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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 
 2.1  กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 2.2  การบริหารงานแบบมีสวนรวม 
   2.2.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
   2.2.2  กระบวนการของการมีสวนรวม 
   2.2.3  ประเภทของการมีสวนรวม 
   2.2.4  ระดับของการมีสวนรวม 
   2.2.5  องคประกอบของการมีสวนรวม 
   2.2.6  ลักษณะของการมีสวนรวม 
 2.3  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา 
   2.3.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม 
   2.3.2  บทบาทการมีสวนรวมของชุมชน 
   2.3.3  ความรวมมือของการมีสวนรวมของชุมชน 
   2.3.4  บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.4  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 
   2.4.1  ปจจัยที่สนับสนุนการมีสวนรวม 
   2.4.2  ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
 2.5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.5.1  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.5.2  ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.5.3  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.5.4  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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    2.5.5  แนวทางปฏิบัติงานรวมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 2.6  การสนทนากลุม 
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
   2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
         มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
      

 กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกๆ มหามงคลวโรกาสเสมอมา เร่ิมตั้งแตจัดตั้ง
โรงเรียน “รัชดาภิเษก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ป 
จดัตั้งโรงเรียน “นวมินทราชูทิศ” ในวโรกาสที่พระองคทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ จัดตั้ง
โรงเรียน “รัชมังคลาภิเษก” ในวโรกาสที่พระองคทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกวาพระมหากษัตริย
ทุกพระองค และจัดตั้งโรงเรียน “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระองค
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 
 โครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  50  ป   
กรมสามัญศึกษาตั้งเปาหมายไววาจะจัดตั้งจํานวน 12  โรงเรียน  กระจายไปตามเขตการศึกษาตางๆ 
ทั่วประเทศ  เขตการศึกษาละ 1 โรงเรียน โดยมีเงื่อนไขพิเศษอยู 1 ขอวา  สําหรับเขตการศึกษา  2, 8 
และ 9 ซ่ึงเปนเขตการศึกษาที่มีพระตําหนกัตั้งอยู  ใหจัดหาที่ดินจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ในจังหวัดที่เปนที่ตั้งพระตําหนัก  ฉะนั้น  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดสกลนคร  
จะตองมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  จังหวัดละ  1  โรงเรียน  สวนในเขตการศึกษาอื่นนั้น 
จะจัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกจังหวัดใดก็ได  แตตองเปนไปตามเกณฑที่กรมสามัญศึกษาตั้งไว  
ซ่ึงบัดนี้ก็ทราบกันแลววา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง 9 โรงเรียนนั้นตั้งอยู  ณ จังหวัดในเขต
การศึกษาตางๆ       

 กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  มี 9 แหง  ซ่ึงประกอบดวย  โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย กาฬสินธุ  และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  เปนโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยครบ  
50  ป  โดยไดเปดเรียนตั้งแตปการศึกษา 2538  จํานวน  4  โรง คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  
และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา  สวนที่เหลือไดเปดเรียนตั้งแตปการศึกษา  2539  
เปนตนมา  กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ไดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการและ
การพัฒนาโรงเรียนเปนประจําทุกๆ 2  เดือน  นอกจากนั้น  ยังใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อใหทุกโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเปนโรงเรียนที่ดี
มีความพรอม ใหสมกับที่เปนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
(กลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย, 2542, หนา 19-24)  

  

2.2  การบริหารงานแบบมีสวนรวม 
  

 แนวความคิดที่จะใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนนั้น  ไดบังเกิดขึ้น
ในชุมชนตางๆ ทั่วโลก  ดังจะเห็นไดจากประเพณีลงแขก (comparative  work)  ซ่ึงมีการปฏิบัติ
ในหมูเกษตรกรทั่วโลก  ยุทธศาสตรการบริหารเพื่อพัฒนาคนทั้งทางดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  การเมือง  
ถือวาการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรปกครองทองถ่ิน  เอกชน  มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ
ที่มุงพัฒนาคน  และสงเสริมความเปนธรรมในสังคม 
 2.2.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
    การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา ถือเปน
ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนในชนบท 
มีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น มีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  ไวดังนี้ 
  อัจฉรา  โพธิยานนท  (2539, หนา 101)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  การมีสวนรวม
หมายถึง  การใหประชาชนไดมีโอกาสเปนผูกําหนดการตัดสินใจคิดคนปญหาและดําเนินการ
ในขั้นตอนตางๆ ของการพัฒนา  หรือการที่ประชาชนไดเพิ่มศักยภาพในการควบคุมทรัพยากรและ
สถาบันตางๆ ในสังคม รวมตลอดจนถึงการใชการจัดการทรัพยากรที่มอียูในสังคมดวยตนเอง 
 อุทัย  บุญประเสริฐ  (2540, หนา 113)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา  หมายถึง  
การเปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ทั้งรวมคิด 
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รวมวางแผน  ตลอดจนการมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ใหความชวยเหลือและ 
มีอิทธิพลตอการดําเนินในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชน 
 คีธ (Keith, 1972, p. 136)  ใหความหมายของการมีสวนรวมวา  หมายถึง  การเกี่ยวของ
ทางจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่ง ในสถานการณกลุม ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาว 
เปนเหตุเราใจใหกระทําการบรรลุจุดหมายของกลุมนั้น กับทั้งใหความรูสึกรวมรับผิดชอบกับ
กลุมดังกลาวดวย 
 รีดเดอร (Reeder, 1974, p. 39)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา  
การมีสวนรวม  หมายถึง  การปะทะสังสรรคทางสังคม  ซ่ึงรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล
และการมีสวนรวมของกลุม 
 จากความหมายของการมีสวนรวมดังที่กลาวมาแลว  สรุปไดวา  ความหมายของการมีสวนรวม
เปนกิจกรรมที่ผูบริหาร  บุคลากรในองคกรและสมาชิกของชุมชนรวมกันคิดรวมมือกันทํา และ
รวมกันประเมินผลเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยเปดโอกาสใหประชาชน 
ไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร ไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออม 

สุเทพ  กองมณี (2542, หนา 13-14) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม  คือการเกี่ยวของ
ทางดานจิตใจ และอารมณ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม 
(group situation)  ซ่ึงผลการเกี่ยวของดังกลาว  เปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของ
กลุมนั้น  กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 
 อํานาจ  สิทธิแสง (2543, หนา 33 – 36) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ไววา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ไดกลาวถึงบทบัญญัติ
วาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มีทั้งสิ้น  12  หมวด  และ
บทเฉพาะกาลมีบทบัญญัติ  336  มาตรา  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษา  มี  4   หมวด  คือ  
  1)  หมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  2)  หมวดที่ 4  หนาที่ของชนชาวไทย 
  3)  หมวดที่ 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  4)  หมวดที่ 9  การปกครองสวนทองถ่ิน 
 ซ่ึงรายละเอียดของแตละหมวดและมาตรการที่เกี่ยวกับการศึกษา  รวมทั้งคําสําคัญ
เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห  มีดังตอไปนี้ 
  1)  ในหมวดที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  โดยระบุวา  บุคคลยอมมีเสรีภาพ
ในทางวิชาการ  การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การวิจัย  การเผยแพรงานวิจัย  ตามหลักวิชาการ
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ยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  และ
ยอมมีสิทธิเสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  และการจัดการศึกษาองคกร
วิชาชีพ  และเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด  
ในสวนของชุมชนมีสิทธิอนุรักษ  หรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญา  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  นอกจากนี้รัฐยังตองคุมครองเด็กจากการใชความรุนแรง  และการปฏิบัติ
อันไมเปนธรรม  เด็กที่ไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  บุคคลมีสิทธิ  
มีสวนรวมในการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ  ในเรื่องที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  และสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐ  ตองไดรับความคุมครอง 
  2)  หมวดที่ 4  หนาที่ของชนชาวไทย  กลาววา  บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  3)  หมวดที่ 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มีดังนี้  รัฐและเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  รัฐและเอกชนสรางเสริม
ความรูและจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
  4)  หมวดที่ 9  การปกครองสวนทองถ่ิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาที่
รักษาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และมีสิทธิจัดการศึกษาอบรม  และการเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของรัฐ 
  เรืองยศ  ปรีดี (2542, หนา 8; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี, 2542, หนา 17) ใหความหมาย
ของการมีสวนรวมของประชาชนในสวนที่เกี่ยวกับรัฐ  หมายถึง  กระบวนการที่รัฐทําการสงเสริม   
ชักนํา  สนับสนุนและสรางโอกาสใหกับประชาชน  ทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  ชมรม  สมาคม  
มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัคร  รูปแบบตางๆ ใหเขามามสีวนรวม  ในการดําเนินงานหลายเรื่องรวมกัน  
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการที่คณะกรรมการ  ประชาชนทุกคน
ในทองถ่ินไดเขามามีบทบาท  ในกระบวนการดําเนินงาน  แสดงความคิดเห็น  และรวมพิจารณา  
กําหนดปญหาความตองการในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง  ใหสามารถที่จะดําเนินการไดสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของตนเอง 
 2.2.2  กระบวนการของการมีสวนรวม 
  ปาริชาติ  วลัยเสถียร  และคนอื่นๆ (2543, หนา 143)  กลาวถึงกระบวนการมีสวนรวม
ประกอบดวย  4  ประการ  คือ 
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  1)  การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน  เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพชุมชน  การดําเนินชีวิต  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการทํางานและ
รวมคนปญหาและสาเหตุของปญหา  ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  การมีสวนรวม
ในการวางแผน  โดยมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดความคิดเห็น  เพื่อกําหนดนโยบาย  วตัถุประสงค  
วิธีการ  แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะตองใช 
  2)  การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา  โดยการสนับสนุน  ดานวัสดุอุปกรณ  
แรงงาน  เงินทุน  หรือเขารวมบริหารงาน  การใชทรัพยากร  การประสานงาน  และดําเนินการ
ขอความชวยเหลือจากภายนอก 
  3)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา  เปนการนําเอากิจกรรม
มาใชใหเกิดประโยชนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ  โดยอยูบนพื้นฐานของการเทาเทียมกันของบุคคล
และสังคม 
  4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลพัฒนา  เพื่อที่จะแกปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นไดทันที 
 บัญชร  แกวสอง (2531, หนา 17)  แบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน  5  ขั้น คือ 
  ข้ันที่ 1  การมีสวนรวมในขั้นริเร่ิมโครงการ  เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการคนหาปญหา  และสาเหตุของปญหา  ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนด
ความตองการของชุมชน  และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้นๆ  
  ขั้นที่ 2  การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนพัฒนา  เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ  กําหนดวิธีการและแนวทาในการดําเนินงาน 
และกําหนดทรัพยากรและแหลงของทรัพยากรที่จะใชในโครงการ 
  ขั้นที่ 3  การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินโครงการ  เปนขั้นที่ประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทรัพยากรมนุษย  วัสดุ
อุปกรณและแรงงาน  หรือโดยการบริหารหรือประสานงานตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากภายนอก 
  ขั้นที่ 4  การมีสวนรวมในขั้นการรับผลที่เกิดจากโครงการพัฒนา  เปนขั้นที่ประชาชน
เขามามีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดจากโครงการ  หรือผลเสียที่อาจเกิดจากโครงการ
ซ่ึงผลประโยชนนี้อาจเปนทั้งดานวัตถุและจิตใจก็ได 
  ขั้นที่ 5  การมีสวนรวมในการประเมินโครงการพัฒนา  เปนขั้นที่ประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการประเมินวาโครงการพัฒนาที่พวกเขาดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม  
การประเมินผลนี้อาจจะเปนการประเมินผลยอย  ซึ่งเปนการประเมินความกาวหนาของโครงการ
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ที่ทํากันเปนระยะๆ (formative  evaluation) หรือประเมินผลโครงการรวม (summative  evaluation) 
ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวมทั้งโครงการ 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2537, หนา 214-215) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวม  
ซ่ึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณา ตอไปนี้ 
  1)  รวมทําไม เปนจุดมุงหมายของการมีสวนรวม  การใหชุมนุมเขามามีสวนรวม
จะตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน  เปาหมายทั่วไปของการมีสวนรวม  เชน  เพื่อพัฒนาการศึกษา  
แตจุดมุงหมายเฉพาะของการมีสวนรวมคืออะไร  เชน  เพื่อกําหนดนโยบาย  วางแผนปฏิบัติการ  
การบริหารบุคคล  สนับสนุนกิจกรรมตางๆ เปนตน 
  2)  ใครจะเขารวม  จะตองพิจารณาผูที่ควรจะมีสวนรวม  นั้นคือพิจารณาบุคคล
ใหเหมาะสมกับภารกิจที่ตองปฏิบัติ  ประกอบดวย  ความรูและทักษะ  ความสามารถที่จะทําประโยชน  
มีเวลาพอที่จะเขามามีสวนรวม 
  3)  รวมเร่ืองอะไร  ในแตละภารกิจหลักของการมีสวนรวมนั้นจะมีภารกิจยอยๆ ดวย  
เชน  ถาภารกิจหลักคือการบริหารงานบุคคล  ภารกิจยอยอาจประกอบดวยการสรรหา  การเลื่อนขั้น  
เล่ือนตําแหนง  การพัฒนาบุคลากร  เปนตน  ดังนั้น  การใหชุมชนเขามามีสวนรวมควรพิจารณาวา
เร่ืองอะไรที่ควรจะมีสวนรวม 
  4)  รวมอยางไร  การมีสวนรวมนั้นมีหลายวิธี  ทั้งการมีสวนรวมทางตรงและ
การมีสวนรวมทางออม  รูปแบบของการมีสวนรวมมีหลายวิธีเชนกัน  เชน  รวมเปนกรรมการ 
รวมเสนอความคิดเห็น  มีสวนรวมในการตัดสินใจ  หรือรวมในการแสวงหาทรัพยากร เปนตน  
รูปแบบหรือวิธีการมีสวนรวมจําเปนจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับบุคคลและภารกิจ 
  5)  รวมมากนอยเพียงใด  เปนการพิจารณาปริมาณการมีสวนรวม  ชุมชนควรเขามา
มีสวนรวมในการบริหารในปริมาณที่เหมาะสมกับภารกิจ  ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมแบบจอมปลอม 
(pseudo – participation) หรือการมีสวนรวมที่มากเกินไป (excessive participation) การมีสวนรวม
ของชุมชนอาจมีมากนอยตางกัน  

