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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

การวิจยัคร้ังนี้     มุงที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา   อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม    และศึกษา
ความสัมพันธของภูมิหลัง  และการพัฒนาศักยภาพ  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     กับ
การมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูวิจัยไดศึกษาแนวคดิ
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของ  เพื่อนํามาเปนกรอบความคิดและเปนแนวทางในการวิจัย  ดังนี ้

แนวคิดเก่ียวกบัการมีสวนรวมในงานวิชาการ 
ในที่นี้จะเสนอสาระที่เกี่ยวของกับความหมายและความสําคัญของการมีสวนรวม   การมี 

สวนรวมในการจัดการศึกษา   และลักษณะของการมีสวนรวม   ตามลําดบัดังนี ้

ความหมายและความสําคัญของการมีสวนรวม 
แนวคดิในการบริหารงานที่ไดรับการยอมรบัสวนหนึ่งในปจจุบัน   คือ     การบริหารงาน 

ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ   โดยเฉพาะการบริหารหนวยงานหรือองคกรเกี่ยวกับการ
ใหบริการสาธารณะตาง ๆ  รวมทั้งหนวยงานทางการศึกษา  ยิ่งควรใหความสําคัญในการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของในกลุมผูรับบริการยิ่งขึ้น     จากการศึกษาพบเอกสารที่เสนอสาระเกี่ยวกับความหมาย
และความสําคญัของการมีสวนรวมไว  ดังนี้ 
                   โคเฮน และอัพโฮฟฟ (Cohen  and  Uphoff , 1980)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวม
วา   เปนกระบวนการที่ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ    การดําเนนิการ    การรวมรับ
ผลประโยชน  และการประเมินผล 
 ริฟกิน (Rifkin , 1990)  ไดเสนอวา    การมสีวนรวมหมายถึง   การที่ประชาชนไดเขาไปมี 
สวนรวมในการจัดการหรือควบคุมการดําเนินกิจกรรม    ตั้งแตการวางแผน   การดําเนินการตามแผน
และการประเมินผล 
 ชาญชัย     อาจนิสมาจาร (2539 : 93, 97)   ใหความหมายของการมีสวนรวมวา   หมายถึง
กระบวนการทีทุ่กคนใหความคิดเห็นเพื่อแกปญหาที่เกดิขึ้น     เปนการเขาไปเกีย่วของในงาน (Tast - 
Involvement)  ของบุคคลหรือกลุม     ซ่ึงมิใชเฉพาะการมีสวนรวมทางรางกายเทานัน้ แตยังเกีย่วของ
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ในดานสติปญญาและอารมณดวย      การบริหารแบบมสีวนรวมจึงเนนการระดมความคิดของทุกฝาย
มาชวยในการตัดสินใจ    โดยถือวาความคดิเห็นของผูเกีย่วของทุกคนและทุกระดับเปนประโยชนตอ
องคกร 
 สกล  สกลเดช (2542 : 29)   เสนอวา  การมสีวนรวม  คือการเขาไปเกีย่วของในการรูเห็น 
ตัดสินใจ  ควบคุมดูแลและสงเสริมใหเกดิประโยชนสูงสุด   และศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน (2542 : 11) เสนอ
วา   การมีสวนรวม   หมายถึง   การดําเนินการทั้งดานกาย วาจาและใจ   เพื่อใหเกิดความสัมพันธและ
เกิดพลังในการเปนผูใหและผูรับ   มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ  เพื่อใหเกิดการพัฒนา 
              สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2544  : 10-13)     ไดเสนอไววา    การมสีวนรวมเปนการเปดโอกาสให 
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการทํางาน       เพือ่ใหเกดิความรูสึกผูกพันกับงานหรือองคการและสงผลให
เกิดขอผูกมัดหรือขอตกลงในทางพัฒนารวมกัน   ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
 
 
                                                                                                  ขอผูกมัดหรือขอตกลงรวมกัน 
                                                                                                              (Commitment) 
                                                       ความรูสึกผูกพัน      
                                                         (Involvement) 
                    การมีสวนรวม  
                    (Participation)                               

