนจะตองเปนที่ยอมรับ           
ของประชาชน จะตองบอกกลาวใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมบางอยาง
ที่โรงเรียนไดกระทํา ผูปกครองที่ไมรูไมเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงของโรงเรียน เขาอาจไมเห็น
ดวยและไมใหความรวมมือกับการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงบางครั้งอาจแสดงตัวตอตานการ
กระทําของโรงเรียนอยางชัดแจง เพราะฉะนั้น ตราบใดที่โรงเรียน ยังเปนสถาบันที่ตองติดตอ
สัมพันธกับประชาชนอยู การประชาสัมพันธจึงถือเปนความสําคัญที่ทางโรงเรียนจะตองวางแผน
ดําเนินการบอกกลาวแถลงขอเท็จจริง ความกาวหนาหรือกิจการตาง ๆ ใหประชาชนไดรับรู เพราะ
นอกจาก    จะเปนการใหประชาชนรวมมือรวมกิจกรรมดวยแลว ยังเปนการนําชื่อเสียงและ
ภาพพจนที่ดีงาม       นาศรัทธาเล่ือมใสมาสูสถาบันโดยตรงอีกดวย ดังนั้นการประชาสัมพันธ
โรงเรียน  เปนวิธีการของสถาบันที่มีแผนและการกระทําอยางตอเนื่องในอันที่จะสรางหรือ
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันกับกลุมประชาชน เพื่อใหสถาบันกับกลุมประชาชน     
ที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจและสนับสนุนรวมมือกันและกัน อันเปนประโยชนใหสถาบันนั้น
ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย โดยอยูบนพื้นฐานของความจริงและมีประชามติเปนแนว
บรรทัดฐาน 

2.4.5  แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   
    สุรกิจ  โสฬส  (2548, หนา 58) ไดสรุปแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ไวดงันี้ 
     1)  ยึดหลักมนุษยสัมพนัธ  การติดตอสัมพันธกับชุมชนนั้นตองอาศยัหลักมนษุยสมัพันธ
เปนอยางมาก  บุคลากรในโรงเรียนจึงตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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      2)  ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ  มีความซื่อสัตย  ตรงไปตรงมา  มีความเสียสละ   
อดทน  ยดึความเรียบงาย  มีความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะกับสภาพทองถ่ินในแตละโอกาส 
      3)  ยึดหลักการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  และการใหบริการแกชุมชน 
      4)  ยึดความยดืหยุน  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ควรเปน 
ลักษณะโอนออนผอนปรน  การดําเนินการควรมีการยืดหยุนตามสถานการณและเวลา 
      5) ยึดความตอเนื่อง  การจะสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น  ยอมตองอาศัยเวลาในการ 
ดําเนินงานที่ตอเนื่องและจําเปนตองมีตลอดไป 

2.4.6  วิธีการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
    วิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน นรัินดร  ชวยเจริญ  (2543, หนา  
38–39)  ไดสรุปการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไววามี  2  ประเดน็ใหญ ๆ  คือ 
     1) โดยการเปดประตูโรงเรียนออกสูชุมชนอาจทําไดดวยการจัดเอกสารประชาสัมพันธ 
ขาวสารตางๆ  ของโรงเรียนสาระความรู  วิทยาการใหมๆ   ใหชุมชนไดทราบ  หรือการจัดการให
คณะครู นกัเรยีนออกไปรวมกิจกรรมกับชุมชน  ไมวาจะเปนกจิกรรมดานการพัฒนาชุมชน  อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมตางๆ  หรือแมแตวิธีการใหครูออกไปเยีย่มผูปกครอง  นักเรียนที่บานก็เปนวิธีการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนไดอยางด ี
       2) โดยการเปดประตูใหชุมชนเขามาสูโรงเรียน  อาจทําไดดวยการจัดโรงเรียนใหเปนศูนย  
วิทยาการตางๆ  ทั้งดานวิชาการและวิชาชพี  เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชอาคารสถานที่  วัสด ุ
อุปกรณตางๆ  เพื่อสนองกิจกรรมของชุมชน  หรือแมแตการเชิญผูนําในชุมชนมารวมเปนกรรมการ
กิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นก็เปนวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไดอยางดี
เชนกัน 

 จากแนวคิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่กลาวมาขางตน  สามารถนําไป 
เปนแนวคิดในการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการวิจัยคร้ังนี้    

 
2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีที่มาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.    
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่  5  การบริหารและการจัดการศึกษา   
มาตรา  40  กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษา 
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว  สูการกําหนดอํานาจหนาที่ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบังคับตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.5.1  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) กํากับการดําเนินการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ   
คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
    2)  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตางๆ  ของสถานศึกษา 
    3)  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  ตามที่กฎหมายวาดวย  ระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด 
    4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.5.2  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ในสถานศึกษาขนาดเล็ก  (1 – 300  คน)  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน  9  คน  
และสถานศึกษาขนาดใหญ  (301  คนขึ้นไป)  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน  15  คน  
ประกอบดวย 
    1)  ประธานกรรมการ            จํานวน  1  คน 
    2)  กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง       จํานวน  1  คน 
    3)  กรรมการที่เปนผูแทนครู          จํานวน  1  คน 
    4)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน      จํานวน  1  คน 
    5)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  1  คน 
    6)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา        จํานวน  1  คน 
    7)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่   จํานวน  1  รูป  หรือ  1  คน 
             (สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ  กรรมการในขอ 7 นี้ จะมีจํานวน  2  รูป  หรือ  2  คน) 
    8)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           จํานวน  1  คน 
         (สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ  กรรมการในขอ  8  นี้  จะมีจํานวน  6  คน) 
    9) ผูอํานวยการ  เปนกรรมการและเลขานุการ    จํานวน  1  คน 
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2.5.3  คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี ้
    1)  มีอายุไมต่ํากวา  20  ปบริบูรณ 
    2)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    3)  ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
    4)  ไมเคยไดรับโทษจําคุก  โยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตโทษสําหรับความผิด   
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
    5)  ไมเปนคูสัญญากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น 
    ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  4  ป  และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมอีกก็ไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 
    นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
    1)  ตาย 
    2)  ลาออก 
    3)  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  ทําใหเส่ือมเสียตอ
สถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ 
    4)  ขาดคุณสมบัติตามขอ  3  หรือ  4 
    5)  พนจากการเปนภิกษุ  เฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนพระภิกษุสงฆ 
    ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
สรรหา  เลือก  และแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายใน  90  วัน  เวนแตวาระของ
กรรมการเหลืออยูไมถึง  180  วัน  จะไมดําเนินการก็ได  ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงแทนตน 

2.5.4  บทบาทหนาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สําหรับบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมมีกฎเกณฑที่แนนอน             

แตโดยทั่วไปจะทําหนาที่ดังตอไปนี้ 
    1)  เสนอแนวทางกําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
    2)  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาํปของสถานศึกษา 
    3)  ใหความเห็นชอบการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน 
    4)  กํากับ  และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
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    5)  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 
    6)  สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    7)  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ  ดาน
วิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
    8)  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 
    9)  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ประสานงานกับองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนในการพัฒนาชุมชน
และทองถ่ิน 
    10)  ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษากอนเสนอสาธารณชน 
    11)  พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาตอผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา  หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักการศึกษามอบหมาย  เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการที่
ปรึกษา 
    12)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอื่นๆ  ตามที่เห็นสมควร 
    (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, อินเทอรเน็ต, 2554)  