 จากแนวคิดที่หลากหลายดังกลาว  สามารถสรุปกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน   
ประกอบดวย 
  1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยอาจเปนการตัดสินใจ  ตั้งแตเริ่มตน
ซ่ึงเปนการแกปญหาและความตองการ  และการตัดสินใจในการรวมวางแผน 
  2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  โดยอาจเขารวมสนับสนุนดานทรัพยากรหรือ
การเขารวมในการบริหาร  และการรวมมือรวมถึงการเขารวมในการลงแรงและรวมใจ 
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  3)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  โดยอาจเปนผลประโยชนทางวัตถุ 
ทางสังคม  หรือโดยสวนตัว  อยางใดอยาหนึ่งหรือหลายอยางควบคูกันไป 
  4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  โดยอาจเขารวมในการติดตาม  ประเมินผล  
และนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 2.2.3  ประเภทของการมีสวนรวม 
  การจําแนกประเภทของการมีสวนรวมทําให เห็นภาพของการมีสวนรวมได
อยางหลากหลายมิติและถาจะผสมผสานคุณลักษณะจากทุกมิติเขาดวยกันแลว  ก็จะชวยใหเห็น
ลักษณะพฤติกรรมการมีสวนรวมไดชัดเจน (ชูชาติ  พวงสมจิตร, 2540, หนา 4) แนวคิดที่สําคัญและ 
เปนประโยชนในการจําแนกประเภทของการมีสวนรวม ไดแก  แนวคิดของ ดุสเซลดอรฟ (Dusseldorp, 
1981, pp. 35-53) ที่ไดรวบรวมประเภทการมีสวนรวมของนักวิชาการตางๆ โดยใชลักษณะ 9 ประการ
มาจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 9 กลุม ดังตอไปนี้ 
  1)  การจําแนกตามระดับความสมัครใจ (degree of voluntariness) ไดแก การมีสวนรวม
โดยสมัครใจ (voluntary participation) การมีสวนรวมโดยการถูกชักชวน (induced participation)  
การมีสวนรวมโดยการใชระบบสิ่งลอ (incentive  system)  การมีสวนรวมโดยการถูกบังคับ (forced  
participation)   
  2)  วิธีของการมีสวนรวม (way of involvement) ไดแก การมีสวนรวมทางตรง 
การมีสวนรวมทางออม  พิจารณาจากองคการวาเปนองคการรูปนัย - อรูปนัย 
  3)  ความเขมของการมีสวนรวม (intensities of activities) เชน ระดับการตัดสินใจ                    
(decision making) ระดับการรวมมือ (cooperation) ระดับการใชประโยชน (utilition) 
  4)  ความถี่ของการมีสวนรวม (frequency of activities) อาจวัดจากจํานวนครั้ง 
จํานวนของผูเขามามีสวนรวม 
  5)  ระดับของประสิทธิผล (degree of effectiveness) เชน ผูมีสวนรวมเขาใจวัตถุประสงค
ของโครงการชัดเจนทุกขอหรือเกือบทุกขอถือวาเปนการมีสวนรวมที่ประสิทธิผล 
  6)  พิสัยของกิจกรรม (range of activities) ในชวงที่มีกิจกรรมการมีสวนรวมนั้น 
ผูมีสวนรวมเขารวมเปนชวงๆ หรือวาเขารวมอยางตอเนื่องตลอดกิจกรรมการมีสวนรวม  การใชพิสัย
ในการวัดการมีสวนรวมนี้จะชวยใหไดภาพที่ถูกตองเปนจริงกวาการวัดเพียงปริมาณความถี่ที่บุคคล
เขารวมกิจกรรมอยางเดียว 
  7)  ระดับขององคการ (organizational level) ไดแก การมีสวนรวมระดับลาง (local  
participation) การมีสวนรวมระดับกลาง (medium participation) การมีสวนรวมระดับสูงสุดขององคการ 
มักเปนการมีสวนรวมระดับหางไกล (distance participation)   
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  8) ผูเขารวม (participants) พิจารณาถึงคุณลักษณะสวนตัวตางๆ เชน เพศ อายุ  
สถานภาพครอบครัว การศึกษา ระดับชนชั้นทางสังคม ระดับรายได ฯลฯ 
   9) ลักษณะของการวางแผน (style of planning) เชน การวางแผนแบบบนลงลาง  
(top - down planning) วางแผนแบบลางขึ้นบน (bottom – up planning) 
  2.2.4  ระดับของการมีสวนรวม 
 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน (กลุมพัฒนาระบบบริหาร, 2552, หนา 3) สามารถ 
แบงไดเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 
   1)  ระดับการใหขอมูลขาวสาร (to inform) นําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนจริง 
สมดุลทันสมัย ซ่ึงจะชวยใหสาธารณชนมีความรู ความเขาใจปญหา ทางเลือก และ/หรือแนวทาง
แกไข 

2)  ระดับการใหคําปรึกษาหารือ (to consult) รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
เพื่อประกอบการวิเคราะห กําหนดทางเลือก และการตัดสินใจ 

3)  ระดับการเขาไปเกี่ยวของ (to involve) ทํางานรวมกับสาธารณชนตลอด  กระบวนการ  
เพื่อยืนยันวา  เขาใจความคิดและความตองการของประชาชน และถูกนํามาพิจารณา 

4)  ระดับการรวมมือ  (to collaborate) ทํางานเปนหุนสวนในทุกแงมุมของ
กระบวนการตัดสินใจ รวมถึงการเลือกวิธีการแกปญหา 

5)  ระดับการมอบอํานาจการตัดสินใจ (to empower) มอบอํานาจการตัดสินใจสุดทาย
ใหสาธารณชนเปนผูกําหนด 
 2.2.5  องคประกอบของการมีสวนรวม 
  กาญจนา  แกวเทพ (2538, หนา 129) พบวา ความสัมพันธระหวางนักพัฒนาและสมาชิกชุมชน
ในการทํางานรวมกันจะมีลักษณะเฉพาะตัว  คือ  มีความสัมพันธแบบความเปนหุนสวน  ซ่ึงมีองคประกอบ  
3  ลักษณะ คือ 
  1)  มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน 
  2)  มีความเทาเทียมกัน  เสมอภาคกัน 
  3)  มีความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน  เปนผลประโยชนที่ไมขัดแยงกัน 
หากแตสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  นอกจากนี้ อรุณ รักธรรม (2536, หนา 129) กลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
องคประกอบอยางนอย  4  ประการ คือ 
  1)  การไวเนื้อเชื่อใจกัน ไดแก การยอมรับ ไววางใจ รับผิดชอบ ยินดีที่จะทํา  รวมมือ 
คบหาสมาคม เปดเผยขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานรวมกัน 
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  2)  การสื่อสารและเปลี่ยนใหขอมูลท้ังแนวดิ่งและแนวนอน  เพื่อจูงใจใหเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงาน และพัฒนางานดานตาง  ๆเพื่อผลสําเร็จ
ของงาน  มิใชยึดตัวบุคคลเปนหลัก 
  3)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันโดยยึดเปาหมายเปนหลัก  และ
มีความรับผิดชอบรวมกันในผลการตัดสินใจนั้นๆ 
  4)  การทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานโดยรวมเอาบุคคลหลายฝายหลายหนาที่
ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการรวมมือรวมใจ  ทั้งการศึกษาวัตถุประสงคและเขาใจปญหา  การแกปญหา
ความขัดแยงรวมกันขององคการ  การตัดสินใจและการสื่อสารเพื่อความมุงหมายรวมกันขององคการ 
  2.2.6  ลักษณะของการมีสวนรวม 
  ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึง
ประชาชนเอง การที่สามารถใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบท เพื่อแกไขปญหา
และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้นนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญา
พัฒนาชุมชนที่วา มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของผูอื่น  และพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน 
ในขณะเดียวกันตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจดวยวา มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาส และ
ไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง (เรืองยศ  ปรีดี, 2542, หนา 9; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี, 2542, หนา 15) 
  จํารัส  บุญเชื่อง (2537, หนา 42; อางถึงใน สุเทพ กองมณี, 2542, หนา 16) กลาวถึง  
ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวาควรมีสวนรวมในลักษณะการเปนสมาชิก 
การเขารวมประชุม  การเปนสมาชิกที่บริจาคเงิน  เปนกรรมการและเปนประธานกรรมการ  นอกจากนี้
ยังไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาไว  ดังนี้ 
  1)  การมีสวนรวมโดยตรง  โดยผานองคกรที่จัดตั้งของประชาชน  กลุมชุมชนหรือ
เยาวชนกลุมตางๆ  
  2)  การมีสวนรวมทางออม  โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน  เชน  กรรมการ
ของกลุมหรือชุมชน 
  3)  การมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสใหมีสวนรวม  โดยผานองคกรที่ไมใชผูแทน
ของประชาชนโดยตรง  เชน  สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวนหรือเปดโอกาสใหเขามาไดทุกเวลา  
และไดสรางกรอบพื้นฐานเพื่ออธิบายและวิเคราะหลักษณะรูปแบบของการมีสวนรวมได 4 รูปแบบ  
คือ 
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  (1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision  making) โดยอาจเปนการตัดสินใจ
ตั้งแตในระยะเริ่มตน  การตัดสินใจในชวงกิจกรรม  และการตัดสินใจในการดําเนินงาน 
  (2)  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (implementation) ที่เปนไปทั้งในรูปของ
การเขารวมโดยมีการสนับสนุนทางดานทรัพยากร  หรือการเขารวมในการบริหารและการรวมมือ
รวมถึงเขารวมในการลงแรงรวมใจ 
  (3)  การมีสวนรวมรับผลประโยชน (benefits) ซ่ึงอาจเปนผลประโยชนทางวัตถุ  
ทางสังคม  หรือโดยสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางควบคูกันไป 
   (4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) ในรูปแบบนี้นับเปนการควบคุม  
ตรวจสอบ  การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด  และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 
  เรืองยศ  ปรีดี (2542, หนา 10; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี, 2542, หนา 27)  กลาวถึง  
การมีสวนรวมของคณะกรรมการหมูบานในการพัฒนาชนบท  ดังนี้ 
   1)  การมีสวนรวมสํารวจปญหาการพัฒนาชนบท  เชน  รวมสํารวจขอมูล  จปฐ.  
รวมสํารวจขอมูล  กชช. 2ค. รวมสํารวจปญหาภัยแลง  เปนตน 
  2)  การมีสวนรวม  คนหาสาเหตุของปญหาการพัฒนาชนบท  เชน  รวมประชุม
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  รวมตัดสินสาเหตุที่แทจริงของปญหา  เปนตน 
  3)  การมีสวนรวมกําหนดปญหาและวางแผน  เชน  รวมกําหนดปญหาการพัฒนา
ชนบท  รวมจัดลําดับความสําคัญของปญหา  เปนตน 
  4)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  เชน  รวมออกแรงงาน  รวมออกวัสดุ  รวมให
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  เปนตน 
  5)  การมีสวนรวมติดตามการปฏิบัติงาน  เชน  รวมเปนกรรมการการติดตามงาน
ขณะปฏิบตัิงาน  รวมสํารวจความถูกตองแตละชิ้นงาน  เปนตน 
  นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547, หนา 3) กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมไดเปน 4 ลักษณะ 
คือ  
   1)  การมีสวนรวม หมายถึงการเขาไปไดรับอํานาจ ที่จะคิดจะทํามากขึน้  
   2)  การมีสวนรวมตองรวมกันอยางมีอิสรภาพเสมอภาค เทาเทียมกัน และควรมี
สวนรวมดวยอยางแทจริง / เขมแข็ง(active) มิใชรวมอยางผิวเผินเฉื่อยชา (passive)                                           
   3)  การมีสวนรวมตองรวมตั้งแตขั้นแรกของกระบวนการจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ             
   4)  การมีสวนรวมมักเปนเรื่องที่ผูดอยโอกาส ขอแบงอํานาจจากผูมีอํานาจเหนือกวา
เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตตนใหดีขึ้น 
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  ศิริกาญจน โกสุม (2542, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบวา กระบวนการมีสวนรวมระหวาง
ชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 8 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
2. สรางความสัมพันธกับชุมชน 3. สรางเครือขายของกลุมผูที่มีสวนรวม 4. สรางกิจกรรม 5. ตอรอง
เพื่อดําเนินการ 6. รวมกันดําเนินการ 7. รวมกันประเมินผล และ 8. รวมกันรับผลประโยชน สําหรับ
แบบแผนการมีสวนรวมเปนแบบเหลื่อมลํ้า แบงออกเปน 3 แบบ คือ 1. แบบแผนการมีสวนรวม
อยางเต็มที่ 2. แบบแผนการมีสวนรวมบางสวน 3. แบบแผนการมีสวนรวมแบบชายขอบ 
  ดังนั้น  จากแนวคิดที่หลากหลายดังกลาว สามารถสรุปลักษณะการมีสวนรวมของชุมชน
ไดดังตอไปนี้ 

1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยอาจเปนการตัดสินใจ  ตั้งแตเริ่มตน
ซ่ึงเปนการแกปญหาและความตองการ และการตัดสินใจในการรวมวางแผน 

2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยอาจเขารวมสนับสนุนดานทรัพยากรหรือ
การเขารวมในการบริหาร และการรวมมือรวมถึงการเขารวมในการลงแรงและรวมใจ 

3)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน โดยอาจเปนผลประโยชนทางวัตถุทางสังคม 
หรือโดยสวนตัว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางควบคูกันไป 

4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล โดยอาจเขารวมในการติดตาม ประเมินผลและ
นําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 

2.3  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา 
 
 2.3.1  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม  
 การมีสวนรวมของประชาชน  ยอมมีความเกี่ยวของกับการกระทําทางสังคมซึ่งประกอบดวย
ปจจัยหลายประการ มิไดจํากัดเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง และการกระทําของบุคคลใดก็ตาม ขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชน เปาประสงค ความเชื่อและคานิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา 
รวมทั้งความคาดหวัง ความผูกพัน และความสามารถของบุคคลที่เปนผูกระทําซึ่งการมีสวนรวม
ดานธุรกิจและดานการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมจากผูรวมงานจะทําใหมีประสิทธิผลดีขึ้น 
 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา นับเปนยุทธศาสตรที่เปนหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได  
ประชาชนตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาใหมาก ไดมีผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  ดังนี้ 
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  อภิชัย พันธเสน (2539, หนา 165) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 
การมีอํานาจการตัดสินใจที่เนนในเรื่องอํานาจและการควบคุม โดยการมีกิจกรรมรวมกันของประชาชน
ที่ไมเคยมีสวนเกี่ยวของกัน 
  ชูชาติ พวงสมจิตร (2540, หนา 15-17) กลาววา การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใดๆ ที่มีผลกระทบถึงตัวประชาชน  
 สวัสดิ์  ระวาดชัย (2544, หนา 63)  การมีสวนรวมและพึ่งตนเองของชาวบาน  จําเปนตอง
เขารวมในกระบวนการพัฒนา  ตั้งแตเริ่มคิด  แลกเปลี่ยนความคิดในโครงการตางๆ การตัดสินใจ
ทําหรือไมทําและดําเนินการ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนและการใชทรัพยากรทองถ่ิน  เนนการพึ่งตนเอง
เปนหลัก  มากกวาที่จะพึ่งพาจากภายนอก 