                          

           ภาพที่  1  ระดับความสมัพันธของการมีสวนรวม 
                                  ท่ีมา          :   สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2544 : 13) 

  จากความหมายที่กลาวมาอาจสรุปไดวา       การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ผูเกี่ยวของ 
ทุกฝาย    ทั้งระดับบุคคลและกลุมไดเขามามีสวนรวมในการใหคําปรกึษาหารือ    รวมตัดสินใจ  รวม
ปฏิบัติงาน  และรวมประเมนิผล   ทําใหเกดิความรูสึกผูกพัน   เกดิพลังในการสรางสรรค  และพัฒนา
รวมกัน    การมีสวนรวมจึงเปนสิ่งที่ตรงขามกับการบริหารงานแบบรวมศูนยอํานาจ  

           การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
           ในสวนทีเ่กีย่วกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนนั้นเสนห จามริก  (2537 :  
323) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาที่ควรจะตองสอดคลองกับวิถีชีวติในชุมชน โดยมี
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ความเชื่อมโยงกับสภาพปญหา   ความตองการและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน   ซ่ึงมีทรัพยากรที่เปน
องคความรูที่มีธรรมชาติ    พฤติกรรมทางสังคม   วัฒนธรรม   เศรษฐกิจ    เทคโนโลยีการผลิต   มีทั้ง
ทรัพยากรในรูปแบบสถาบันและภูมิปญญาตาง ๆ      ผูนําชุมชนที่มีอยูจงึสามารถที่จะสนับสนุนและ
มีสวนรวมในการจัดการศกึษา      การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่มีระบบคิดและมีการสั่งสมที่เปนเหตุ

เปนผล    จะทาํใหการจดัการศึกษาสนองตอการพัฒนาชุมชน   และสงัคมใหมีความเจริญกาวหนาได
อยางสมดุลและยั่งยืน 

 ที่ผานมา  กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 5-9, 37- 38)   ไดเริ่มตระหนักในความสําคัญของ 
การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของผูเกีย่วของ      จะเห็นไดจากการกําหนดสาระสําคัญในบัญญัติ  
10  ประการของโรงเรียนในอุดมคติที่วา   องคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   ทั้งทางดาน
วิชาการและการบริหาร     การสงเสริมใหกลุมบุคคลหรือชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหาทรัพยากร   
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา     รวมทั้งเปนโรงเรียนที่ผูนําทองถ่ินและผูปกครอง
ยอมรับวามีคณุภาพและมาตรฐานที่ยอมรบัได  โดยกําหนดใหโรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน  
ประกอบดวย    ผูแทนผูปกครองนักเรียน    ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน    ประชาชนและ
ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินและขาราชการซึ่งไมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามสัดสวน   3  : 2  :  2  : 2    
โดยมีแนวคิดที่จะกระจายอํานาจใหผูที่ใกลชิดเด็กเปนผูใชอํานาจในการบริหาร   เพื่อใหสถานศึกษา
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ    จึงกําหนดใหสถานศึกษาอยูภายใตการบริหารของคณะบุคคล   คือ  
คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงมีหนาที่โดยสรุป  ดังนี ้

1.  มีสวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษา      โดยพิจารณาเปาหมายของการปฏิรูป 
การศึกษาอยางละเอียดรอบคอบในทุกแงมุม   
  2.  มีสวนรวมตัดสินใจกําหนดจุดเนนในการปรับปรุงพัฒนาตามลําดบัความสําคัญ 