 

2.6  การวิจัยและพัฒนา 
 

เฉลียว  บุรีภกัดี  และคนอืน่ๆ (2546, หนา 2/3-2/6) ไดกลาวถึงการวิจยัและพัฒนาไววา  
การวิจยัและพฒันา (Research and Development) หรือ ที่มักเรียกสั้นๆ วา R & D เปนกระบวนการ
ทํางานเพื่อพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนสําคัญ โดยคาดหวังที่จะไดผลสุดทายคือ “ผลผลิต” หรือ “ส่ิง
ผลิต” (ซ่ึงในเอกสารที่จะนําเสนอตอไปนีจ้ะใชคําวา “ส่ิงผลิต” ตามที่ เฉลียว  บุรีภักดี และคณะได
กลาวไว) อยางใดอยางหนึง่ที่มีคุณภาพดอียางเพยีงพอ แตเนื่องจากการสรางสิ่งผลิตดังกลาวยังไม
เปนที่รูแนชดัมากอนวาจะทาํไดอยางไร ดงันั้นจึงตองใชกระบวนการวจิัยเขาชวยโดยดําเนินการเปน
ขั้นๆ จนกระทัง่ไดส่ิงผลิตตามกฎเกณฑที่คาดหวังไว 
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2.6.1  ประเภทของการวิจัยและพัฒนา 
          ส่ิงผลิตซึ่งนักวิจัยและพฒันามักจะมุงสรางใหเกดิขึ้นนัน้มี 3 ประเภทดวยกันคือ 
 “สภาพการณ” “เครื่องมือพัฒนา” และ “เครื่องมือวัดการพัฒนา” ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาจึงม ี 3 
ประเภท ดังนี ้

1) การวิจัยและพัฒนาสภาพการณ  คือ การวจิัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสภาพการณ 
หรือความเปนอยูของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดีขึ้นกวาเดิม เชน การวิจยัและพฒันาดินพลุใหเปนดินดี และ
วิจัยและพฒันาผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กกลุมหนึ่งใหดีขึ้นกวาเดมิ  ทิศทางการวิจยัและพฒันา
เพื่อพัฒนาสภาพการณ ตัวอยางเชน การวิจัยและพัฒนาพืน้ที่และบริเวณโรงเรียนใหสงางาม            
มีแนวทางการวิจัยคือ ศกึษาวิเคราะหสภาพความตองการและทรัพยากรที่มี และดําเนินการออกแบบ
พื้นที่และบริเวณที่เหมาะสม โดยอาจดแูบบอยางของโรงเรียนอื่นๆ แลวนาํประยุกตดัดแปลง 
หลังจากนัน้จึงลองปรับปรุงพื้นที่และบริเวณตามแบบแปลนนั้นๆ ถายังไมดีพอกป็รับปรุงแกไข
ตอไป  

2) การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือพัฒนา   คือ  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางหรือปรับปรุง 
เครื่องมืออันใดอันหนึ่งทีจ่ะสามารถนําไปใชในการแกปญหาหรือสนองความตองการเพื่อทํางาน
พัฒนาใหผลดี เชน การวจิยัและพฒันาเครื่องไถหวาน การวิจยัและพฒันาเครื่องมือถอนฟนสําหรบั
ทันตแพทย เปนตน ตําราและชุดการสอนสําหรับใชพัฒนาความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษากถื็อวาเปน “เครื่องมือพัฒนาอยางหนึ่ง”     ทิศทางการวิจยัและพฒันา
เครื่องมือพัฒนา ตัวอยางเชน การวิจยัและพฒันาแกมลิงปองกันน้ําทวมบริเวณตําบลบางครุนอย        
มีแนวทางการวิจัยคือ อาจสรางยุทธศาสตรนี้ขึ้นมาใหมจากการศึกษาวิเคราะหสภาพทองถ่ิน หรือ  
อาจถายโอนยทุธศาสตร “แกมลิง” จากแนวพระราชดําริมาประยุกตใชก็ได 

3)   การวิจัยและพัฒนาเครือ่งมือวัดการพฒันา  คือ  การวิจัยและพฒันาเพื่อสรางหรือ 
ปรับปรุงเครื่องมืออันใดอันหนึ่งที่จะสามารถนําไปใชในการวัดหรือตรวจประเมินการพัฒนาใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เชน การวิจัยและพฒันาเครื่องถายภาพตัดทอนรางกายมนษุย โดยใชคอมพวิเตอร
ชวย (computerized topography) หรือ CT ซ่ึงเปนเครื่องมือตรวจสภาพของเนื้อเยื่อภายในรางกาย
ของมนุษย เปนตน แบบทดสอบมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษสําหรับมัธยมศึกษา  ก็ถือวาเปน 
“เครื่องมือพัฒนา” อยางหนึง่  ทิศทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวดัการพัฒนา ตัวอยางเชน การ
วิจัยและพฒันาชุดการเรียน ภาษาอังกฤษ เสริมการทําอาชีพในทองถ่ิน มีแนวทางการวิจัย คือ ศึกษา
สภาพการทําอาชีพในทองถ่ิน และวิเคราะหแตละอาชีพ หรือบางอาชพีตองการความรูภาษาอังกฤษ
มาเสริมในสวนใดบาง เชน การซื้อหาวัตถุดิบ การสงขายตลาด การฟงขาวสารภาษาอังกฤษ การ
บริการลูกคาตางชาติ ฯลฯ แลวจึงออกแบบชุดการเรียนรูและทดลองใช แลวปรับปรุงจนม ี
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ประสิทธิภาพ 
มีประเด็นที่ควรสังเกตอยางหนึ่งในการวจิยัและพฒันาทัง้ 3 ประเภทยอมตองอิง  

“องคประกอบเชิงโครงสราง” (Construct) ของสิ่งนั้นเปนสําคัญ องคประกอบเชิงโครงสราง คือ 
แนวคดิเชิงทฤษฎีที่นักวิจยัและพัฒนายดึถือเพื่ออธิบายหรือแสดงวาสิ่งนั้นมีองคประกอบภายในที่
องคประอบและแตละองคประกอบเหลานั้น เชื่อมโยงกันอยางไร 

2.6.2  ตัวแบบทางความคิดของการวิจัยและพัฒนา 
การวิจยัและพฒันานั้น เปนกระบวนการแกปญหาหรือบรรลุเปาหมายการพัฒนาโดยทาํ 

การวิจยัและทาํการพัฒนาควบคูกันไป เปนลําดับขั้นตอน ดังในภาพ 3   
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                       ปญหาหรือความตองการ 

ที่ตองการมี R&D  
 
กิจกรรมวิจัยสํารวจ และวิเคราะห R1A     R1O ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหา 
สภาพปญหา 
 
กิจกรรมพัฒนาความชัดเจนของ       D1A        D1O ปญหาเปาที่ชัดเจน 
ปญหาเปา        
 
กิจกรรมวิจัยคนควา และ    R2A       R2O ขอความรูวิธีแกปญหาเปาหลากหลายวิธี 
ลองผิดลองถูก        
 