   จินตนา สุจจานันท (2549, หนา 48-49) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการ
ดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชนเพื่อประโยชนในการพัฒนาหรือ
แกปญหาของชุมชน โดยใหสมาชิกเขามารวมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพื่อแกปญหาของชุมชน 
และยังใหความสําคัญของการมีสวนรวมและประเภทของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ คือ 

    1)  ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเปนโครงการที่ตรงกับปญหา
และความตองการของประชาชน 

    2)  ประชาชนมีความรูสึกผูกพนั รูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น 
    3)  การดําเนินงานของโครงการไดรับความรวมมือจากประชาชนมากขึ้น 
    4)  โครงการใหประโยชนแกประชาชนและมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

มากขึ้น 
    5)  ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น 

 เมธิวส (Mathews, 1996, p. 4) กลาวถึงการเสริมสรางความเขมแข็งและระดับความเขมแข็ง
ของการรวมพลังในชุมชน  เพื่อใหเห็นชองทางและโอกาสในการพัฒนา  ดังนี้ 
   1)  โครงสรางพื้นฐานที่ดี  ไดแก  โอกาสและแหลงพบปะ  แลกเปลี่ยน  เพื่อการเรียนรู
รวมกัน  ตลอดจนการรวมกลุมกันของคนในชุมชน 
   2)  กระบวนการเรียนรูและตัดสินใจรวมกันระหวางคนในชุมชน 
   3)  ลักษณะความเปนผูนํา  และภาวะผูนําของประชาชนในชุมชน 
   4)  ระดับความตองการเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการมีสวนรวมการพัฒนาชุมชน
ของตน 
   5)  ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันตางๆ ในชุมชน 
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   6)  ความรูสึกนึกคิดในการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน  ความสามัคคีและความรวมมือ
ระหวางฝายตางๆ ในชุมชน 
   7)  ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542, หนา 1–3; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี, 2542, 
หนา 18) ไดกลาวถึงกลยุทธการบริหารโรงเรียน  อันเปนแนวทางการนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จ
เปนโรงเรียนในอุดมคติ  โดยเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน  มีสวนรวม
จัดการศึกษา  ดังนี้ 
 โรงเรียนจะพัฒนาไดดีเกิดผลตอการพัฒนาโรงเรียนไดอยางแทจริง ถาทุกฝาย ทุกคน
ในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน รักโรงเรียน เขามารวมคิด รวมทํา รวมจัดการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียน รวมทั้งชวยสนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคคลและงบประมาณ 
 เงื่อนไข / ปญหา 
   1)  โรงเรียนสวนใหญไมไดนาํศักยภาพของคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
   2)  โรงเรียนเขาใจวาภารกจิการจัดการศึกษาเปนของโรงเรียนเทานัน้ 
   3)  โรงเรียนบริหารงานโดยมีทรัพยากรการบริหารอยางจํากัด 
   4)  โรงเรียนและองคกรชุมชนยังไมไดรวมมือกันในการจดัการศึกษาทีจ่ริงจัง 
   5)  องคกรทองถ่ิน / ชุมชนเขาใจวา  ภารกจิการจัดการศึกษาเปนของโรงเรียนเทานั้น 
   6) องคกรทองถ่ิน / ชุมชน  ยงัไมเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน 
 สภาพความสําเร็จ 
   1)  มีองคคณะบุคคลประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน   ครู  ประชาชน  และบุคคล
ในองคกรในชุมชนรวมเปนกรรมการโรงเรียน 
   2)  คณะกรรมการโรงเรียนรวมกันดําเนินการวางแผนบริหารและพัฒนาโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ 
   3)  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  การจัดกิจกรรมสนับสนุน  
การพัฒนานักเรียนในทุกดาน  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
   4)  ประชาชนในทองถ่ินรับทราบความเคลื่อนไหวและความกาวหนาในการพัฒนา
โรงเรียนอยูเสมอ 
   5)  ผูนําทองถ่ิน / ปกครองและชุมชน ยอมรับวาเปนโรงเรยีนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 แนวทางการดําเนินงาน 
   1)  จัดทําขอมูล  องคกรทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินตลอดถึง
แหลงความรูตางๆ ในทองถ่ิน 
   2)  ศึกษาบทบาท  อํานาจหนาที่ขององคกรทองถ่ินตางๆ ในชุมชน 
   3)  ผูบริหารโรงเรียนและครูเขาไปรวมกิจกรรมขององคกรทองถ่ินและชุมชน
อยางจริงจัง  เพื่อเปนการสรางความสัมพนัธความคุนเคยและความรูสึกที่ดีตอกนั 
   4)  ประชาสัมพันธโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทและการใหบริการดานตางๆ ของโรงเรียน 
   5)  ประสานงานกับองคกรทองถ่ินและผูนําชุมชนรวมกันในการคัดเลือกกรรมการ
โรงเรียน 
   6)  แตงตั้งกรรมการโรงเรียนและชี้แจงบทบาทหนาที่รับผิดชอบ ใหคณะกรรมการ
โรงเรียนเขาใจอยางชัดเจน 
   7)  จัดกิจกรรม  “ยกโรงเรียนใหชุมชน”  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สรางความเปนเจาของ
โรงเรยีนรวมกัน 
   8)  จัดกิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการโรงเรียนมีความรูสึกตองการพัฒนาโรงเรียน  
เชน การพาไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ และศึกษาจากการดูวีดีทัศน เปนตน 
   9)  คณะกรรมการโรงเรียนรวมกันคดิรวมกันพัฒนาโรงเรียน  เชน 
    (1)  จัดทําแผนแมบทและแผนพัฒนาโรงเรยีน 
    (2)  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
    (3)  ใหคําปรึกษา  เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการเงินและ
งบประมาณของโรงเรียน  การแสวงหาและใหการสนับสนุนดานการเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ  อุปกรณตางๆ  
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาการของ
นักเรียนทุกดาน  ทั้งในและนอกโรงเรียน 
    (4)  รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียนภาคเรียนละ
หนึ่งครั้ง 
    (5)  ประสานงานกับองคกรในทองถิ่นนั้น ภาครัฐและเอกชน และเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและใหมีการใชบริการจากโรงเรียน 
ใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการของชุมชน  และรวมพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
    (6)  แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย 
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   10)  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนและเชิญชวนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาโรงเรียน  และกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในทุกดาน  ทั้งในและนอกโรงเรียน
   11)  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  เพื่อเผยแพรผลงานและชื่อเสียงของโรงเรียน 
 สรุปไดวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ถือเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  ทั้งในดานการมีสวนรวมในการบริหาร  
การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ  ซ่ึงการมีสวนรวมอาจดําเนินการทั้งในสวนบุคคลหรือ
องคคณะบุคคลในระดับตางๆ เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือการจัดการศึกษาของชาติ  สามารถวางแผน
อยางมีประสิทธิภาพ  มีการตัดสินใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ  อันจะนํามาซึ่งการระดมสรรพกําลัง
หรือเปนการลงมือปฏิบัติและแกปญหารวมกัน  จะชวยใหกระบวนการของการตรวจสอบ
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ชุมชนเขมแข็ง  การศึกษาพัฒนาไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ตามศักยภาพ 
  ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, pp. 289-290) กลาววาการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ
ในโรงเรียนยอมสามารถตัดสินใจรวมกนัไดซ่ึงสามารถสงผลตอคุณภาพการสอนเปนการรองรับตอ
การกระจายอํานาจที่จะมีขึ้น 
 วรูม และเยทตัน (Vroom & Yetton, 1973; อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2536, 
หนา183) ไดเสนอแนวทางในการที่จะกําหนดวาเมื่อไร  ควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
ควรจะมีสวนรวมมากนอยอยางไรในการตัดสินใจ  ตัวแบบของวรูม และเยทตัน ไดเสนอแนะวา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจนี้ควรจะขึ้นกับธรรมชาติของปญหาและสถานการณในการกําหนด
รูปแบบและปริมาณของการมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น วรูม และเยทตัน ไดเสนอกฎไว 2 กลุม คือ 
   1)  กฎกลุมแรกเปนการสงเสริมคุณภาพของการตัดสินใจ 
   2)  กฎกลุมที่สองเปนการสงเสริมการยอมรับการตัดสินใจ 
 ในการตัดสินใจนั้นมีทางเลือกอยู  5 วิธี  ตั้งแตผูบริหารตัดสินใจเองคนเดียวไปจนถึง 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มที่ ทางเลือกในการตัดสินใจทั้ง 5 วิธี มีดังนี้ 
   1)  ผูบริหารใชขอมูลที่มีอยูแลวตัดสินใจเองตามลําพัง 
   2)  ผูบริหารแสวงหาขอมูลจากผูอ่ืน แลวตัดสินใจเอง 
   3)  ผูบริหารหารือกับผูเกี่ยวของเปนรายคน  แสวงหาความคิดและขอเสนอแนะ  
แลวตัดสินใจเอง 
   4)  ผูบริหารปรึกษากับผูเกี่ยวของเปนกลุม  แสวงหาความคิดเห็นรวมกันโดยอภิปราย  
แลวตัดสินใจ 
   5)  ผูบริหารรวมคิดกับกลุมเกี่ยวกับสถานการณและปญหา  แลวใหกลุมตัดสินใจ 
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 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  การที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึง
อารมณ ความรูสึก คานิยม  จารีตประเพณีและเหตุผลที่ติดตัวมาตั้งแตเดิมวาสามารถเอื้ออํานวยตอ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตนอยูไดขนาดไหน  เปนการศึกษาถึงปจจัยทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจของบุคคลอีกประการหนึ่ง  การมีสวนรวมเปนเรื่องของสัมพันธภาพของบุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในชุมชนเห็นประโยชนอยางเดียวกันหันมารวมมือรวมใจในการเขามาจัดการศึกษา 
เพื่อบุตรหลานของตนเองใหดีขึ้น  ซ่ึงการที่แตละบุคคลมีพฤติกรรมตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของแตละบุคคล  ระบบสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู 
ความคาดหวังและคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ  ซ่ึงเปนการศึกษาถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพล
ตอการมีสวนรวมอยางหนึ่ง 
  ทฤษฎีการกระทําสังคม (The theory of social action)  
  รีดเดอร (Reeder, 1974, p. 39) กลาววา การกระทําทางสังคม (social action) ประกอบดวย  
กลุมปจจัยหลายประการ  มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยหนึ่ง  และอธิบายถึงเหตุผลในการกระทําส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดของบุคคลวาขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่เรียกวา ความเชื่อหรือความไมเชื่อ (believe or 
disbelieves) มิไดจํากัดอยูเพียงปจจัยใดปจจัยหนึ่ง  อาจกลาววา  การกระทําของมนุษยในเรื่องใดก็ตาม 
ขึ้นอยูกับปจจัยตาง  ๆไดแก เปาหมาย ความเชื่อที่สืบทอดตอกันมา คานิยมมาตรฐาน นิสัย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความคาดหมาย ความผูกพัน แรงเสริม โอกาส ความสามารถ และการสนับสนุน  ซ่ึงปจจัย
หรือสาเหตุที่มีการกระทําทางสังคม  มีดังนี้ 

 1)  ในสถานการณของการกระทําทางสังคม จะเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคม  
ซ่ึงแตละคนก็มีเหตุผลแตละอยางในการตัดสินใจในการกระทํา 
   2)  บุคคลหรือองคการตัดสินใจ  หรือแสดงการกระทําบนพื้นฐานของกลุมเหตุผล 
ซ่ึงตัดสินใจเองไดวาสอดคลอง  หรือตรงปญหาและสถานการณนั้นๆ 
   3)  เหตุผลบางประการอาจสนับสนุนการตัดสินใจ  และเหตุผลบางประการ
อาจตอตานการตัดสินใจ 
   4)  เหตุผลนั้นผูตัดสินใจใหน้ําหนักที่แตกตางกัน การเลือกเหตุผลหรือปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ 
   5)  เหตุผลในการตัดสินใจนั้นไมไดมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 
   6)  การตัดสินใจของกลุมเหตุผลที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ จะมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจทุกโอกาส 
   7)  กลุมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําทางสังคมนั้นยอมจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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   8)  สําหรับกรณีเฉพาะอยางภายใตการกระทําทางสังคมจะมีบอยครั้งที่มาเลือกสอง
หรือสามทาง  เพื่อที่จะตอบสนองตอสถานการณนั้นๆ 
   9)  ผูกระทําหรือผูตัดสินใจ  อาจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
      10)  เหตุผลที่ตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นไดจากทางเลือกที่ถูกตองแลว 
 จากทฤษฎีดังกลาว  สรุปไดวา การเราใหเกิดกิจกรรมทางสังคมเพื่อใหคนในสังคมเขามา
มีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมโดยตองมีความเขาใจในวิถีชีวิต  คานิยมจารีตประเพณีทัศนคติของบุคคล  
การพัฒนาโดยใชส่ิงที่เหมาะสมนําไปสูการที่สมาชิกในชุมชนเขารวมกิจการของชุมชนในรูปแบบของ
การมีสวนรวมและการตัดสินใจ 
  2.3.2  บทบาทการมีสวนรวมของชุมชน 

   ทาวนเซนต (Townsend, 1994, p. 157) ไดใหเหตุผลในการที่ตองใหชุมชนหรือบุคคลภายนอก
เขามารวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน คือ  

    1)  บุคคลในชุมชนตระหนักดีวาการที่พวกเขาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กับทางโรงเรียนมีความสัมพันธตอผลผลิต (output) ทางการศึกษาของโรงเรียน  

    2)  บุคลากรในชุมชนเชื่อวาชุมชนจะไดรับผลกระทบโดยตรงตอการตัดสินใจหรือ
การเขามามีสวนรวมของพวกเขา  