     
กิจกรรมพัฒนาสังเคราะหขอความรู D2A    D2O แผนการหรือยุทธศาสตรที่สรางขึ้น 
ใหไดยุทธศาสตร               เปนสมมติฐาน 
 
กิจกรรมวิจัยทดลองเพื่อตรวจสอบ  R3A         R3O ขอสรุปวายุทธศาสตรใชการไดหรือ 

ตองปรับปรุงสมมติฐาน        
        
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร D3A     D3O ยุทธศาสตรหรือแผนการแกปญหา 

ที่ใชการไดจริง  
 
กิจกรรมพัฒนา คือการจัดสาธิต  D4A      D4O1 ปญหาเปาที่จุดที่สาธิตไดรับการแกปญหา 
การแกปญหา               D4O2 ความรูวิธีแกปญหาเปา เผยแพรไปยัง 

ผูชมการสาธิต 
  
ภาพ 3  ลําดับขั้นตอนของกระบวนการวิจยัและพฒันา  

    (RA คือ Research Activity, RO คือ Research Outcome, DA คือ Development Activity, Do  
คือ Development Outcome, ตัวเลข คือ  ลําดับที่ และลูกศร คือ นําไปสู) 
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จากภาพ 3  กระบวนการวจิัยและพัฒนาสําหรับเรื่องหนึ่งเรื่องใด อาจประกอบดวยหลาย 
ขั้นตอน คือ 

R1 A  คือ  กิจกรรมวจิัยขั้นที ่1 เปนการศึกษาสํารวจเชิงวิเคราะห เพื่อทราบขอมูลสภาพ 
จริงของปญหาทุกขรอน หรือความตองการพัฒนา ไดผลเปน  R1O ความรูเกี่ยวกับสภาพปญหาหรือ
ความตองการพัฒนาสําหรับเรื่องนั้น 

D1A  คือ  กิจกรรมพฒันาขั้นที ่1 เปนการพัฒนาประเด็นความคิดโดยอาศัยขอมูล R1O1  
ไดผลเปน D1O = เปนประเด็นปญหาเปาที่ชัดเจน สําหรับจะหาทางแกไขตอไป 

R2A  คือ  กิจกรรมวจิัยขั้นที ่2 เปนการศึกษาเชิงสํารวจวิเคราะหในประเด็นปญหาเปา 
โดยเฉพาะ และศึกษาทฤษฎี แนวคิด และตัวอยางกรณีอ่ืน ๆ อันจะชวยใหไดขอความรูเกี่ยวกับ           
วิธีแกปญหาเปา ไดผลเปน R2O คือ ขอความรูวิธีแกปญหาเปา ซ่ึงยังเปนขอความรูที่หลากหลาย 

D2A  คือ  กิจกรรมพฒันาขั้นที ่2 เปนการพัฒนาวิธีแกปญหาเปา โดยสังเคราะหมาจาก  
R2O ขั้นนี้ยอมตองมีการเลือกวิธีที่คิดวาดทีี่สุดเทาที่สภาพการณจะอํานวย   ไดผลเปน D2O คือ วิธี
อันชาญฉลาด สําหรับใชแกปญหาเปาที่อาจเรียกวา “ยุทธศาสตรการพัฒนา”  โดยทีใ่นขั้นนีย้ังเปน
สมมติฐานอยู 
    R3A  คือ  กิจกรรมวิจัยขัน้ที ่ 3 เปนการวจิัยแบบทดลอง       เพื่อตรวจสอบวา D2O   ใช
แกปญหาไดจริง ไดผลเปน R3O คือ ขอความรูเกี่ยวกับการนํา D2O มาใช วาใชไดจริงหรือไม   
บกพรองจุดใดถาพบวาขอบกพรองมากหรอืใชการไมได ตองวนกลับไปทํา R2A และ D2A อีกครั้ง
เพื่อใหได D2O อันใหม 
    D3A  คือ  กิจกรรมพัฒนาขั้นที ่ 3 เปนการใชความรู R3O    เพื่อสรุปใหไดวิธีการหรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผานการทดลองแลว ผลเปน D3O คือ  วิธีการพัฒนาหรือยุทธศาสตรการ
พัฒนา ที่ผานการทดลองแลว ซ่ึงอาจจะเหมือนกับ D2O หรืออาจจะปรบัปรุงขึ้นเล็กนอย 
    D4A  คือ  กิจกรรมพัฒนาขั้นที ่ 4 เปนการจัดการสาธิตวิธีใช D3O ในการแกปญหาเปา 
ไดผลเปน D4O1  D4O2 คือตัวปญหา ณ จุดสาธิตไดถูกแกไข และผูมาชมการสาธิตไดรับความรูเพื่อ
นําไปแกปญหาของคนตอไป 

เปนที่นาสังเกตวากระบวนการตั้งแตตนจนจบที่แสดงในแผนภาพ เปนการตัดตอนมาจาก 
กระบวนการทีแ่ทจริงซึ่งอาจจะมีเหตุการณบางอยางกอนหนา R1A และภายหลัง D4O ไดอีก  

จากแนวคิดการวิจัยและพัฒนา และลําดับขั้นตอนของกระบวนการวิจยัและพฒันา จากที่ 
กลาวมาขางตน  สามารถนําไปใชเปนแนวคิดและแบบแผนการวิจยัของการวิจยัในครั้งนี้  
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2.7  รูปแบบ และการสรางหรือพัฒนารูปแบบ 
 

รูปแบบ  (Model)  เปนคําทีใ่ชส่ือความหมายถึงสิ่งของหรือวิธีการดําเนินงานที่เปน 
ตนแบบอยางใดอยางหนึ่ง เชน แบบจําลองสิ่งกอสราง รูปแบบในการพัฒนาชนบท เปนตน            
มีรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ และการสรางรูปแบบ ดังนี้  

2.7.1  ความหมายของรปูแบบ 
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 ใหความหมายของ “รูปแบบ”  หมายถึง  

รูปที่กาํหนดขึน้เปนหลักหรือเปนแนวซึ่งเปนที่ยอมรับ  เชน รูปแบบรอยกรอง ; (ศิลปะ) ส่ิงที่แสดง
ใหเห็นวาเปนเชนนั้น ๆ อยางรูปคน รูปบาน รูปปลา รูปใบไม เชน รูปแบบผูหญิง รูปแบบเปด 
รูปแบบวัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 965) 

ทิศนา  แขมมณี  (2548, หนา 220) ใหความหมายของ “รูปแบบ” ไววา รูปแบบเปน 
รูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปน
คําอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถเขาใจได
ชัดเจนขึ้น 

รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที่สรางหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี ที่ไดศึกษามาของ 
ผูสรางเอง เพื่อถายทอดความสัมพันธขององคประกอบ โดยใชส่ือทีท่ําใหเขาใจไดงายและกระชบั
ถูกตอง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณจริงได เพื่อชวยใหตนเองและคนอื่น
สามารถเขาใจไดชัดเจนขึ้น  (ความหมายของรูปแบบ, อินเทอรเน็ต, 2554)   

ดังนั้นอาจสรปุไดวา รูปแบบ หมายถึง วิธีการดําเนินงานที่เปนตนแบบอยางใดอยางหนึ่ง  
2.7.2  ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบที่ใชในทางการศึกษาและสังคมศาสตร  สรุปไดเปน  4 ประเภท  ดังนี ้
1) รูปแบบเชิงอุปมาอุปมัย  (analogue  model)  เปนรูปแบบทีใ่ชในการเปรียบเทียบ 

อุปมาอุปมยักบัปรากฏการณที่เปนรูปธรรมเพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณที่เปนนามธรรม
ลักษณะเปนรูปแบบเชิงกายภาพ 

2)  รูปแบบเชิงภาษา  (semantic  model)  เปนรูปแบบเชิงนามธรรมอยางหนึ่งที่มีลักษณะ 
สําคัญ  คือ  เปนการอธิบายโดยใชปรากฏการณทางภาษาซึ่งอาจเปนตัวอักษร  รูปภาพ  หรือแผนภมูิ
เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด  องคประกอบ  และความสัมพันธขององคประกอบของ
ปรากฏการณนั้นเปนอยางด ี
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3)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร  (mathematical  model)  นํามาใชในการวัดผลการศึกษา   
ตอมาจึงขยายไปใชกับการวจิัยการศกึษาในสาขาวิชาตางๆ รูปแบบชนิดนี้ใชสมการทางคณิตศาสตร
เปนสื่อในการแสดงความสมัพันธของตัวแปรตางๆ 
    4)  รูปแบบเชิงสาเหตุ  (causal  model)  เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคการเคราะห
เสนทาง  (path  analysis)  เปนวิธีวดัความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สามารถบอกไดวาตัวแปรอิสระ
ตัวใดบางที่มีผลกระทบทางตรงและทางออมตอตัวแปรที่สนใจศึกษาทั้งขนาดและทิศทางที่มี
ผลกระทบรวมกับหลักการสรางรูปแบบเชิงภาษาโดยนาํตัวแปรตางๆ  มาสัมพันธเชิงเหตุและผลที่
เกิดขึ้น (ธนีนาฏ  ณ สุนทร, 2545, หนา 75-76)  

2.7.3  การสรางหรือพัฒนารูปแบบ 
การสรางหรือพัฒนารูปแบบ  มีขั้นตอนสรุปไดดังนี ้

    1)  ขั้นรวบรวมปญหา  (problem  formulation)  เพื่อใหรูวาอะไรคือปญหาที่แทจริง 
    2)  ขั้นพัฒนารปูแบบ  (model  construction)  ดําเนนิการหลังจากการรวบรวมปญหา 
การสรางรูปแบบ  ตองพิจารณาวตัถุประสงคเบื้องตนของการสราง  และตองรูถึงลักษณะเฉพาะ     
ที่ตองการของผลผลิต  ขอมูลสารสนเทศที่จําเปน  และควรคํานึงถึงคาใชจายในการสรางและ    
ความสนใจของผูใชดวย เพราะถารูปแบบมีคาใชจายสูงและไมเปนทีย่อมรับของผูใช  ขอมูลที่
รวบรวมมาอาจมีขอบกพรองไดในระหวางดําเนินการ ดังนั้นจึงควรมีการใหคําจํากดัความ
สภาพการณ การสุมตัวอยาง  และทําตามหลักวชิาการอยางเครงครัดควรมีการประเมินคาความ
แปรปรวนและควรพิจารณาอยางระมัดระวังสมควรนําตวัแปรใดบางมาไวในรูปแบบที่จะสราง    
เมื่อสรางเสร็จแลวก็จะตองพจิารณาวาครอบคลุมตัวแปรหรือไม  มีความบกพรองในตัวแปรใดบาง 
    3)  การทดสอบรูปแบบ  (testing  the  model)  เมื่อสรางรูปแบบเสร็จแลวควรทดสอบ
โดยพิจารณาถึง 
         (1)  มีความตรงตามสถานการณจริง  (valid)  รูปแบบทีส่รางหากมีความใกลเคียงกบั
ความจริงจะดมีาก  เพราะจะชวยใหการตดัสินใจดีขึ้นไมยุงยากตอการนําไปใช  และควรพิจารณาถงึ
ความสําเร็จของการแกปญหา 
         (2)  มีการนําไปทดลองใชเพื่อเปรียบเทียบวาผลการนําไปใชทําใหมีการปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบัติงานอยางไร  การทดลองใชมี  2  ลักษณะ  คือ  ทดลองยอนหลัง  (retrospective  
evaluation)  โดยใชกับขอมลูในอดีต  และการทดลองใชปฏิบัติในปจจบุัน  (pretest)   
    4)  การทําใหสําเร็จ  (implementation)  เมื่อผานการทดสอบแลวควรสามารถที่จะ
นําไปใชใหเกดิความสําเร็จเพราะไมมีรูปแบบใดที่เรียกวาสําเร็จสมบูรณจนกวาจะไดรับความสนใจ
และนําไปใช 
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5)  การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัย  (Model  updating)  แมวาจะมีการนํารูปแบบ 
ไปใชอยางประสบผลสําเร็จ  แตก็ควรมกีารพัฒนาปรบัปรุงประยุกตใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ขององคกร  และสถานการณที่มากระทบจากภายนอกและภายในองคกรดวย 

2.7.4  ตัวอยางการสรางหรือพัฒนารปูแบบ 
ตัวอยาง “การพัฒนารูปแบบการสอน”   มีวิธีการสรางหรือพัฒนา ดังนี ้

        1)  สรางรปูแบบการสอน  มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก  
         (1)  จุดมุงหมาย / วัตถุประสงคของรูปแบบ (ตองมีจุดมุงหมายหลักทีช่ัดเจน และ                    

เฉพาะเจาะจง เพื่อใหผูใชสามารถเลือกไปใชไดใหเกิดผลสูงสุด หรือนํารูปแบบไปประยุกตใชอยาง
เหมาะสม)  
             (2)  หลักการ / แนวคดิ / ทฤษฎี    
             (3)  ขั้นตอนของการสอน 
                                              ฯลฯ 
             วิธีการ 

(1)  ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิด หลักการ รูปแบบการสอนที่มีผูคิดคนไวแลว 
(2)  พิจารณาวาการที่จะสามารถจัดการสอนใหบรรลุผลอยางดีมีคุณภาพ และ 

ประสิทธิภาพ จะตองดําเนินการเชนไรบาง มีขั้นตอนอยางไร มีองคประกอบหรือกิจกรรมใด 
(3)  เขียนรูปแบบออกมา ซ่ึงองคประกอบหรือกิจกรรมตางๆ ที่เขียนออกมานั้น  

ผานการพิจารณากลั่นกรอง เลือกเฟน ดวยความมั่นใจวามีความจําเปนตอการบรรลุผลอยางมาก 
และควรมีทฤษฎี แนวความคิด และหรือผลการวิจัยยืนยนัในผลขององคประกอบหรอืกิจกรม
ดังกลาว (ทฤษฎีรองรับ : ทฤษฎีทางจิตวิทยา, ทฤษฎีการสอน, ทฤษฎีการเรียนรู ฯลฯ)  