   3)  บางครั้งพวกเขาอาจไดรับการขอรองหรือไดรับมอบหมายใหแสดงความคิดเห็น
หรือเขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียน 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 248) ไดเสนอแนะการนําบุคลากรในชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของโรงเรียน คือ     
   1)  จัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู 
   2)  จดัตั้งคณะกรรมการประชาชน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของโรงเรียน 
   3)  จัดตั้งสมาคมศิษยเกา สมาคมเกี่ยวกับครู สมาคมเกี่ยวกับการหยอนใจตางๆ 
   4)  จัดตั้งสมาคมตางๆ ของชุมชนขึ้น และใชโรงเรียนเปนที่ตั้งของสมาคม 
   5)  จัดโปรแกรมตางๆ ของโรงเรียน  ทั้งในดานการศึกษาและอาชีพโดยใหประชาชน
มีสวนรวมประโยชน 
   6)  เชิญประชาชนที่สนใจดานการศึกษา  กรรมการโรงเรียนในขณะที่งบประมาณ
ของรัฐไมเพียงพอสําหรับจัดการศึกษานั้น  ชุมชนจําเปนตองสนับสนุนทรัพยากรในชุมชนทุกทาง  
ทรัพยากรจะนํามาสนับสนุนการศึกษามีหลายลักษณะ เชน เวลา แรงงาน บุคคลสําคัญในชุมชน  
และภูมิปญญาทองถ่ินอีกสวนหนึ่งที่สําคัญตอการจัดการศึกษาในชุมชน 
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 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977, p. 219) ไดแบงการมีสวนรวมวามี 4 ชนิด  
คือ 
   1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน  คือ   
ริเร่ิมตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ 
   2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ  
ทรัพยากร การบริการ และการประสานขอความชวยเหลือ 
   3)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (benefits) ไมวาจะเปนผลประโยชน
ทางวัตถุ ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
   4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) 

 พิทยาภรณ  มานะจุติ (2549, หนา 138-141) ยังไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

1)  การใหชุมชนเขามาเยี่ยมชมโรงเรียน โดยทางโรงเรียนทําหนังสือเชิญชวนและ
แนบตารางแสดง วัน เวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ของเด็กแตละชั้นเรียน หรือแสดงตารางเวลาวาง
ของครูหรือผูบริหารไวดวย เพื่อการพบปะสนทนา สรางความรูความเขาใจในกิจกรรมของโรงเรียน
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

2)  การรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา บทบาทของคณะกรรมการนั้นมีบทบาท
ในการรวมตัดสินใจ กําหนดนโยบายใหความเห็นชอบการตัดสินใจสําคัญของสถานศึกษาและ
กํากับใหผูบริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา
แตผูบริหารมีหนาที่บริหารและรับผิดชอบตัดสินใจดําเนินงานของตน หรืออาจรวมกันจัดตั้งสมาคมครู 
ผูปกครอง หรือชมรมผูปกครอง ทําหนาที่ฝายสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

3)  การรวมกิจกรรมของสถานศึกษา เปนการเชิญชวนใหชุมชนเขามารวมกิจกรรม
ที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น เชน กีฬาสี งานวันพอ วันแม กิจกรรมวันขึ้นปใหม งานประจําป กิจกรรม
วันปดภาคเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตร งานวันเกิดของโรงเรียน เปนตน ลักษณะของการมีสวนรวม
ขึ้นอยูกับรูปแบบการจัดงาน หรือจําหนายและบริการอาหาร เปนตน 

4)  การรวมดําเนินงานสถานศึกษา กิจการของสถานศึกษาครอบคลุมงานบริการ  
6 งาน  ซ่ึงชุมชนอาจเขามารวมดําเนินงานดวยตามความความถนัดหรือตามโอกาสที่เหมาะสม เชน 
เปนอาสาสมัครผูชวยครูงานการเงินและงบประมาณ งานธุรการ งานสุขภาพอนามัย งานสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย เปนตน 

  5)  การรวมกิจกรรมการเรียนรู และจัดประสบการณการเรียนรู ชุมชนอาจเขามารวม
สนับสนุน กิจกรรมการเรียนรูของเด็กโดยมอบวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติให เชน เครื่องมือทดลอง
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อุปกรณทดลองจากธรรมชาติ พืช ผัก ผลไม วัตถุดิบจากงานหัตถกรรมของชุมชน เชน ตอกเศษไม
จากงานแกะสลัก เศษฝายจากศูนยถักทอ ดินสําหรับงานปนประเภทเซรามิค เปนตน นอกจาก
สนับสนุนวัตถุดิบแลว อาจหมายรวมถึงการสนับสนุนครูจากชุมชน เพื่อทําการฝกสอนถายทอดงาน
ภูมิปญญาทองถ่ินใหแกเด็ก ในลักษณะกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษ 
เชน ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในและนอกชุมชน หรือจัดแสดงดนตรี เชิดหุนสัญจร ชุมชนอาจเขามา
เปนอาสาสมัครชวยดูแลเด็กหรืออํานวยความสะดวกดานสถานที่ ใหการตอนรับดูแลวิทยากร
บริการเครื่องดื่ม หรือรวมแสดงดวยตามความประสงค 

 2.3.3  ความรวมมือของการมีสวนรวมของชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  เปนบทบาทสําคัญในการบริหารการจัด
การศึกษาแบบมีสวนรวมที่มุงเนนในชุมชนและทองถ่ินไดมีโอกาสเขารวมในการบริหาร นโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐที่ใหชุมชนหรือองคกรชุมชนเขามามีสวนรวม ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินโดยการกระจายอํานาจการกําหนดนโยบายและการบริหารใหผูปกครองนักเรียน ชุมชน 
และองคกรทองถ่ินไดมีสวนรวมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
(learning society)  ซ่ึงสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 56-57) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชน
ในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไววา ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันจัดการศึกษา 
ตองมีบทบาทในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1)  รวมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน เชน เลือกสถานศึกษา
ใหบุตรหลาน รวมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 

2)  รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและ
การเรียนการสอนประจําวัน 

3)  รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และใหขอแนะนําในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  4)  รวมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผูปกครองอาจรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือรวมกิจกรรมอื่นที่สถานศึกษาจัด ซ่ึงหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนที่ดี
ก็จะสงผลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5)  รวมสนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิดการเปนผูนํา 
การเปนกรรมการ การรวมประชุม การใหคําปรึกษาแนะนํา การใหขอมูลความคิดเห็น การปกปอง
ดูแลการสนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดําเนินโครงการ การเผยแพรประชาสัมพันธ
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  ไพรัตน เดชะรินทร (2527, หนา 43) ใหความเห็นวา แตเดิมนั้นมักจะมองในแงของ
การรวมสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน รวมคิด รวมวางแผน รวมกันทํางาน และรวมบํารุงรักษามากกวา
รวมสมทบดานการเงินและวัตถุ ประชาชนจึงควรมีสวนรวมในการพัฒนาดังตอไปนี้ 
   1)  รวมกันศึกษาปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการของประชาชน 
    2)  รวมคิดสรางรูปแบบพัฒนาเพื่อแกปญหาและสนองความตองการของประชาชน 
    3)  รวมกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
    4)  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
    5)  รวมบริหารพัฒนาทั้งสติปญญา แรงงานและทุน ตามขีดความสามารถ 
 การสรางเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน เปนการดําเนินกิจกรรมโครงการของ
สถานศึกษาที่เอื้ออํานวยใหสถานศึกษาและหนวยงานตลอดจนบุคคลในชุมชนมีสัมพันธภาพและ
สืบสานความสัมพันธตอกันอยางตอเนื่องดวยดี การสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนมีประโยชน
ดังนี้ 

1)  สรางเจตคติที่ดีของชุมชนตอสถานศึกษา 
2)  ชุมชนยอมรับในคุณคาของตนตอการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3)  ชุมชนมีความรูที่ถูกตองในการรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก 
4)  ชุมชนเขาใจหลักการจดัการเรียนรูของโรงเรียน เขาใจธรรมชาติการเรียนรูของ

เด็กและสงเสริมไดอยางถูกตอง 
5)  ชุมชนไดรูจักและทําความเขาใจกับสื่อการเรียนรูและชวยพัฒนาเด็กได 

 สมสมัย เฟองงาม (2547, หนา 56-58)  ไดกลาวไววา การใหความรวมมือระหวางชุมชน
และโรงเรียน ผูมีสวนเกี่ยวของที่ตองรวมกันจัดการศึกษา ดังนี้ 

1)  สนับสนนุใหมีการทําหลักสูตรและการเตรียมการสอนที่ดี มีครูคนใดนาํไปสอน
นักเรียนควรไดรับความรูและทักษะไมแตกตางกัน 

2)  มีการกําหนดเปาหมายการเรียนการสอนและความใฝฝนของนักเรียนไวสูง
มีการประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน และการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  สนับสนุนผูปกครอง หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน และชุมชน ใหเขามา 
มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 

4)  จัดการสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน เปนสังคมผูเรียนรู 
มีความเอื้ออาทรและปราศจากสิ่งที่เปนพิษเปนภัยทั้งหลายทั้งปวง 

5)  ครูรวมมือกันทํางานอยางนักวิชาชีพ ทํางานเปนทีม เรียนรูจากกันและกัน 
รวมมือกันสรางองคความรู วิธีการสอน และส่ือใหมๆ มาใชในโรงเรียน 
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6)  ครูใชยุทธวิธีการสอนที่หลากหลาย ใชภูมิปญญาทองถ่ิน เนนการสอนที่ผูเรียน
สําคัญสุดใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ครูสอนทั้งวิชาการ ทักษะและคานิยมที่พึงประสงค 

7)  ครูจัดการหองเรียนไดดีมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน นักเรียนเรียนรูไดจากครู 
จากเพื่อน จากเอกสาร และสื่อตางๆ สามารถเรียนรูและมีโอกาสนําความรูไปปฏิบัติไดดวยตนเอง
ขณะเดียวกันครูก็มีโอกาสไดรับรูขอมูลตางๆ จากนักเรียนดวย 

8)  ครูทําการสอนเปนขั้นตอน เรียงลําดับตามความยากงายและกอนหลังของเนื้อหา
และทักษะที่สอนมุงสูการปฏิบัติ การคนควา การสรางองคความรู และการนําความรูไปเผยแพร
นักเรียนและผูปกครอง 

9)  ผูปกครองเขาใจบทบาทในการสงเสริมการเรียนของนักเรียนตามที่ได
ปรึกษาหารือกับครูสนับสนุน และชวยเหลือในสิ่งที่เอื้อตอการเรียนของนักเรียนที่บาน ในชุมชน 
และแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

10)  นักเรียนตองเรียนรูทั้งเนื้อหาสาระ ทักษะ และวิธีการเรียนรู พรอมทั้งพัฒนา
นิสัยใฝเรียนและการเรียนรูตลอดชีวิต 

11)  นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมองเห็นความเกี่ยวพันระหวางสิ่งที่เรียนและ
ชีวิตอนาคตที่มุงหวัง 

12)  นักเรียนและผูปกครองรวมมือกับครูและกรรมการสถานศึกษาในการสราง
โรงเรียนใหเปนสถานที่ที่มีความเอื้ออาทร เปนชุมชนการเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

 2.3.4  บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 22-26) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนตอโรงเรียน 

ในการมีสวนรวมกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน ดังนี้ 
1)  การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง

และเปาหมายของโรงเรียน จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองตัดสินอยางเปนวิทยาศาสตร คือมีขอมูลตางๆ 
อยางมาก ละเอียดและกวางขวางพอโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลในชุมชนที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู 
การที่จะไดขอมูลอยางมากละเอียดและกวางขวางพอนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากสมาชิก
ของชุมชนอยางทั่วถึงและเปนจริง แตการที่โรงเรียนจะไดขอมูลมาอยางมากเพียงพอ และกวางขวางนั้น
จําเปนที่จะตองจัดเตรียมแบบสอบถาม หรือแนวทางในการสัมภาษณเก็บขอมูลที่กระชับ รัดกุมพอ 
ตรงตามประเด็นที่ตองการ และสะดวกแกการที่สมาชิกของชุมชนจะใหขอมูลดวย 

2)  การมีสวนรวมในการตีความขอมูลและเสนอแนะทางเลือกเมื่อไดขอมูลตามที่
กําหนดไวในจุดมุงหมายแลว ขั้นตอไปคือการรวบรวมวิเคราะหและตีความขอมูลพรอมทั้ง
ใหขอเสนอตอขอมูลนั้น กิจกรรมในขั้นนี้โรงเรียนจะดําเนินการเองก็ไดแตจะไมไดผลที่สมบูรณ
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เพียงพอเทากับใหสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมดวย แตสมาชิกของชุมชนทุกคนจะเขามามี
สวนรวมในการวิเคราะหตีความคงเปนไปไมได ควรใหสมาชิกเพียงบางกลุม บางคน ที่มีความรู
ความเขาใจตอปญหาที่โรงเรียนตองการเทานั้นมาเปนผูชวยวิเคราะหตีความขอมูลให 

3)  การกําหนดทางเลือกและขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานในการกําหนดทิศทาง
และเปาหมายของโรงเรียนถือเปนการตัดสินใจขั้นสุดทายวาโรงเรียนจะดําเนินการไปในรูปไหน 
อยางไร เปนการตัดสินในในระดับนโยบาย เพื่อจะเปนแนวปฏิบัติแกครูและผูบริหารตอไป โดยทั่วไป
มักจะมีตัวแทนเขามามีสวนรวม หรืออาจจะสงแนวคิดผานสมาคม องคการที่มีอยูในชุมชนไปสู
โรงเรียน การตัดสินใจเลือกทางขั้นสุดทายเปนสิ่งสําคัญที่ชุมชนจะตองรับรู รับทราบและมีสวนรวม
อยางแทจริง เมื่อมีการตัดสินใจเรื่องใดไปแลว ควรมีการประชาสัมพันธ (communicating) ใหชุมชน
ไดรับรู รับทราบทั่วกัน โดยใชเครื่องมือและวิธีการทุกรูปแบบ เชน จดหมายขาวของโรงเรียน 
สมาคมครูผูปกครอง แจงผานนักเรียน ออกขาวในสื่อมวลชนทองถ่ินเนนและย้ําในคําปราศรัยของ
ครูใหญ หรือบุคลากรตางๆ ของโรงเรียน เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้น
ก็จะไดแกปญหารวมกนั 

4)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจกับนโยบายของโรงเรียน การที่ชุมชนจะมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและดําเนินนโยบายของโรงเรียนนั้นอาจจะแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเปน
ทางการและไมเปนทางการ 

 (1)  การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ หมายถึง การใหขอมูล การพูดคุย
การเสนอแนวคิดทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงสมาชิกของชุมชนอาจจะเสนอ
ผานสื่อมวลชนในทองถ่ิน เสนอผานครูหรือผูบริหารของโรงเรียน เสนอผานทางสมาชิกของ
สมาคมครูผูปกครอง หรือพูดในการประชุมของสมาคมครูผูปกครองโดยตรง 

 (2)  การมีสวนรวมอยางเปนทางการ คือ การที่ชุมชนมีตัวแทนของตนเขาไป
นั่งเปนกรรมการบริหารของโรงเรียน หรือเปนกรรมการในระดับตางๆ ของโรงเรียน กรรมการ
ที่เปนตัวแทนของชุมชนจะใหขอมูล ตีความขอมูลและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตอโรงเรียนโดยตรง
จากชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่กลาวมาอาจจะสรุปการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษา ไดวาชุมชนกับโรงเรียน เปนสิ่งที่เกี่ยวของกัน ท้ังนี้เพราะโรงเรียนเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน โดยภารกิจสําคัญของโรงเรียนคือการพัฒนาบุคลากร ผูเรียน ใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน  ภารกิจนี้ทําใหโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ตอ
ชุมชนโดยตรงและการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นอกเหนือจาก
การอบรมสั่งสอนเด็กที่บาน ยังเปนผูสังเกตการณหรือทําหนาที่เปนผูชวยครูและอาสาสมัครในหองเรียน 
การอบรมเลี้ยงดูมีผลตอการสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเปนอยางมาก  
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 ดังนั้นการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ โรงเรียน
จึงควรรวมมือกับผูปกครองอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแตความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนจะเปนไปทิศทางใด
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยประกอบหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียน
และชุมชนที่ปฏิบัติตอกัน 
 
2.4  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 
 
 2.4.1  ปจจัยท่ีสนับสนุนการมีสวนรวม  สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น 
อยูที่การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

   ศิริกาญจน โกสุม (2542, หนา 171 - 174) พบวาเงื่อนไขที่สนับสนุนตอการมีสวนรวม
ของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 

    1)  เงื่อนไขเกี่ยวกับชุมชน ไดแก การที่มีการรวมกลุมกันเองในชุมชน การมีสถาบัน
ศาสนาเปนศูนยกลาง ผูนําทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา ผูนําชุมชน
มีความกระตือรือรนในการทํางาน  

    2)  เงื่อนไขเกี่ยวกับคณะครู ไดแกการมีครูเปนคนในทองถ่ินคณะครูใหความสําคัญ
และไปรวมงานที่เปนกิจกรรมของชุมชนและของคนในสังคม  

    3)  เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ความโปรงใสในการบริหารงานดานงบประมาณและ
การเงินโรงเรียน การเปดโอกาสใหบุคลากรในชุมชนและนอกชุมชนเขามาใชบริการตางๆ ของ
โรงเรียน  

    4)  เงื่อนไขเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียนไดแก การเปนคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร
โรงเรียน การเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนคนที่มีพื้นฐานทางครอบครัวอยูในชุมชน 

   อมรวิชช นาครทรรพ และคนอื่นๆ (2545, หนา 20 - 25) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษากับวิถีชุมชน 
พบวาปจจัยที่สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน มี 4 ประการ คือ 

    1)  มีผูนําในชุมชนที่มีวิสัยทัศนกาวไกล มุงมองที่ประโยชนของสวนรวม 
    2)  ความคุนเคยสวนตัวระหวางครูกับชุมชน 
    3)  จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของชุมชน 
    4)  องคกรตางๆ ในชุมชน เชน องคการบริหารสวนตาํบล  กรรมการหมูบาน 

กลุมแมบาน เปนแกนกลางสําคัญในการพัฒนาความรวมมืออยางดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา 
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 กลาวโดยสรุป ปจจัยที่สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มีอยูหลายประการคือ ผูบริหารโรงเรียนจะตองเห็นความสําคัญและสนองนโยบายของรัฐ 
โดยจะตองมีมนุษยสัมพันธและสรางความสัมพันธกับชุมชนใหแนบแนน เพื่อใหประชาชนจะได
เขามามีสวนรวมสนับสนุนในการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ใหดําเนินไปสูเปาหมาย 
  2.4.2  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม อุปสรรคหรือปญหาของการมีสวนรวม 
 จุฬาพร  ดีสุคนธ (2537, หนา 99)  ไดทําการศึกษาคนควา  พบวา  โรงเรียนไมสามารถ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรรมการสถานศึกษาได สาเหตุมาจากกรรมการสถานศึกษาขาดความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่นอกเหนือจากนี้โรงเรียนยังขาดความพรอมที่จะใหบริการแกชุมชน
และหนวยงานอื่น เนื่องจากขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ เพราะบุคลากรนอยและไมอยูในพื้นที่ 

   ศิริกาญจน โกสุม (2542, หนา 175-178)  ศึกษาพบวาเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการศึกษา ไดแก  

    1)  เงื่อนไขเกี่ยวกับชุมชน ไดแก คนในชุมชนขาดความรูเรื่องการดําเนินงานของ
โรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนและขาดความสนใจของคนในชุมชนในเรื่องการเรียน 
การสอน  

    2)  เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนไมสามารถใหความสนใจหรือ
ใหความสําคัญแกคนในชุมชนอยางทั่วถึง แมวาไดพยายามปรับปรุงการทํางานหรือพยายามเขาถึง
ชุมชนแลว  

     3)  เงื่อนไขเกี่ยวกับระบบราชการ ไดแก การกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรจาก
สวนกลาง และการทํางานตามระบบราชการ 
 กลาวโดยสรุป อุปสรรคของการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษานั้น ถาหากจะพิจารณา
จากดานกรรมการสถานศึกษาแลวจะเห็นวา กรรมการศึกษายังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 
เห็นวาการเขามามีสวนรวมของตนไมมีความสําคัญ เพราะการตัดสินใจขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียน 

 

2.5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 2.5.1  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 40 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 38  ตลอดจนกฎกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

  
36 

สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1)  ประธานกรรมการและกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนกรรมการ 

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกวา 3 แหงขึ้นไปในเวลาเดียวกัน และไมเปนครู เจาหนาที่
หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 

2)  กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ตองเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียน
ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น และไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 

3)  กรรมการที่เปนผูแทนครู ตองเปนครูในสถานศึกษานั้น 
4)  กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน ตองเปนผูแทนชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชน

รวมตัวกันไมนอยกวาสิบหาคน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวม
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป มีผลงานที่หนวยงานเกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับรอง และมีที่ตั้งอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา
หรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษา 
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 

5)  กรรมการที่เปน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู 

6)  กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา ตองเปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษานั้น ไมเปนครู เจาหนาที่หรือลูกจางของสถานศึกษา ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจาง
กับสถานศึกษานั้น 

7)  กรรมการที่เปนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนา ตองเปนพระภิกษุและ
หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น อยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู 

8)  ผูอํานวยการสถานศึกษาตองเปนผูอํานวยการสถานศึกษานั้น 
 วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ใหบุคคลแตละประเภทเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการ จากนั้นใหผูไดรับการเสนอชื่อ

เลือกกันเองใหเหลือแตละประเภท ดังนี้ 
 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ผูแทนผูปกครอง 

จํานวน 1 คน ผูแทนครู จํานวน 1 คน ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คนผูแทนองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน ผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน ผูแทน  พระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนา 
จํานวน 1 รูปหรือจํานวน 1 คน   

 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ผูแทนผูปกครอง 
จํานวน 1 คน ผูแทนครู จํานวน 1 คน ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน ผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน ผูแทน พระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนา 
จํานวน 2 รูปหรือจํานวน 2 คน 

 วิธีการเลือกประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ใหผูไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการจากผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร ชุมชน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิ รวมกันเลือกประธานกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิ ตอจากนั้น ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาเสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาและไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

 การดํารงตําแหนงและการพนวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผูแทนผูปกครอง ผูแทนคร ูผูแทนองคกรชุมชนผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
ผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  และการพนจากตําแหนงเมื่อตาย  ลาออก  คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ ทําใหเสื่อมเสียตอสถานศึกษาหรือ
หยอนความสามารถ เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ไดรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดและพนจากการเปนพระภิกษุเฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนพระภิกษุ 
ในกรณีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทน องคกรชุมชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
ผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหาเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการแทนภายในเกาสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะไมดําเนินการก็ได ใหผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูซ่ึงตนแทน ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการสรรหากรรมการใหม
ภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระ และใหผูซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขามารับหนาที่ 
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  2.5.2  ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกับสถานศึกษา 
เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบที่กฎหมาย
กําหนด  ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการ จึงเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 19) 
    1)  ผูแทนผูปกครอง 
    เปนผูสะทอนปญหา  และความตองการดานคุณภาพทางการศึกษา และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ทั้งที่สวนคาดหวัง และสภาพความเปนจริง ที่เกิดขึ้นและ
รวมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2)  ผูแทนครู 
    เปนผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครู  มีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูล
ดานกระบวนการเรียนรู ปญหา  และความตองการการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมทั้งรายงานผล
การจัดการศึกษา 
   3)  ผูแทนองคกรชุมชน   
    เปนผูสะทอนสภาพของปญหา และความตองการในการพัฒนาผู เ รียน
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุมชน และใหความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในดานภูมิปญญาทองถ่ินแหลง
เรียนรู 
    4)  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    เปนผูสะทอนสภาพของปญหา และความตองการที่ครอบคลุมเขตพื้นที่บริการ
ของสถานศึกษา และมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางยิ่งในเรื่องขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
ทรัพยากรทางการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   5)  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 
    เปนผูสะทอนความรัก ความศรัทธา  ความภาคภูมิใจตอสถาบันการศึกษาที่ตน
ไดรับการศึกษา ชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสูศิษยรุนหลังใหประสบผลสําเร็จในการศึกษาเชนกัน
    6)  ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ 
    เปนผูนําเสนอและเติมเต็มดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักของศาสนา
ซ่ึงเปนสวนสําคัญ ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม 
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   7)  ผูทรงคุณวุฒิ 
    เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ที่จะชวยเสริมให
สถานศึกษา จัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆ ดานอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   8)  ผูบริหารสถานศึกษา 
    ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของสถานศึกษา เปนบุคคล
สําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ ผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษา สรางแรงจูงใจ กระตุน
การทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิด เปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ 
จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุนดานอุปกรณ 
หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานํามติ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปสูการปฏิบัติ 
 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนองคคณะบุคคลในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม จึงตองอาศัยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเขาใจ
การศึกษา มีความมุงมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนใหมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติตองการ ซ่ึงจะสงผลใหชุมชน สังคมเขมแข็ง 
และประเทศชาติเจริญกาวหนา 
  2.5.3  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  รวมทั้งอํานาจการบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมาย วาดวย ระเบียบบริหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 11) 
   1) กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
   2) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
   3) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานดานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 
   4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ กฎหมายกําหนดและตามที่ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