2)  วิจัยทดสอบทฤษฎี หรือตรวจสอบคุณภาพรปูแบบ  
             วิธีการ 

(1) ทดลองใชรูปแบบ นําไปทดลองใชสอนในสถานการณจริงๆ ตรวจสอบดูผลที่ 
เกิดขึ้น 

(2) นําขอคนพบจากการทดลองใชรูปแบบ มาปรับปรุงแกไขรูปแบบ อาจปรับปรุง 
องคประกอบหรือกิจกรรมที่มีปญหา ซ่ึงก็จะทําใหไดรูปแบบการสอนที่สมบูรณขึ้น เพื่อเปน 
หลักประกนัรูปแบบนั้นสามารถใชไดสะดวก และไดผลดี  

3)  เผยแพรรูปแบบการสอนที่พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแลว   โดยจัดทําเปนรายงาน 
การพัฒนารูปแบบการสอน  
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โดยสรุปการสรางรูปแบบไมมีขอกําหนดทีต่ายตัว  แตโดยท่ัวไปเริ่มจากการศึกษาเรื่อง 
การสรางรูปแบบใหชัดเจน หาสมมุติฐานและหลกัการของรูปแบบที่ตองการพัฒนา  แลวสราง
รูปแบบตามหลักการที่กําหนดขึ้นจากนั้นจึงควรนํารูปแบบที่สรางไปตรวจสอบหาคุณภาพของ
รูปแบบวาสามารถนําไปใชไดผลจริงหรือไม (ธนีนาฏ  ณ สุนทร, 2545, หนา 77)  

จากแนวคิดเกีย่วกับรูปแบบและการสรางรูปแบบที่นําเสนอไวขางตน  สามารถใชเปน 
แนวคดิและหลักการในการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรูปแบบที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้เปนรูปแบบเชิงภาษา  ที่แสดงใหเหน็ถึง
ความสัมพันธขององคประกอบภายในรูปแบบ  ในรูปของขอความเพื่ออธิบายปรากฏการณของสิ่งที่
ตองการศึกษาดวยแผนภูมิ  ซ่ึงจะทําใหเห็นองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ  
ของรูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเปนอยางด ี
 

2.8  การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
       การศึกษา (สมศ.) 

 
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 กําหนดให 

มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เปนตนมา ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เรียกโดยยอวา “สมศ.” มีฐานะเปนองคการมหาชน โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 117 ตอนที่ 99 ก. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2543   

สมศ. จึงเปนองคกรทางวิชาการ ที่เชี่ยวชาญดานการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ 
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ และใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีการบริหารและ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษาทุกแหง โดย
คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกระยะหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอ
ผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกสําหรับสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการภายใน 
เวลา 6 ป นับตั้งแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชคือภายในเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2548  ทุกโรงเรียนจะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นในรอบแรก 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ แบงออกเปน 3 ดานคือ 

1)  มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน  มี  12  มาตรฐาน  38  ตัวบงชี้  เนนพัฒนาการดาน 
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี  มีความสามารถตาม
ศักยภาพ  และมีความสุข 

2)  มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ  มี  6  มาตรฐาน  29  ตัวบงชี ้ เนนในดาน 
กระบวนการบริหารจัดการ  และกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

2) มาตรฐานการศึกษาดานปจจยั  มี  9  มาตรฐาน  24  ตัวบงชี้  เปนการกําหนด 
คุณลักษณะหรือสภาพความพรอมของผูบริหาร  ครู  หลักสูตร  อาคารสถานที่  และชุมชน 

มาตรฐานการศึกษาทั้ง  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้  เปนทิศทางใหสถานศึกษา  ที่ม ี
ศักยภาพและมีความพรอมไดมุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในระยะตอไป  แตในชวง  5  ปแรก  หรือรอบแรกของการประเมิน  ไดมี
การคัดเลือกมาตรฐานมาเพียง  14  มาตรฐาน  53  ตัวบงชี้  เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินภายนอก  
ซ่ึงจะขอกลาวรายละเอียดเพยีงมาตรฐานที ่ 14 ซ่ึงเปนมาตรฐานดานกระบวนการ มี 4 ตัวบงชี้  ซ่ึง
เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้  โดยนําไปใชเปนเกณฑในการเลอืกสถานศึกษาที่เปนกรณีศกึษา        
มีรายละเอียดดังนี ้

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา มีตัวบงชี้ดงันี้ 

1.  ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจดัการศึกษา 
2.  มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษา  และชุมชน 

เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกนั 
3.  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
4.  ผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
(กองเทพ  เคลือบพณิชกุล และปริญญา  อรจิราพงษ, 2547, หนา 1-20) 
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สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ไดเขารับการประเมินภายนอก 
รอบแรก (รอบท่ี 1 พ.ศ. 2544- 2548) เสร็จสิ้นแลว มีผลการประเมินแตละมาตรฐาน และผลการ
ประเมินรวม โดยแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ เปน 3 ระดับ  
    ระดับ 1  ปรับปรุง (ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 50)  
    ระดับ 2  พอใช (รอยละ 50-75)   
    ระดับ 3  ดี (มากกวาหรือเทากับรอยละ 75)   
 

2.9  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร 
      ทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 

 
สืบเนื่องพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  ซ่ึง 

เปนกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่  24  ธันวาคม  2547  เปนผลใหระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ระบบบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  เปนระบบการกระจาย
อํานาจในการบริหารงานบุคคลใหแกเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา  โดยมี  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษาเปนองคกรรองรับการกระจายอํานาจจากคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา  (ก.ค.ศ.)  ซ่ึงเปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา  และมาตรา  24  กําหนดใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเปนผูบงัคับบัญชาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา  และมาตรา  27  กําหนดใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ซ่ึง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  มาตรา  72  กําหนดให
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมนิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย
ยึดหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่เหมาะสมตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภูเกต็  จึงกําหนดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา โดยเปนการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกีย่วของ  ภายใตอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา มกีรอบแนวคดิ 
ประเมิน โดยยดึกรอบกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 27 และยดึสมรรถนะ 3 สวน คือ 1) การปฏิบัติตน มีน้ําหนักเทากับ 10          
2) คุณภาพการปฏิบัติงาน มีน้ําหนกัเทากบั 40 และ 3) การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการของ
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โรงเรียน มีน้ําหนักเทากับ 50  ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา เปนไปตามมาตรฐานดานผูบริหาร ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ประกอบดวย 5 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 1  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
    มาตรฐานที่ 2  สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ  
ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  

มาตรฐานที่ 3  สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 
สําคัญ 
    มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา  

โดยแปลความหมายคะแนนของระดับคุณภาพ เปน 4 ระดับ  
    ระดับ 1  ปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 50) 
    ระดับ 2  พอใช (รอยละ 50-74)   
    ระดับ 3  ดี (รอยละ 75-89)   
    ระดับ 4  ดีมาก (รอยละ 90 ขึ้นไป)   
    ซ่ึงจะขอกลาวรายละเอียดเพยีงมาตรฐานที ่5  ซ่ึงมี 2 ตัวบงชี้  ซ่ึงเกี่ยวของกับการวิจยัใน
คร้ังนี้  โดยนําไปใชเปนเกณฑในการเลือกสถานศึกษาที่เปนกรณีศกึษา  มีรายละเอียดตัวบงชี้ และ
เกณฑการพิจารณา  ดังนี ้

มาตรฐานที่  5   สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา  มี  2  ตัวบงชี้  คือ 

5.1  สถานศึกษามรีะบบและกลไกในการสงเสรมิความสัมพันธและความรวมมือกับ 
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

เกณฑการพิจารณา 
       5.1.1  สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
       5.1.2  สถานศึกษามีการจดัแผนงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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       5.1.3  สถานศึกษามีระเบยีบรองรับการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
       5.1.4  สถานศึกษามีการประเมินระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 
       5.1.5  สถานศึกษามีการนําผลประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกใน
การสรางความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา 

ต่ํากวารอยละ  50 
( 0 – 2  ขอ ) 

มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา

ระหวางรอยละ 50 - 74 
( 3  ขอ ) 

มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณารอย

ละ  75 - 89 
( 4  ขอ ) 

มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
รอยละ  90  ขึ้นไป 

( 5  ขอ ) 
 

5.2  สถานศึกษามกิีจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ 
พัฒนาการศึกษา 

เกณฑการพิจารณา 
       5.2.1  สถานศึกษามีกจิกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบคุลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเหน็ความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 
       5.2.2  สถานศึกษามีกจิกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม 
       5.2.3  สถานศึกษามีการรวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
       5.2.4  สถานศึกษาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
       5.2.5  สถานศึกษาเปนศนูยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอืน่ๆ ในชุมชน                               
       5.2.6  สถานศึกษามีการสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชน 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ
การพิจารณา 

ต่ํากวารอยละ  50 
( 0 – 2  ขอ ) 

มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา

ระหวางรอยละ 50 - 74 
( 3 - 4  ขอ ) 

มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
รอยละ  75 - 89 

( 5  ขอ ) 

มีคุณลักษณะตาม
เกณฑการพิจารณา 
รอยละ  90  ขึ้นไป 

( 6  ขอ ) 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต, ม.ป.ป., หนา 19-20) 
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2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา 
 

2.10.1  งานวิจัยในประเทศ 
ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและ 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาและ
ชุมชนที่แวดลอมโรงเรียนปริมณฑลกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 แหง พบวา ปจจัยที่สงเสริมให
ชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุมปจจัยคือ กลุมปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเมืองการปกครอง และปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม 
กลุมปจจัยเกี่ยวกับชุมชน และกลุมปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบดวย ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของ
โรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
และปจจัยอ่ืน ๆ สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน ประกอบดวย    
3 กลุมปจจัยคือ กลุมปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ประกอบดวยปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดาน
การเมืองการปกครอง กลุมปจจัยเกี่ยวกับชุมชน และกลุมปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบดวย 
ปจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน ปจจัยเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน และปจจัยอ่ืนๆ 

ศิริกาญจน  โกสุมภ  (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนและ 
โรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาคําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของการมี
สวนรวม รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากปรากฏการณในชุมชน พบวา ส่ิงสําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการ
มีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ เงื่อนไขทางดานบริบทของ
ชุมชน คือ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับความคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชน และเงื่อนไขทางดานโรงเรียน และที่สําคัญคือ การกําหนด
ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนตรงกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาในชุมชน คือ ผูนําชุมชน ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู และ
ผูปกครองนักเรียน สวนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา มีขั้นตอนที่สําคัญ 8 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนรวมดําเนินการ การ
สรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม การสราง
กิจกรรม การตอรองเพื่อการดําเนินการ การรวมกันดําเนินการ การรวมกันประเมินผลการ
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ดําเนินการ การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ ซ่ึงจากระบวนการมีสวนรวมดังกลาว ทํา
ใหแบบแผนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแบบแผนของ
การมีสวนรวมเปนแบบเหลื่อมลํ้า ตามบทบาทการมีสวนรวม คุณสมบัติของผูที่เขามามีสวนรวม 
และกิจกรรมที่โรงเรียนตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวม ซ่ึงสามารถจําแนกตามหมวดหมูของ
คุณสมบัติเปน 3 แบบแผนยอยคือ แบบแผนการมีสวนรวมอยางเต็มที่ แบบแผนการมีสวนรวมเปน
บางสวน และแบบแผนการมีสวนรวมแบบชายขอบ 

อุดม  เหลืองสด (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครอง 
และคุณภาพนักเรียน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมุงศึกษาผลของการมีสวนรวมของผูปกครองและคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อเปรียบเทียบผลของการ
มีสวนรวมของผูปกครอง และคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามเพศ รายไดครอบครัว และความเกี่ยวของ
กับนักเรียน พบขอสรุปวา การมีสวนรวมของผูปกครองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
คุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบผลของการมีสวนรวมของผูปกครอง
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการเปรียบเทียบคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกตามเพศ รายไดครอบครัว 
และความเกี่ยวของกับนักเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน  

จรัสศรี  ขุนทวี (2544 อางถึงใน ลักขณา  พรมมินทร, 2546 หนา 130-131) ศึกษาสภาพ 
ปจจุบันและความตองการมีสวนรวมของผูปกครองและผูนําชุมชนในการดําเนินงานดานโรงเรียน
กับชุมชนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 ในสหวิทยาเขตกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ 6 ดานคือ ดานการวางแผนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการสราง
และเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน ดานการใหบริการชุมชน ดานการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน ดานการไดรับความสนับสนุนจากชุมชน และดานการประเมินผลงานสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรโดยรวมมีสวนรวมในการดําเนินงานดาน
โรงเรียนกับชุมชน ในสหวิทยาเขตกมลาไสย โดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับบางครั้ง และมี
ความตองการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน 
อยูในระดับปานกลาง และมีความตองการมีสวนรวมในดานการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน อยู
ในระดับมาก ผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโรงเรียนกับชุมชนในสหวิทยาเขตกมลา
ไสย โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 6 ดาน อยูในระดับบางครั้ง และมีความตองการมีสวนรวมในดาน
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การดําเนินงานดานโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและเปนรายดาน 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง  ผูนํา
ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดานโรงเรียนกับชุมชนในสหวิทยาเขตกมลาไสย โดยรวมและ
เปนรายดานทั้ง 6 ดาน อยูในระดับบางครั้ง และมีความตองการมีสวนรวมในดานการดําเนินงาน
ดานโรงเรียนกับชุมชนโดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน อยูในระดับมาก  และมีความตองการอีก     
2 ดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใหบริการชุมชน และดานการไดรับความสนับสนุนจาก
ชุมชน  

จิราพร  ตั้งสุวรรณ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตบรมราชชนนี 2 สังกัดกรมสามัญศึกษาสวนกลาง โดยศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 2 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาสวนกลาง และเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
วางแผนจัดการศึกษา จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการวางแผนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา     สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 2 สังกัดกรมสามัญศึกษาสวนกลาง 
อยูในระดับมาก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุตางกันมีสวนรวมในการวางแผนจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแตกตางกันมีสวน
รวมในการวางแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชูชาติ  บญุสม (2546, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพและปญหาการมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษาตามหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาตามหนาที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา จําแนก
ตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณเปนกรรมการสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา ตามหนาที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมรับในผลประโยชน  อยูในระดับ
มาก สําหรับปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหา
ในระดับนอย  เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีเพศตางกัน พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนเพศชาย มีระดับการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาตามหนาที่มากกวากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนเพศหญิง  สําหรับ
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ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศตางกัน ไม
แตกตางกัน  