  
40 

แหงชาติ, 2543, หนา 12-15) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 40 
ที่กําหนดใหทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา สรุปไดดังนี้ 
   1)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการกําหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนพัฒนาสถานศึกษา ไดแก
ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจในเรื่อง การวางแผนและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสาร
และแหลงความรูตางๆ แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดทํารางนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ตลอดจนพิจารณากําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยเปนผูอํานวยความสะดวก
ในดานตางๆ เชน การจัดเตรียมขอมูล สถานที่ในการทํางาน ในขณะที่คณะอนุกรรมการจัดทํานโยบาย 
แผนแมบทและแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาตองคอยเปนพี่เล้ียง ดูแล
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําและเขาไปมีสวนรวมตามความเหมาะสมและความจําเปน เพื่อความถูกตอง
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เมื่อคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานเสร็จ สถานศึกษานํารางนโยบาย แผนแมบท
และแผนพัฒนาสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการจัดทํานําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองพิจารณาวา สมควรปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร  ถาหากดําเนินการ
เรียบรอยแลวกก็ําหนดเปนนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป 
    สรุปไดวา  การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาเปนบทบาท
และหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองรวมกันกับสถานศึกษาจัดทําและ
ปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมที่จะนําไปสูการปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหมีความเจริญกาวหนาตามจุดมุงหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
   2)  การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ไดแก
ศึกษานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา พิจารณาเห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา รวมทั้ง
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป กํากับและติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษา 
    สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองมีบทบาทในการพิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ซ่ึงจะชวยใหแผนปฏิบัติการประจําป
ที่จัดทําขึ้นมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับและสงผลตอการนําไปปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินกิจการตาง  ๆ
ของสถานศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายตางๆ ของกรมเจาสังกัด อันจะนําไปสูการพัฒนา
เยาวชนและการศึกษาของชาติใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นไป 
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   3)  การใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใหความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการทองถ่ิน ไดแก ศึกษาสภาพปญหาความตองการภูมิปญญาทองถ่ินและ
นําเสนอใหสถานศึกษาไวใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําสาระหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาไดจัดทํา  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาไดสามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    สรุปไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองรับรูบทบาทในการจัด
การศึกษาเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินและของสถานศึกษา ซ่ึงนับวาเปนบทบาทสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลการเรียนการสอนตามเปาหมายของหลักสูตรและสนองนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา 
   4)  การกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา ไดแก  
คณะกรรมการสถานศึกษาตองศึกษา รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนติดตามดูแล ชวยเหลือ แกปญหาและ
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
    สรุปไดวา  การกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
เปนการติดตามการดําเนินงานเมื่อสถานศึกษาดําเนินการไปแลว ผลของการดําเนินงานเปนอยางไร 
ประสบปญหาอุปสรรคหรือไมนั้น เปนสิ่งสําคัญที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองรับรู
เพื่อจะไดเขามาชวยสนับสนุนหรือแกปญหาใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ 
   5)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงมีคุณภาพ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหกับเด็ก
ทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพไดมาตรฐาน ไดแก สนับสนุน
การดาํเนินการในการจัดทําขอมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการของสถานศึกษา ประสานความรวมมือ 
สรางความเขาใจกับประชาชนทั่วไปและผูปกครองของนักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญในการศึกษา 
สนับสนุนชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนหรือมีความสามารถพิเศษ เพื่อใหนักเรียนไดเรียน
จนจบหลักสูตรและในการเกณฑเด็กเขาเรียนนั้น สิ่งที่คณะกรรมการสถานศึกษาตองตระหนัก
มี 3 ประการ คือ 
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    (1)  จัดระบบขอมูลที่ชัดเจน 
    (2)  การเกณฑเด็กเขาเรียน เปนไปเพื่อใหเด็กไดเรียนรูและพัฒนาตามศักยภาพ 
การเรียนรูของเด็กอาจจะเกิดขึ้นนอกหองเรียนก็ได แตตองเรียนรูอยางมีระบบ นั่นคือ ครูตองมีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กทุกคน 
     (3)  การสรางความตระหนักในความสําคัญของการศึกษาแก พอแม ผูปกครอง
และบุคลากรในชุมชน จะทําใหโรงเรียนมีกําลังเสริม สนับสนุน ชวยเหลือในการเกณฑเด็กเขาเรียน 
    สรุปไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนบุคคลที่อยูในทองถิ่น
มีความใกลชิดกับผูปกครองของนักเรียน รูสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินเปนอยางดี 
สามารถมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการกําหนดแนวทางที่จะทําใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
   6)  การสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพเิศษ 
ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ไดแก การศึกษาขอมูลเด็กที่มีความพิการ เด็กดอยโอกาสและ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในทองถิ่น เพื่อเสนอขอมูลใหกับสถานศึกษา สนับสนุนสิ่งตางๆ 
ที่เปนสื่อเครื่องมือ อุปกรณการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษในลักษณะตางๆ สนับสนุนใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
    สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่รวมสงเสริมพิทักษ
สิทธิเด็กใหสิทธิและความเสมอภาคในการที่เด็กทุกคนจะไดรับการศึกษาไมวาจะเปนเด็กที่มี
ความพิการ เด็กดอยโอกาสหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  โดยที่ เด็กทุกคนจะตองไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
   7)  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การเสนอแนะแนวทางในการบริหารและจัดการในดานวิชาการ 
งบประมาณ บคุลากรและบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา รวมเปนคณะทํางานในสวนที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    สรุปไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีบทบาทในการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการในดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ  ดานบุคลากรและดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา โดยรวมเปนคณะทํางาน
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ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาดาํเนนิไปอยางมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผล 
   8)  การสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไดแก การมีสวนรวมกําหนดแนวทาง
ในการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกทองถ่ินเพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สงเสริม
การใชวิทยากรทองถ่ินภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินใหกับนักเรียน เชน ดานวิชาชีพในทองถ่ิน  
การใหความรูกับนักเรียนโดยจัดการและเขาไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอก  สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติโดยรวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงาน 
    สรปุไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูที่ไดรับการยอมรับของ
บุคคลในทองถิ่นเปนผูที่สามารถชวยระดมทรัพยากรตางๆทั้งภายในและภายนอกทองถิ่นเขามา
ชวยเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนไดในหลายๆ ดาน สงผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 
   9)  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ไดแก 
การประสานงานกับประชาชนและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหรวมมือกันพัฒนา ปรับปรุง
สถานศึกษาใหมีความพรอมที่จะเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและเปนแหลงบริหารชุมชน 
    สรุปไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรทําหนาที่เปนตัวแทนของ
สถานศึกษาประสานสัมพันธกับชุมชนและองคกรภายนอกใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษา 
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและทองถ่ิน
เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชน 
   10)  การใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา    
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึกษา  ไดแก  การมีสวนรวมรับผิดชอบการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับทราบ
ความกาวหนาการดําเนินงานสถานศึกษาจะตองรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดรับทราบอยางนอยภาคเรียนละ1คร้ัง ซ่ึงสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ควรมีบทบาทและหนาที่สัมพันธกัน โดยสถานศึกษาจะตองจดัทําปฏิทินปฏิบัติงานและรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ 
    สรุปไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองรับทราบและใหความเห็นชอบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาตามแบบแผนงาน  สถานศึกษาจะตองรายงานผล
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การดําเนินงานในรูปแบบตางๆ กัน เชน การประชุม การประชาสัมพันธ  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ระหวางกัน  ตลอดจนรับทราบขอเสนอแนะ  เพื่อปรับปรุง  รายงานผลงานดําเนินงานประจําป
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปเผยแพรตอสาธารณชน 
   11)  การแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนนิงาน  บทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ไดแก  พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
อยางใดอยางหนึ่งตามที่สถานศึกษามอบหมาย โดยสถานศึกษาตองดําเนินการสํารวจและจัดทําเนียบ
บุคลากรที่มีความสามารถและบุคคลตัวอยางดานตางๆ ตอคณะกรรมการสถานศึกษา 
     สรุปไดวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเปดโอกาสใหผูนําชุมนุม
หรือประชาชนในทองถ่ินเขามาชวยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษา โดยพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษา
และหรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามความเหมาะสม 
ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพ
ในการชวยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา 
  2.5.4  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ตัวแทนของประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของ
ในเขตชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในชุมชน  
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการกํากับและสงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ตองการใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง
ในลักษณะเปนเจาของหรือหุนสวนของสถานศึกษา 
 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตองทําหนาที่แทนชุมชน
และผูปกครองนักเรียนทุกคน  จึงตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
ซ่ึงเปนลูกหลานของชุมชน  ขณะเดียวกันก็จะตองทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู  
โดยตระหนักถึงความเปน “เจาของรวมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานที่เนนการกระจายอํานาจ  
การมีสวนรวมและความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา  พรอมกับยึดถือ
หลักการของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่น
ในความถูกตองดีงาม สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน ตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึก
ในความรับผิดชอบรวมกันและคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนดานการจัดการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, ภาคผนวก 3) และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ สรุปเปนกรอบภาระงานทั้ง  4  ดาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
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   1)  ดานวิชาการ 
    (1)  ใหความเห็น ขอเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  การวดัผลประเมินผล และการเทยีบโอนผลการเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 
    (2)  ใหขอเสนอแนะและสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานงานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับเครือขายและสถานศึกษาอื่นๆ 
    (3)  รับทราบ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  และการจัดระบบ
การดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2)  ดานงบประมาณ 
    (1)  ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา การตรวจสอบติดตามประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน
และผลการดําเนินงาน 
    (2)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและพัสดุ  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
จัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
   3)  ดานบุคลากร 
    (1)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผน  การสรรหา  การบรรจุแตงตั้ง 
ทะเบียนประวัติ  การมอบหมายงาน  และการรักษาและการใหประโยชนตอบแทน   
    (2)  รับทราบ   และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย  การออกจากราชการ  
    (3)  ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4)  ดานบริหารทั่วไป 
    (1)  ใหความเห็น เสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความตองการของชุมชน
และทองถ่ิน 
    (2)  รับทราบ ใหความเห็น และขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง  ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชน ทองถ่ินและรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และความตองการของชุมชนทองถ่ิน 
    (3)  ใหความเหน็ ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครองและบํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของสถานศึกษาตามที่ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
   (4)  ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในเรื่องงานอาคารสถานที่ 
งานสงเสริมกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
การจัดระบบและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน 
การออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา 
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
    (5)  ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็ง
ในชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 
    (6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด  ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาการดําเนินงานของสถานศึกษา 
ไมสอดคลองหรือไมปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ นโยบายใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอความเห็นดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบเพื่อพิจารณา
ส่ังการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ตอไป 
  2.5.5  แนวทางปฏิบตังิานรวมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ควรมีการทําความเขาใจตั้งแตเริ่มแรกของการทํางานรวมกัน ทั้งนี้เพื่อใหทั้งสองฝายไดเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของตนเอง ดังนี้ 
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  1)  ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในฐานะกรรมการและเลขานุการกับสถานศึกษาในฐานะผูบริหาร ดังนั้นผูบริหาร จึงเปนผูประสาน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงขอคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   2)  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเขาใจบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือกํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ที่กําหนดไว หากมีขอเสนอแนะใดๆ ควรนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแลวสรุปผลเปนมติที่ชัดเจน ซ่ึงเมื่อไดมติแลว ประธานก็จะมอบใหผูบริหารสถานศึกษา
นําไปสูการพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา  
 สําหรับบทบาทในการกํากับ ควรเปนการติดตามการปฏิบัติงาน ตามที่สถานศึกษา
ไดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย และแนวนโยบายของหนวยเหนือหรือตามมติ 
ที่กําหนดรวมกัน โดยไมควรกํากับการทํางานของผูบริหาร ครู อาจารย คือไมแสดงบทบาท
เปนผูบังคับบัญชาเสียเองในการรับทราบผลการดําเนินการ  ควรดูเปนภาพรวมของสถานศึกษาวา
ผลการดําเนินกิจการทั้งระหวางดําเนินการ  สิ้นปงบประมาณ และสิ้นปการศึกษา เพื่อนําไปสู
การพิจารณาปรับปรุง พัฒนากิจการของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองไมส่ังการทั้งโดยตรงและโดยออมไปยังบุคคลอื่น ไดแก 
ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา เพราะอํานาจสั่งการเปนของผูบริหารสถานศึกษาที่จะรับผิดชอบ
การนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ (สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 19) 
 จากบทบาทหนาที่ดังกลาวนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยรวมรับรู รวมคิด  
รวมทํา รวมรับผล และรวมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา องคกรชุมชน และองคกรอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ 
 

2.6  การสนทนากลุม 
 
 2.6.1  ความหมายของการสนทนากลุม 
 ชอบ  เข็มกลัด และโกวิทย  พวงงาม (2547, หนา 65)  และนรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547, 
หนา 244)  กลาววา  การสนทนากลุม (focus  group)  หมายถึง  กิจกรรมความเห็นของกลุม
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เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เปนการเริ่มตนที่ดีของการพัฒนาทองถ่ินชุมชน เปนการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของขอมูลเพื่อหาขอสรุปนําไปสูการวางแผนที่ดี การอภิปรายดังกลาวตองมีความเที่ยงตรง  
ความเห็นของกลุม  หรือกระบวนการสนทนากลุม  เปนการพูดคุยแบบธรรมชาติ  คนที่มีบทบาทสําคัญ
คือ พิธีกรหรือผูนํากลุม (moderator) ในการพูดคุยแบบความเห็นของกลุมนี้ ตองมีการกําหนดกลุมคน
ที่จะพูดคุย  เวลา  สถานที่  หรือหัวขอที่จะพูดคุย  และบรรยากาศในการพูดคุย 
 เพ็ญพักตร  อุทิศ  (2547, อินเทอรเน็ต)  กลาววา  การสนทนากลุม (focus  group)  เปนเทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่ง  ซ่ึงใชการสนทนากลุมสมาชิกที่มีลักษณะเหมือนกัน ประมาณ 6-12 คน  
โดยมีผูดําเนินการสนทนา  เปนผูสรางใหเกิดบรรยากาศของความเปนกันเองในกลุม จุดประเด็นคําถาม 
(ซ่ึงนักวิจัยอยากหาคําตอบจากกลุม) และคอยกระตุนใหสมาชิกกลุมผูรวมสนทนาไดมีการพูดคุย  
ซักถาม  และโตตอบอยางกวางขวางและเปนธรรมชาติ  โดยทั่วไปอาจใชเวลาสนทนานานประมาณ  
45  นาที  ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง 
  สรุปไดวา  การสนทนากลุม เปนเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีหนึ่ง  โดยใชการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของขอมูลเพื่อหาขอสรุปนําไปสูการวางแผนที่ดี  การอภิปรายดังกลาว
ตองมีความเที่ยงตรง  ความเห็นของกลุม  หรือกระบวนการสนทนากลุม  เปนการพูดคุยแบบธรรมชาติ
คนที่มีบทบาทสําคัญคือ พิธีกรหรือผูนํากลุม (moderator) ในการพูดคุยแบบความเห็นของกลุมนี้
ตองมีการกําหนดกลุมคนที่จะพูดคุย  เวลา  สถานที่  หัวขอที่จะพูดคุย  และบรรยากาศในการพูดคุย 

 2.6.2 วิธีการสนทนากลุม 
 การสนทนากลุมที่รูจักกันแพรหลายแบงออกเปน  2  วิธี  คือ 

1)   การสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง (focus group interviews) มีลักษณะคลาย
การสัมภาษณเชิงลึกที่ตองการมีการซักถามเจาะจงเฉพาะเรื่อง 
  2)  การสนทนากลุมตามธรรมชาติ (group discussion) เปนการสนทนากลุมที่เกิดขึ้นได
โดยทั่วๆ ไปในการทํางานภาคสนาม  เชน  สนทนาใตตนไม  หรือสภากาแฟ  เปนการสนทนาที่ไมมี
โครงสรางทั้งในแงประเด็นการสนทนาและผูเขารวมสนทนา 
 2.6.3  การจัดสนทนากลุม 
 การจัดสนทนากลุม  เปนการนําการสัมภาษณกลุมแบบเจาะจง  และการสนทนากลุม
ตามธรรมชาติมาใชรวมกัน  เปนการสนทนาเปนกลุม  ซึ่งตองมีประเด็นปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง
ในการสนทนาแตละครั้ง  มีการใชกระบวนการกลุม (group dynamics)  เขามาชวยในการกระตุน
ใหมีการเคลื่อนไหวในกลุมผูสนทนา  เพื่อใหหันมาสนใจเรื่องเดียวกัน  และแสดงความคิดเห็นรวมกัน  
ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุม (บันทึกเทป / จดบันทึก) เพื่อการวิเคราะหตอไป 
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 2.6.4  การสนทนากลุมมักใชเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายตอไปนี้ 
1) ใชหาขอมูลเพื่อการสรางสมมติฐานใหมๆ 
2) ใชสํารวจความคิดเห็น  ทัศนคติ  และคุณลักษณะตางๆ ของกลุมเปาหมาย 
3) ทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  หรือบริการที่เกิดขึ้นใหมในชุมชน 
4) ประเมินผลโครงการ หรือบริการดานธุรกิจ 
5) เปนแนวทางในการกําหนดคําถามในการสรางแบบสอบถาม 
6) คนหาคําตอบที่ยังคลุมเครือ/ไมแนชัด  เพื่อชวยทําใหงานวิจัยเชิงสํารวจ

มีความสมบูรณขึ้น 
 ชอบ  เข็มกลัด  และโกวิทย  พวงงาม (2547, หนา 65) และนรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547, 
หนา 244)  ไดเสนอวัตถุประสงคของการสนทนากลุม  มีดังนี้ 
  1)  เพื่อใหไดขอมูลเนื้อหาสาระที่เปนประเด็นเฉพาะดาน 
  2)  เพื่อใหผูที่มีสวนไดสวนเสียกับประเด็นน้ันๆ แสดงความคิดเห็นใหขอมูล
รายละเอียด 
  3)  เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ 
 องคประกอบของความเห็นของกลุม ไดแก บุคคลที่รวมสนทนากลุมไมต่ํากวา 6 - 12 คน
พิธีกรจะตองรูพื้นที่นั้นแลวพอสมควร  และรูขอบเขตของชุมชน  จึงเลือกกิจกรรมใชความเห็นกลุม
และในการสนทนาแตละครั้งจะใชระยะเวลาตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ 
 บทบาทของบุคคลที่เขารวมสนทนากลุมมีดังนี้ 
  1)  พิธีกร (moderator/facilitator) ทําหนาที่เปนผูจุดประเด็นหรือชักจูงใหผูเขารวม
สนทนาแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคําถามทีไดมาจากวัตถุประสงคของปญหาการวิจัย และ
ตองควบคุมการสนทนาใหอยูในประเด็นและการวิเคราะหสถานการณเพื่อใหไดขอมูลในการสราง
คําถามใหม 
  2)  บุคคลเปาหมายการสนทนา (discussion) ทําหนาที่ในการพูดคุยแสดงความคิดเหน็
ในประเด็นขอคําถามตางๆ 
  3)  ผูจดบันทึกการสนทนา (note-taker) ทําหนาที่จดระหวางการสนทนากลุม 
หามมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
  4)  ผูชวย (assistants) ทําหนาที่ควบคุมเทป อํานวยความสะดวกและดูแลแกปญหาอื่นๆ 
(ชอบ  เข็มกลัด  และโกวิทย  พวงงงาม, 2547, หนา 65 และนรินทรชัย  พัฒนาพงศา, 2547, หนา 244) 
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 2.6.5  องคประกอบที่สําคัญในการจัดการสนทนากลุม (components  of  conducting  focus  
group  session)  
  1)  บุคลากรที่เกี่ยวของ (personnel) 
  2)  ผูดําเนินการสนทนา (moderator / facilitator) 
  3)  ผูจดบันทึกการสนทนา (note-taker / recorder) 
  4)  ผูชวยทั่วไป (assistant / caretaker) 
  5)  แนวทางในการสนทนากลุม (group discussion guide) 
  6)  อุปกรณสนาม (field instrument) 
  7)  แบบฟอรมคัดเลือกกลุมผูรวมสนทนา (screening form) 
  8)  ส่ิงเสริมสรางบรรยากาศ (refreshment & snack) 
  9)  ของสมนาคุณแกผูเขารวมสนทนา (remuneration) 
              10)  สถานที่และระยะเวลา (location and time) 
 2.6.6  คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ีของบุคลากรที่เก่ียวของ 
 คุณลักษณะของผูดําเนินการสนทนา (characteristics of moderator / facilitator) 
 ผูดําเนินการสนทนา  ถือเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหการสนทนาบรรลุเปาหมาย  จึงตองมี
คุณลักษณะ  ดงันี้  (เพ็ญพกัตร  อุทิศ, 2547, อินเทอรเน็ต) 

1) รูถึงความตองการ  หรือเปาหมายของโครงการเปนอยางดี 
2) มีบุคลิกภาพดี 
3) มีมนุษยสัมพันธ  สุภาพ  ออนโยน  มีอารมณขัน 
4) สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 
5) สามารถพูดหรือใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดดี 

 2.6.7  บทบาทหนาท่ีของผูดําเนนิการสนทนา  
 เพ็ญพักตร  อุทิศ (2547, อินเทอรเน็ต) ไดเสนอบทบาทหนาที่ของผูดําเนินการสนทนา 

ไวดังนี้ 
1) สรางบรรยากาศอยางเปนกันเอง 
2) ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุม 
3) ขอความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและยินยอมใหมีการบันทึกขอมูล 
4) ควบคุมประเด็น  และจังหวะของการสนทนาและลีลา 
5) ทําตัวเสมือนผูเรียนรู (เปนผูฟงที่ดี ไมแสดงความคิดตน) 
6) ยืดหยุน  เปดใจ  อดทนตอการรบกวน / ไมรวมมือ 
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7) ระมัดระวังน้ําเสียงและทาที 
8) สังเกตพฤติกรรมของผูรวมสนทนา 
9) ใหผูสนทนาไดแสดงความคิดอยางเสรี 

 2.6.8  บทบาทหนาท่ีของผูจดบันทึกการสนทนา 
 เพ็ญพักตร  อุทิศ (2547, อินเทอรเน็ต)  กลาวถึง  บทบาทหนาที่ของผูจดบันทึกการสนทนา

ไว 3 ประการ คือ 
  1)  วาดแผนผังการนั่งของผูรวมสนทนาทุกคน  พรอมมีหมายเลขและชื่อกํากับไว  
เพื่อประโยชนในการจดบนัทึกและการสังเกตพฤติกรรม 

2)  จดบันทึกการสนทนา โดยการสังเกตและตั้งใจฟง พรอมบันทึกตามความเปนจริง 
(ถอยคํา ปฏิกิริยา) 

 3)  ถอดเทปการสนทนาดวยตนเอง 
 2.6.9  บทบาทหนาท่ีของผูชวยท่ัวไป 
 เพ็ญพักตร  อุทิศ  (2547, อินเทอรเน็ต)  กลาวถึง  บทบาทหนาที่ของผูชวยทั่วไปไว 6 ประการ 

คือ 
 1)  จัดเตรียมอุปกรณสนามใหพรอม 
 2)  จัดเตรียมสถานที่และความพรอมในการสนทนากลุม 
 3)  คอยควบคุมเครื่องบันทึกสียง  และเปลี่ยนเทปขณะที่ทําการสนทนา 
 4)  อํานวยความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนา  และผูจดบันทึก 
 5)  ดูแลบริการเครื่องดื่มและขอขบเคี้ยวแกผูรวมสนทนา 
 6)  อํานวยความสะดวกทั่วๆ ไป 
 2.6.10  แนวทางในการสนทนากลุม (group discussion guide) 
 เพ็ญพักตร  อุทิศ (2547, อินเทอรเน็ต)  ไดเสนอแนวทางในการสนทนากลุม ไวดังนี้ 
 1)  เปนแนวคาํถามที่ใชในการดําเนินการสนทนากลุมซึ่งตองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจยั 
 2)  ควรมีประมาณ  6-10 คําถาม 
 3)  เปนคําถามปลายเปด  เชน “คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณ”, 

“คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ..”, “คุณไดขอมูลเกี่ยวกับมาจากอะไร” 
  2.6.11 อุปกรณสนาม (field instrument) 

1)  เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ ควรมีสํารองไวเพื่อปองกันการผิดพลาด 
2)  สมุดบันทึก และดินสอ 
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  2.6.12 การเตรียมตัวการจัดสนทนากลุม 
1) คัดเลือกกลุมผูรวมสนทนา 
2) ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาแกกลุม 
3) นัดหมายวัน  เวลา  สถานที่ 
4) แบงหนาที่ความรับผิดชอบของทีมวิจัย 
5) กําหนดวัตถุประสงคและแนวคําถามรวมกัน 
6) แบงหนาที่ความรับผิดชอบ และเตรียมตัวใหพรอม 
7) เลือกและจัดเตรียมสถานที่สําหรับการสนทนากลุม 

  2.6.13  ขั้นตอนในการสนทนากลุม 
               การเริ่มดําเนินการสนทนา ผูดําเนินการแนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงคใหสมาชิกกลุม
แนะนําตัว  อธิบายใหเห็นความสําคัญของกลุม  กฎกติกา  มารยาท  เร่ิมการสนทนาโดยพูดคุยเร่ือง
ทั่วๆ ไป เพื่อสรางสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดี ดําเนินการสนทนา ส้ินสุดการสนทนา 

 2.6.14  ขอดีและขอจํากัดของการสนทนากลุม 
  ขอดี 

1) ลดความเขาใจไมถูกตองในประเด็นที่พูดคุย 
2) สมาชิกกลุมมีความเทาเทียมกัน 
3) เกิดการแสดงความคิดเห็น  ถกเถียง  สาระรวมกัน 
4) บรรยากาศของกลุมกระตุนใหมีการใหขอมูลที่กวางขวาง 

  ขอจํากัด 
1) ระวังการผูกขาดการสนทนา 
2) ไมกลาเปดเผยขอมูลบางลักษณะ (เร่ืองสวนตัว) 

 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
  2.7.1  วิจัยภายในประเทศ 
 สุนทร  ชอบทําดี (2534, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีบทบาท
ในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน  มีสวนรวมในการประชุมผูปกครองนักเรียน ประสานงานใหมี
การเผยแพรขาวสารในที่ชุมชน และขอความรวมมือใหผูปกครองมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน รวมกิจกรรม
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ของโรงเรียนในดานการใหบริการแกชุมชน มีสวนรวมเสนอแนะและประสานงานใหโรงเรียนกับ
หนวยงานอื่น ใหบริการความรูแกประชาชนที่โรงเรียน และแสวงหาความชวยเหลือจากชุมชน
นํามาปรับปรุงอาคารสถานที่ไวบริการแกชุมชน 
 สมรักษ  ภูคําแสน (2540, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของชุมชนตอการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแกน  พบวา  ชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา การบริหารวิชาการ กิจการนักเรียนอยูในระดับมาก 
สวนดานอาคารสถานที่ มีความแตกตางสําหรับการหาสถานที่ในการจัดสราง การใชอาคารสถานที่ 
การชวยบํารุงรักษา อยูในระดับมาก สวนการควบคุมและการประเมินการใชอาคารสถานที่ อยูใน
ระดับปานกลาง การบริหารองคการแบงสายงานและการบริหารบุคคลที่มีสวนรวม ในระดับปานกลาง 
ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น เนื่องจากชุมชนในทองถ่ินที่เปนที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีสภาพเศรษฐกิจไมดี ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน จึงไมสามารถเขารวมในการจัดการศึกษา
กับทางโรงเรียนไดอยางเต็มที่ สวนบทบาทที่ควรจะเปนของชุมชนตอกิจการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน สอดคลองกับแนวความคิดของนักวิชาการศึกษาวา
โรงเรียนและชุมชนจะตองรวมมือกันในทุกๆ ดาน ไมปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูดําเนินการ
จึงจะทําใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายและนําไปสูความเปนเลิศทางการศึกษาอยางแทจริง 
 พิทักษ  จอมเมือง (2541, บทคัดยอ)  ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง พบวา ระดับการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาที่มีสถานภาพตางกัน โดยสวนรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยของ
การปฏิบัติงานสูงกวาผูทรงคุณวุฒิ ผูปกครองนักเรียน และศิษยเกาของโรงเรียน 
 มงคล  มาเวียง (2541, หนา 101)  ศึกษาสภาพการมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรทองถ่ิน 
จังหวดั อุดรธานี พบวา ระดับบทบาทการมีสวนรวมโดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับปานกลาง 

   ประสาน รักพวง (2542, หนา 60) ศึกษาสถานภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตาก พบวา สถานภาพการดําเนินงานดานบทบาทหนาที่
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
  เสถียร แกวพระปราบ (2543, หนา 40) ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดพังงา พบวา ผลการเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา 
จังหวัดพังงา ตามตัวแปรสถานภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการ
จากขาราชการครูในโรงเรียน มีระดับการปฏิบัติงานสูงกวาคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก 
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 ปราโมทย  กิ่งแกว (2544, หนา 92) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พบวาระดับบทบาทการมีสวนรวมโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  

 มนตรี  แกววิจิตร (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาการเขาไปมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบวา การเขาไปมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามภาระงานบริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาทั้ง 6 ดาน  คือ ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล  
ดานการบริหารงานธุรการ  การเงินและพัสดุและดานการบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนดานบริหารงานกิจการนักเรียนและดานการบริหารงานอาคารสถานที่โดยรวม
อยูในระดับมาก 
   ยรรยง  แกนสาร (2545, หนา 94) พบวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารงาน
โรงเรียนดานงานธุรการ การเงินและพัสดุ อยูในระดับปานกลางเปนอันดับสุดทาย อาจเปนเพราะวา
ในสภาพความเปนจริง งานการเงิน และพัสดุจะแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบตามระเบียบ แตผูบริหาร
ตองเปนผูรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานและทําหนาที่ควบคุมงานการเงิน และพัสดุของโรงเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและงานดานนี้เปนที่เกี่ยวของกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
หากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเสียจะตองไดรับโทษคอนขางรุนแรงและ
ชัดเจนกวางานในดานอื่น 
 ฉลอง  คงเจริญ (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะและแสดงความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองนักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกทางความคิดตอ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมอยูในระดับมาก และผูปกครองนักเรียนมีความเห็นตอการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครในดานการวางแผนจัดการศึกษา 
การจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 ศุภมาศ  การะเกตุ (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจําโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก  พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
สวนรายดานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการศึกษา
อยูในระดับมาก สวนดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เมื่อจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปน



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

  
55 

ผูแทนครูมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูงสุดทั้งในภาพรวมและรายดาน สวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนผูปกครอง มีระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยที่สุด 
ทั้งในโดยรวมและรายดาน  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ โดยรวมดานการบริหารและการจัดการ
ดานการสนับสนุนการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิชาการ
ไมแตกตาง ปจจัยที่สนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก การเปนคนในชุมชน การมีเวลาวาง การเปนศิษยเกา ผลตอบแทนโรงเรียน  
ไดแก ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การปฏิบัติของผูบริหารและคณะครู และปจจัย
ที่เปนอุปสรรค ดานคณะกรรมการ ไดแก การไมรูบทบาทหนาที่ การไมมีเวลาวาง ไมไดเปน
คนในพื้นที่สถานศึกษา ไมเอื้อ สวนดานโรงเรียน ไดแก โรงเรยีนจัดประชุมนอย  ผูบริหารและคณะครู
ไมใหความสําคัญกับชุมชน 
 บํารุง  ชูประเสริฐ (2546, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง  พบวา  โดยรวม
และเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ  พบวา  ผูแทน
ครูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก  สวนคณะกรรมการประเภทอื่นๆ มีสวนรวม
ในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมตามสถานภาพที่ตางกัน
มีความแตกตางกัน โดยคณะกรรมการประเภทผูแทนครูมีสวนรวมมากกวาคณะกรรมการประเภทอื่น  
สวนคณะกรรมการประเภทผูปกครองมีสวนรวมนอยกวาคณะกรรมการประเภทอื่นๆ  
  องอาจ  ไพศาลภูมิ (2546, หนา 89) ไดศึกษาพบวาความตองการในการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 เกตุสุเดช  กําแพงแกว (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษากิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน : กรณีศกึษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ผลการวิจัยพบวา
กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดมี 2  กิจกรรม คือ โรงเรียนควรกําหนดนโยบายและจัดระบบอาสาสมัคร
เพื่อชวยงานโรงเรียนที่ชัดเจน และผูปกครองควรมีเวลารับฟงและชวยแกปญหาใหเด็กทุกครั้ง
ที่เด็กตองการ สวนกิจกรรมที่มีพิสัยสูงที่สุดมี 2 กิจกรรม ไดแก ผูปกครองควรดูแลเด็กใหทําการบาน
อยางสม่ําเสมอ และผูปกครองควรใหขอมูล หรือเชื่อมโยงแหลงขอมูลหรือแหลงเรียนรูของชุมชน
ใหโรงเรียน กิจกรรมที่มีคาพิสัยต่ําที่สุด ไดแกโรงเรียนควรปฐมนิเทศและฝกอบรมผูปกครอง
ที่เปนอาสาสมัครใหเหมาะกับงานนั้นๆ  
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 นุศรา  สุโงะ (2548, หนา 86) กลาววา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ผูแทนองคกรศาสนาไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในการรวมกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและการมีสวนรวมในการดําเนินงานคือมีสวนรวมในการเสนอแนะ
สภาพปจจุบัน ปญหาความตองการของชุมชนในการพัฒนาของโรงเรียน พรอมทั้งใหการชวยเหลือ
เพื่อแกปญหานักเรียนรวมทั้งปญหาของโรงเรียน    