ไพบูลย  คนเสงี่ยม (2547, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพและปญหาการมีสวนรวมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก ใน 5 ดาน คือ การกําหนดวิสัยทัศน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
การกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค การออกแบบการเรียน
การสอน การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต และเปรียบเทียบสภาพและปญหาการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จําแนกตาม        
วุฒิการศึกษา  ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา และขนาดของโรงเรียน  พบวา สภาพและ
ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานทุกดาน
ก็มีสภาพและปญหาการมีสวนรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน และเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน ประเภทการเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาที่แตกตางกัน และขนาดโรงเรียนที่แตกตางกัน พบวา   ไมแตกตางกัน 
    เอนก  ทรัพยมาก (2549, หนา 73-80) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโดยวิธีแบบรวมมือ
รวมใจเพื่อสงเสริมการเรียนรู โดยการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยวิธีแบบรวมมือ
รวมใจเพื่อสงเสริมการเรียนรู ของโรงเรียนวัดถนน   ซ่ึงไดประยุกตใชแนวคิดการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปสูคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ เพื่อความเปนอิสระคลองตัวทั้งทางดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป  ภายใตคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการฝาย
ตาง ๆ ซ่ึงโรงเรียนไดคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในดานตางๆ โดยตรง 
เขามารวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมทํา เพื่อใหการบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ
สูงสุด  อันประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทน
นักเรียน ผูแทนผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีรูปแบบ ดังนี้  โรงเรียนวัดถนน      
เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน ซ่ึงประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังนี้ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดวย
ตัวแทนฝายตางๆ จํานวน 9 คน 2) ผูนําชุมชน ไดแก กํานันตําบลโผงเผง ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบานในเขตบริการ ผูนํากลุมแมบาน ฯลฯ 3) ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก นายก
องคการบริหารสวนตําบลโผงเผง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโผงเผง และสมาชิกองคการ
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บริหารสวนตําบล 4) ผูปกครองนักเรียน 5) ชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีอุปการคุณของโรงเรียน 6) ผูนํา
ทางศาสนา คือเจาอาวาสวัดถนน 7) ศิษยเกา  โรงเรียนวัดถนนไดดําเนินการบริหารจัดการใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ทางโรงเรียนไดแบงการบริหารงานออกเปน 4 งานคอื งานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยทางโรงเรียนไดแตงตั้งคณะบุคคลดังกลาว
ขางตน เขามารวมเปนคณะกรรมการในการบริหารงานทั้ง 4 งาน ตามความรู ความสามารถ ความ
ถนัด และความตองการของแตละบุคคล ซ่ึงวิธีการบริหารจัดการแบบรวมมือรวมใจนี้ โรงเรียน    
เชื่อวาจะชวยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของที่เขามาเปนคณะกรรมการเกิดความภาคภูมิใจ เต็มใจ และให
ความรวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในผลงานที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนเปนอยางดียิ่ง       
ในการที่จะใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับทางโรงเรียนทุกๆ ฝาย ไดเขามารวมบริหารกับทาง
โรงเรียนนั้น โรงเรียนจะตองใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อสรางศรัทธาใหผูที่เกี่ยวของไดเห็นในความตั้งใจ
และจริงใจของตัวครู ผูบริหาร ดังนั้นโรงเรียนจึงไดดําเนินการ ดังนี้  

1)  การใหบริการชุมชน โดยโรงเรียนไดบริการและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  
เชนดานอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดอุุปกรณ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชตางๆ   

2) การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีของครูและผูบริหาร ผูบริหารและครูมีบุคลิกภาพที่ดี ดาน 
ความเปนกันเอง ความมีน้ําใจ เสียสละ ความเปนประชาธิปไตย และสรางความสัมพันธที่ดีตอ
ชุมชน โดยเขารวมเปนคณะกรรมการ เปนที่ปรึกษาของหมูบาน เขารวมประชุมสัมมนา เขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน  

3) การประชาสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ   ที่ดีตอกัน โดยวิธีการพบปะพูดคุย เอกสาร 
แผนพับ หอกระจายขาวของโรงเรียนและชุมชน  

4) พัฒนาครูใหเปนที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชน โดยครูไดพัฒนาตนเองในดาน 
การศึกษาหาความรู เขารวมประชุมสัมมนาและไดรับการยกยองจากหนวยงานตางๆ  

5)  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอชุมชน ผูบริหารและคณะครูประพฤติปฏิบัติตนอยู 
ในศีลธรรมอันดีงาม เปนที่ยอมรับของชุมชน  

6) การนําครูสูชุมชน คณะครูในโรงเรียนไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ เปนที่ 
ปรึกษาของหมูบาน และหนวยงานตางๆ ตามที่ชุมชนตองการ  

7) การจัดทําขอมูลแหลงการเรียนรู และวิทยากรชุมชน โรงเรียนไดจัดทําขอมูลดานตางๆ  
โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน และใหชุมชนเปนแหลงเรียนรู  

8) การนําชุมชนเขาสูโรงเรียน ใหชุมชนเขามารวมในกิจกรรมของโรงเรียน รวมในการ 
วางแผนการจัดการเรียน การชวยเหลือดานการจัดทําอาหารกลางวันและอื่นๆ   
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ผลที่ไดจากการที่โรงเรียนไดเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนอยางใกลชิดและใหบริการใน 
ดานตางๆ กับชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในความจริงใจ ของบุคลากรและทาง
โรงเรียน สงผลใหชุมชนเขามาใหความรวมมือรวมใจ รวมเปนคณะกรรมการ รวมชวยเหลือและ
สนับสนุนในการบริหารจัดการของโรงเรียนในดานตางๆ คือ ไดแนวคิด ขอเสนอแนะ และแนวทาง
ในการรวมมือรวมใจ เพื่อสงเสริมการเรียนรู  ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนดานเงินทุน เพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  ไดรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และไดแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มารวมเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน   

จากการที่ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน โดยการรวมกัน 
ระดมความคิด รวมกันทํา รวมกันจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน รวมกันจัดหาวัสดุ
อุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย รวมกันจัดหรือใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน สงผลใหคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว คือนักเรียนเปนคนดี คนเกง และ
มีความสุข            