  ประสิทธิ์  รักเผา (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา อําเภอบานคาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1  พบวา ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา อําเภอบานคาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จําแนกตามผลการศึกษาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ       

   สุเทพ ไผลอม (2548, หนา 69) ไดศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

    ชฎาพร  เสารเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา บุคลากรสวนนอยที่มี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพราะบุคคลสวนใหญ
ไมไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของเทศบาลในขั้นการกําหนด
รายละเอียดกิจกรรมแผนงาน/โครงการในระยะ 5 ป บุคลากรสวนใหญมีสวนรวมประชุม
เพื่อนําแนวทางการพัฒนามากําหนดเปนวัตถุประสงคของสาขาการพัฒนาและแผนงานพิจารณา
ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมในแตละแผนงาน/โครงการและรวมสรุปทําเนียบแผนงาน/โครงการ 

 ณัฐวุฒิ  หลวงธิจา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานโปงแดง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน พบวา ชุมชนสวนใหญมีสวนรวมนําเสนอ
ความตองการของชุมชนในการจัดการศึกษา นําเสนอภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการศึกษา
และนําเสนอปญหาของชุมชนในการจัดการศึกษา รับรูปญหาของโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการไมมีสวนรวม ชุมชนไมมีสวนรวมกําหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปของ
โรงเรียนและเปนคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
กําหนดนโยบายการวางแผนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและรวมจัดลําดับความสําคัญของปญหา
เพื่อนํามาวางแผนในการจัดการศึกษา ดานการประสานงาน ชุมชนสวนใหญมีสวนรวมเสียสละเวลา
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ใหกับโรงเรียนในการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา แตไมมีสวนรวมในเรื่องของ
การประสานงานกับองคกรอื่นนอกทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนจัดหาวัสดุ อุปกรณ
การเรียนรูจากสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เนื่องจากชุมชนไมรับรูปญหา 
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนหรือปญหาของนักเรียน ไมมีการประสานงานระหวางชุมชนกับโรงเรียน 
ตางคนตางความคิด ขาดการประสานงานระหวางผูนําชุมชนกับครูและหนวยงานอื่นๆ ดานการจัด
แสวงหาทรัพยากร ชุมชนสวนใหญมีสวนรวมชวยเหลือในการสละแรงกายในการพัฒนาโรงเรียน 
แตไมมีสวนรวมในเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของนักการภารโรงที่เขามาทํางานในโรงเรียน 
เปนตัวแทนของโรงเรียนในการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
จากองคการบริหารสวนทองถ่ิน บริจาคสื่อ วัสดุ อุปกรณใหกับโรงเรียน ในดานการประเมินผล
ชุมชนไมมีสวนรวม คือ การเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุของโรงเรียน เปนกรรมการตรวจสอบ
การเงินของโรงเรียน และพิจารณาการเลื่อนขั้นพิเศษแกบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียน
จะดําเนินการเอง ชุมชนไมรับรูการประเมินผลการเรียนของนักเรียนวาดีหรือไมดีตลอดจน
ผลการทํางานดานตางๆ และไมมีการประเมินนักเรียนแตละรุนวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

   เทอดศักดิ์  จันเสวี (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเขตเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมพบวา  
ผูปกครองมีสวนรวมดานการสื่อสารมากในเรื่องใหความรวมมือในการกรอกแบบสํารวจตางๆ ของ
โรงเรียน เขารวมประชุมทุกครั้งที่โรงเรียนมีหนังสือเชิญและอํานวยความสะดวกแกครูเมื่อมีการเยี่ยมเด็ก
ที่บาน สวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดสภาพแวดลอมไดมีสวนรวมสรางหรือปรับปรุง
อาคารสถานที่ตางๆ รวมพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน ปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานที่
ภายในโรงเรียน ตกแตงหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ผูปกครองมีสวนรวมนอยในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน การเลือกคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและรวมเปนคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศดังกลาว สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะผูแทนองคกรตางๆ ยังไมเขาใจบทบาทและหนาที่ที่ตนเอง และการมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอยมาก จึงเปนประการสําคัญในการบริหารการศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษา
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษาตามเปาหมายและเปนการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางแทจริง 
  2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 อเมนู  เทคกา (Amenu – Tekaa, 1998, p. 1626-A; อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  
2537, หนา 185) ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดียนในประเทศแคนาดาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจดัการศึกษา ซ่ึงผลวจิัยพบวาการจดัการศกึษาประสบผลสําเร็จในชุมชนที่ประชาชนมีสวนรวม
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ในการพัฒนาหลักสูตรการจดัการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและสอดคลองกับ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น  ๆเมื่อประชาชนมสีวนรวมอยางเขมแข็ง การจัดการศึกษาก็จะประสบผลสําเร็จ 
 โบบางโก (Bobango; อางถึงใน บรรจง  ชมพูวงศ, 2539, หนา 21) ไดกลาวถึง การมีสวนรวม
ของผูปกครองในการจัดการศึกษา  สงผลดีตอการเรียนของนักเรียนและผูปกครองสวนใหญปรารถนา
ที่จะชวยใหลูกๆ ไดประสบความสําเร็จในการเรียน  อยากจะสรางความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน  และ
อยากไดรับคําแนะนําจากทางโรงเรียน  โรงเรียนตองตอบสนองความตองการนี้โดยจัดใหมีกิจกรรม
ที่ผูปกครองจะเขามามีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงแตละโรงเรียนแตกตางกัน แตประการสําคัญ
กิจกรรมของแตละโรงเรียนนั้นตองเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนและผูปกครอง ใหศึกษา
และมองดูความตองการของชุมชนที่โรงเรียนใหบริการและสรางคํานิยามสําหรับการมีสวนรวม
ของผูปกครอง 
 แอบเดล (Abdel, 1973, p. 185) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาในประเทศ
อียิปต ไดแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของชุมชนเปนหลักสําคัญของประชาธิปไตยจําเปนตอง
ปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน และควรกําหนดเปาหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา รวมทั้งประเด็น หรือกิจกรรม
ที่ประชาชนควรมีสวนรวม 
 สมิธ (Smith, 1971, p. 122) ไดทําการวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษา
ในการวางแผนและการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา
สมาชิกของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนและประชาชนมีความตองการที่จะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ อันจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและประชาชนเห็นดวยเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่ทางโรงเรียนดําเนินการเพียงฝายเดียว
โดยที่คณะกรรมการไมไดมีสวนรูเห็น   คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารโรงเรียน
เห็นพองตองกันวาโรงเรียนจะเจริญกาวหนาไปกวาเดิม หากไดมีคณะกรรมการดังกลาวเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  ผลการทําวิจัยของสมิธนี้  สอดคลองกับผลการทําวิจัยของฮารโรลด 
(Harold, 1983) ซ่ึงไดศึกษาเกี่ยวกับอํานาจบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
การศึกษาระดับทองถ่ิน ผลการ วิจัยพบวาคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญมากในการกําหนด
นโยบายและการเขามามีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของทองถ่ิน 
 คิง (King, 1984, p. 1493-A) ไดทําการวิจัยเร่ืองโรงเรียนในฐานะเปนชุมชนและความสัมพันธ
ของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  จุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสามารถลดความแตกแยกของ
ชุมชน โดยการสรางความสัมพันธดวยวิธีการประชาธิปไตยใหเกิดความรูสึกวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลวิจัยของบุคคลอื่นที่ไดวิจัยไวแลว 3 คน  ผลการศึกษาสรุปไดวา  
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ถาหากใหบุคคลเขาไปเกี่ยวของกับการสรางกฎจะทําใหเขามีความรูสึกวาจะตองรักษากฎนั้นไว  
ถาใหเขามีโอกาสเขารวมจะมีการปฏิบัติตามกฎมากขึ้น  และถาใหบุคคลไดเขาไปเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ  เขาจะเปนผูที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงเรียน  ความแตกแยกจะนอยลง 
 คราฟ (Craft, 1988, p. 1633-A) ไดศึกษาทัศนคติของชุมชนตอการจัดการศึกษาและระดับ
การมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียนที่จะทําใหทัศนคติของชุมชนตอโรงเรียนดีขึ้น  จุดมุงหมายคือ
ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมสิ่งแวดลอมของโรงเรียนกับทัศนคติตอ
สถานศึกษาของรัฐ  ผลการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธกันระหวางระดับทศันคติกับระบบโรงเรียน
และส่ิงแวดลอม  แตไมมีความสัมพันธระหวางทัศนคติของชุมชนกับส่ิงแวดลอม  หรือทัศนคติของ
ชุมชนกับระดับการเขารวมในกิจการของโรงเรียน 
    เบเคอรา (Becerra, 1974, p.5887-A; อางถึงใน ฉลอง คงเจริญ, 2545, หนา 66)  ศึกษาบทบาท
ของผูบริหารการศึกษาและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจ
เกี่ยวกับปญหาใด  ๆที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้น ผูบริหารและผูแทนชุมชนจะตองรวมมือและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการทางการศึกษาตามหนาที่ บทบาท และนโยบายที่ไดตกลงกันไวผูบริหารตองเขาใจ
และสนใจกับความแตกตางของชุมชน 

   หลุยส (Louise, 1998,  p. 4551-A; อางถึงใน สุวัช พานิชวงษ, 2546, หนา 69) ศึกษา
ความพึงพอใจของพอแมและครอบครัวในการเขามามีสวนรวมในการประกอบกิจกรรม ผลการวิจัย
พบวา พอแม และผูปกครองตองการมากกวาการเขาไปมีสวนเกี่ยวของ คือ ตองการเขาไปเปนหุนสวน
ในการชวยเหลืออยางเทาเทียมกันระหวางครอบครัวกับกิจกรรมที่จัดไว พอแมมีความคาดหวัง
ที่จะรวมใหคําแนะนําแกบุตร ใหเงินชวยเหลือและตัดสินใจในการรวมออกแบบโครงการและบริการ
สําหรับบุตรหลานและครอบครัว และสิ่งที่พอแมสามารถชวยไดมากที่สุด คอื การใหความรูเฉพาะทาง 
ทักษะและความรูสึกที่ไดรับจากกิจกรรม การประเมินผลและการบริการโดยตรงสําหรับบุตร และ
ไดสรุปวา พอแมควรมีความรูในการใหความชวยเหลือในชวงเวลาเย็น วันหยุด  สวนชุมชนตองการ
ใหความชวยเหลือดานขาวสาร 

  แฟนทุสโซ, ไทก และชายดส (Fantuzzo, Tighe & Childs, 2000, p. 367-374; อางถึงใน 
เกตุสุเดช กําแพงแกว, 2547, หนา 117)  ศึกษาแบบสอบถามการมีสวนรวมของครอบครัว การประเมิน
พหุระดับของการมีสวนรวมของครอบครัวในการศึกษาของวัยรุนตอนตน ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ของการมีสวนรวมแบงเปน 3 โครงสราง ไดแก การมีสวนรวมที่มีฐานมาจากโรงเรียนการมีสวนรวม
ที่มีฐานมาจากบาน และการประชุมรวมกันระหวางบานและโรงเรยีน และผูปกครองที่มีการศึกษา
สูงกวาจะเขามามีสวนรวมในการศึกษาของเด็กปฐมวัยมากกวาผูปกครองที่มีการศึกษานอยกวา 
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 สรุปงานวิจัยตางประเทศพบวา  การมีสวนรวมนั้น ชี้ใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชน
เปนหลักการสําคัญในการบริหารการศึกษาใหสําเร็จได ประชาชนตองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา 
การบริหารการศึกษา  เพื่อใหมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนใหมีความเจริญกาวหนา ขอบกพรองการเขามามีสวนรวม
ของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดจากความบกพรองในการติดตอส่ือสาร ขาดความรูความเขาใจ
ในบทบาทและหนาที่  
 สรุปงานวิจัยในและตางประเทศ  พบวา  การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอันจะเปนหลักประกันใหแกผูรับบริการตามหลักของการประกันคุณภาพการศึกษานั้น  
จะทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดความสมบูรณและเปนการสนองตอบตอความตองการ 
ของผูเรียนและทองถิ่น  จะทําใหทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา  รับผิดชอบ
ในการบริหารการศึกษา  ผลที่ตามมาคือการบริหารการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพสูง 
 

2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

             จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม
ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ใน  4  ดาน คือ 
  1)  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานวิชาการ ไดแก การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ินเพื่อใชในสถานศึกษา การใหความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาแกนแตละกลุมวิชาใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน การจัดหาวิทยากร 
ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงประกอบการเพื่อฝกประสบการณ การรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบ
ปฏิบัติงานวิชาการ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรงานวิชาการการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในงานวิชาการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การสรางบรรยากาศทางวิชาการ
ในสถานศึกษา การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ 
การรณรงคใหเด็กทุกคนในพื้นที่บริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใหความคดิเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 

2)  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานงบประมาณ ไดแก จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ การพิจารณาแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ การบริหารงบประมาณใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การติดตามรายงาน
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ผลการใชงบประมาณการกําหนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจาง 
ควบคุมการกอสราง ตรวจการจาง ตรวจรับพัสดุ การเบิก จายเงินประเภทตางๆ การเรียกเก็บเงิน
คาบํารุงประเภทตางๆ จากผูปกครอง การดําเนินการดานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และการให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนางานดานงบประมาณ 

3)  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานบุคลากรไดแก การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
แกบุคลากร การจัดองคกรในสถานศึกษา การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การสงเสริมวินัยและดําเนินการทางวินัย การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายบุคลากร
ในสถานศึกษา การพิจารณาเขาศึกษาอบรม การศึกษาตอของบุคลากรในสถานศึกษา และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

4)  การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานบริหารทั่วไป ไดแก การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของสถานศึกษา การจัดทําตาราง 
แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา การกําหนดแผนการใชอาคารสถานที่และหองเรียน การจัดหา
ทุนการศึกษา การสงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
การประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารเกียรติคุณสถานศึกษา การจัดทําใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนแกชุมชน การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและ
ครู การระดมความรวมมือจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา การบริหารแหลงวิทยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อการศึกษา การรวมโครงการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
แกนักเรียน การสํารวจความตองการดานการศึกษาแกชุมชน การรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และการใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
 
                  
 
 