 มุทิตา  แพทยประทุม (2549, บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอม โดยการศึกษาขอมูลดวยการวิเคราะหสาระ นํา
ขอมูลมาจัดทํากรอบสัมภาษณ นําไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 15 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงคอื 
ชุมชนบานเกร็ดใน ชุมชนบานหนองคันทรง และชุมชนบานปากคลองน้ําเชี่ยว  เก็บขอมูลโดยใช
วิธีการสนทนากลุม จากผูใหขอมูลหลักคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผูบริหารสถานศึกษา พบวาไดรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ
กันในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในชุมชนของการมีสวนรวมที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก 1) การมี
สวนรวมในการระดมความคิด เปนการรวมคิดคนและการวิเคราะหปญหา และสรางความสัมพันธ
กับผูนําชุมชน 2) การมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดการวางแผนงานรวมกันดวยการกําหนด
ความสําคัญ กําหนดเปาหมาย การตัดสินใจ และสรางผูนํารุนใหม  3) การมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ 
เปนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม และการสงเสริมชวยเหลือใหการปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามแผน 4) 
การมี     สวนรวมในการลงทุน เปนทุนที่อยูในรูปของงบประมาณ ทุนทางปญญา 5) การมีสวนรวม
ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบ เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานและสอบถามความคิดเห็น 
เพื่อใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นและนําไปปรับปรุงแกไข  เพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดี
ยิ่งขึ้นไป  6) การมีสวนรวมรับประโยชน  เปนการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น ทั้งผลประโยชน
ทางตรงและผลประโยชนทางออม 
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2.10.2  งานวิจัยตางประเทศ 
    พอลลอซซี่ (Pallozzi, 1981, p.1481) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบของชุมชนตอการเขาไป
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของโรงเรียนทองถ่ิน ในมลรัฐนิวเจอรซ่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สอบถามคณะกรรมการศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ใชในการจัดการศึกษาควรขยายออกไป
เปนรูปแบบของชุมชนเมืองดวย การจัดการศึกษาในโรงเรียนทองถ่ินควรรวมมือกันทั้งสองฝาย  
โรงเรียนไมควรติดอยูกับนโยบายมากนัก  สวนฝายชุมชนควรเสนอนโยบายที่ตรงกับความสามารถ
ของตน และส่ิงที่โรงเรียนควรคํานึง คือ ความรับผิดชอบกิจกรรมของโรงเรียนจัดขึ้นและอยูในวิสัย
ที่เปนไปได การปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง  

อเมนู  เทคา (Amenu-Tekaa, 1988, p. 1626-A) ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดียนใน 
ประเทศแคนาดา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวาการ
จัดการศึกษาประสบความสําเร็จในชุมชนที่มีประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  การ
จัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชน
นั้นๆ เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง การจัดการศึกษากจ็ะประสบผลสําเร็จ 

โรบินสัน (Robinson, 1992, p. 746) ไดศึกษาความเชื่อมโยงระหวางการศึกษาและการ 
พัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวาในการจัดการศึกษาควรเปดโอกาสใหทองถ่ิน ปราชญทองถ่ินหรือ
ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อที่จะแกปญหาของชุมชน ไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณจริง 

บารนส (Barnes, 1995, p. 3152-A) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการเรียนการสอนของ 
ผูปกครองนักเรียน พบวาการมีสวนรวมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว 
ผูปกครองตองการมีบทบาทที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียน แมวาจริงๆ แลว การมีสวนรวมของพวกเขา
จะไมเปนไปตามอุดมคติดังกลาว และพบวาผูปกครองยังมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนที่บานดวย  

ลอเรนซ  (Lawrence, 1997, p.2287-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
โดยจัดทําโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขึ้น กลุมตัวอยางคือ คนใน
ชุมชนที่ยากจน รัฐนิวยอรก  สหรัฐอเมริกา  จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสังเกต พบวา เมื่อ
จัดดําเนินโครงการแลว   ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้นจากเดิม เปนไปตามเปาหมาย
โครงการที่ตั้งไว  ครูและผูปกครองใหความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนมากขึ้น 

ดีลาเนย  (Delaney, 2000, p.2349-A อางถึงใน อิทธิพล  ศรีแถลง, 2544, หนา 50) ได 
ศึกษาความรวมมือของผูปกครองและสมาชิกในชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับทองถ่ิน  ภายใตระบบของโรงเรียนแหงรัฐ
สาธารณะ โดยเนนการศึกษาทัศนะของผูปกครองเกี่ยวกับการมีบทบาทในฐานะตัวแทนที่อยูใน
คณะกรรมการโรงเรียนที่เปนตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนความพึงพอใจ/ไมพอใจ ตอชอง
ทางการสื่อสาร ผลการศึกษาพบวา 1) ความแตกตางของการมีวิสัยทัศนเก่ียวกับบทบาทในการ
ตัดสินใจของผูปกครองกับนักศึกษามีผลทําใหเกิดความตึงเครียดระหวางกลุมทั้ง 2 ได 2) ชอง
ทางการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองที่เหมาะสมจะตองเกี่ยวของกับเด็กหรือสถานการณ   
ที่ไมกอใหเกิดการโตแยงระหวางกันได 3) การเปดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองทางอยางเปดเผย
และตอเนื่อง จะเพิ่มใหผูปกครองมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมมากขึ้น 4) การที่ 
ไมสงเสริมใหมีการรวมมืออยางใกลชิดและเปดเผย จะนําไปสูการโตแยงและประทวงเกิดขึ้นได    
5) เสียงเรียกรองจากนักธุรกิจมืออาชีพ มีบทบาทมากกวาเสียงเรียกรองจากบุคคลกลุมอื่นๆ ในการ
ทําใหผูบริหารโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ 

แพท  (Patte, 2002, p. 363) ไดศึกษาทัศนคติของผูปกครอง นักเรียน ครู ผูบริหารที่มี     
ผลตอการมีสวนรวมของผูปกครอง ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตทุรกันดารในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวา การมีสวนรวมของพอแมนั้นมีความสัมพันธกับทัศนคติทางบวกดานวิชาการ 
ระเบียบวินัยของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบางวิชา นักเรียนผูซ่ึงผูปกครองมีสวน
เกี่ยวของในการศึกษา ไดแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิทางการอานสูงขึ้น และผลการเรียนสูงขึ้น 
เนื่องจากผูปกครองมีสวนรวมในการบานของเด็ก ยิ่งไปกวานั้นนักเรียนยังมีแรงจูงใจในการเรียน
สูงขึ้น อัตราการมาเรียนสูงขึ้น และความเปนอยูดีขึ้น และสามารถจัดประเภทการมีสวนรวมของ
ผูปกครองไดดังนี้ 1) ผูปกครองในฐานะที่เปนผูเตรียมความจําเปนพื้นฐาน 2) ผูปกครองในฐานะที่
เปนผูดูแลดานการบานและการเรียน 3) ผูปกครองในฐานะที่เปนผูรับฟงและสนับสนุนบทบาท   
ตางๆ ของโรงเรียน และ 4) ผูปกครองในฐานะที่เปนผูมีสวนตัดสินใจในคณะกรรมการของ
โรงเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนใน 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแสดงใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ ของการมีสวนรวมของ
สถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษา รวมทั้งความสําคัญของความรวมมือหรือการมีสวนรวม
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ชวยใหสถานศึกษาสามารดําเนินการจัดการศึกษาในชุมชน รวมกับ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังงานวิจัยของตางประเทศเกี่ยวกับการมีสวนรวม ก็ช้ีใหเห็นถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมเชนเดียวกัน  อันนําไปสูแนวคิดในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการมี
สวนรวมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ 
 