 3.  มีสวนรวมตัดสินใจในการกําหนดแผนยุทธศาสตร   รวมทั้งวิธีการวัดและประเมนิผล 
การดําเนินงาน 
 4.  มีสวนรวมในการตรวจสอบ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
 5.  มีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร   และการสรางความเขาใจทีด่ีระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
 ทิพยสุดา    สุเมธสุนีย  (2539 : 10-12)   กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาวาเปน
ความเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนและชุมชน       เปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยทรัพยากรทั้งหมด 
ที่มีอยู  ทั้งคน  วัตถุและชุมชนทองถ่ินมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ซ่ึงโรงเรียนตองจัดการศึกษา
ใหมีบรรยากาศที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของทองถ่ิน    
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 เจือจันทร   จงสถิตยอยู  และ อมรวิชช  นาครทรรพ (2539 : 11)    ไดกลาวถึงยุทธศาสตร 
ที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษาที่สําคัญ    คือ     ตองสรางภาวะความเปนผูนําและ
ความตระหนกัในบทบาทหนาที่   พรอมกบักระตุนบรรยากาศในการทํางานรวมกนั   ตองสนับสนุน
การกระจายอํานาจการบริหารและการมีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหชุมชนเรยีนรูวิธีการพัฒนา
และแกไขปญหาดวยตนเอง   

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 21-25)  เสนอวา ขณะที่สังคม
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็การศึกษายิ่งมคีวามสําคัญตอการดํารงชีวติมากขึ้น    ชุมชนจึงตองเขามา
มีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง   ซ่ึงสามารถดําเนินการพอสรุปไดดังนี ้
  1.  ควรถือเปนหนาที่ที่จะตองรวมกันพฒันาการศึกษา  เพือ่ใหเปนเครื่องมือในการพฒันา
คนในชุมชนใหมีคุณภาพ  โดยผลักดันใหโรงเรียนเปนศนูยกลางของการพัฒนา 

 2.  ควรมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะห        เพื่อหาจดุพฒันารวมกับคณะครูในโรงเรียน   
โดยรวมแสดงความคิดเหน็  และแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้  

 3.  ควรคนหาผูมีความรูความสามารถในทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน   ผสมผสานกับความรูใหมที่โรงเรียนจัดให 

 4.  ควรเขามาชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  เชน     การปรับปรุงอาคารสถานที่  
จัดสิ่งแวดลอม    รวมรณรงคในการหาทนุเพื่อพัฒนาโรงเรียน   รวมทั้งรวมกิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้น 

 5.  ควรเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ      ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
และเมื่อพบขอบกพรองควรรวมกันปรับปรงุแกไข 

6.  ควรสรางความภูมใิจในผลงาน    โดยเปดโอกาสใหชุมชนรับทราบความกาวหนาและ 
รวมภูมิใจในผลการพัฒนาทีม่ีสวนรวมมาโดยลําดับ 
  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย   พ.ศ.  2540      ไดสงผลมาสูสาระแหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2542 : 8-9, 15) ซ่ึงกําหนด 
บทบาทหนาทีข่องบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน   
ใหเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษา   ซ่ึงพอสรุปประเด็นสําคัญในมาตราที่เกี่ยวของไดดังนี ้
  มาตรา  8   การจัดการศึกษาใหยดึหลักการศึกษาตลอดชวีิตสําหรับประชาชน    ใหสังคม 
มีสวนรวมในการจัดการศกึษา   การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
  มาตรา  9  การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (วรรคสอง)  และหลักการ
มีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน   
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอื่น ๆ (วรรคหก) 
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  มาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกรเอกชน  
เอกชน   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น   สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน   โดยจดักระบวนการเรียนรูภายในชุมชน   เพื่อใหชุมชน
มีการจัดการศกึษาอบรม    มกีารแสวงหาความรู   ขอมูลขาวสาร   รูจักเลือกภูมิปญญา  และวิทยาการ
ตาง ๆ    เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ    รวมทั้ง  หาวธีิการสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
  มาตรา 57   ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบคุคลในชุมชน       ใหมีสวนรวม 
ในการจดัการศึกษา  โดยนําประสบการณ   ความรอบรู   ความชํานาญ  และภูมิปญญาทองถ่ิน  มาใช 
ใหเกดิประโยชนทางการศึกษา   และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  มาตรา 58  วรรคสอง  ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน   องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   เอกชน   องคกรเอกชน   องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ   และสถาบัน
สังคมอื่น  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเปนผูจดัและมีสวนรวมจัดการศึกษา   บริจาคทรัพยสิน
และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา  ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
  สาระแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542      ซ่ึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พุทธศักราช  2540     ที่ตองการใหมี
การปรับบทบาทของผูเกี่ยวของใหเปนภาคีของการมีสวนรวม     การจัดทรัพยากรการศึกษาจึงควร
ดําเนินการตามแนวทางนี้ (ชัยอนันต  สมุทวณิช, 2541 : 315)   

 จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช 2542   ไดใหความสําคญักับ
การปฏิรูปดานตาง ๆ   คือ   การปฏิรูประบบการศึกษา   กระบวนการเรียนรู  ครู  บุคลากร  ทรัพยากร   
และระบบบรหิารจัดการ    ที่เนนการกระจายอํานาจ   และการมีสวนรวมของบุคคล   กลุมบุคคลและ
สถาบันตาง ๆ   เพื่อชวยใหการดําเนินงานบรรลุผล     โดยใหสถานศึกษาบริหารงานภายใตการกาํกับ
ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษา  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกําหนดแนวคิด
ในการพัฒนาคนอยางตอเนือ่งจากระยะทีผ่านมา โดยเสนอวาชุมชนทองถ่ินจะตองรวมมีบทบาทใน
การบริหารจัดการมากขึ้น  ตัง้แตการรวมวางแผนระยะยาว  รวมสรางธรรมนูญสถานศึกษา (School 
Charter)    เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร   คุณภาพการเรียนการสอน  และคณุภาพ
ของผูเรียน (ชัยพจน  รักงาม,  2544 : 51) 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 53-60)  ไดจัดภารกิจโรงเรียน
ประถมศึกษาออกเปน  6  งาน  คือ   งานวชิาการ งานกิจการนักเรยีน งานบุคลากร งานธุรการการเงิน
และพัสดุ   งานความสัมพันธกับชุมชน   และงานอาคารสถานที่   โดยถือหลักวางานวิชาการเปนงาน
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ที่เกี่ยวของโดยตรงกับนกัเรยีน ซ่ึงเปนผลผลิตของการศึกษา    และการบริหารงานวชิาการดําเนินการ
ตามกระบวนการบริหารโดยทั่วไป  คือ  การวางแผน    การดําเนินงานตามแผน   การประเมินผลและ
การปรับปรุงแกไข   โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ   ทั้งผูปฏิบัติในโรงเรียนและประชาชน  

 การบริหารแบบมีสวนรวม   จึงเปนแนวคดิในการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน  ซ่ึงเปนไป
ในแนวทางเดยีวกันกับการบริหารจัดการที่ดี (Good Gorvernance)   ซ่ึงอานันท   ปนยารชุน  (2542  : 
17) เสนอวา    เปนรูปแบบการทํางานที่มีเงื่อนไขเกีย่วกับความโปรงใส   สอดคลองกับความเปนไทย
และกระแสโลกในปจจุบัน     เปนสวนที่สรางความเขมแข็งใหแกองคกร    ชวยใหการบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ  และเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยนื    

 ประเวศ  วะสี  (2543 : 9-10)      ไดกลาวถึงความจําเปนทีต่องเปดโอกาสใหทุกฝายเขามา 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาพอสรุปไดวา       การศึกษาเปนความหวังของสังคมเปนเสมือน
ตนทางแหงสภาพทางจิตใจ   ครอบครัว  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจและสังคม  กระบวนการ
ทางการศึกษาจึงมีความเคลือ่นไหวอยูตลอดเวลา   แตเปนกระบวนการที่เปนกลาง  ทุกคนจึงสามารถ
เขามามีสวนรวมได    และเมื่อทุกฝายไดเขามามีสวนรวม    ก็จะสงผลใหสามารถแกปญหาดานอื่น ๆ 
ไดดวย 

 นงรัตน  ศรีพรหม (2544 : 22-24)      ไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมบริหารจัดการศกึษา  
ของผูปกครอง   ชุมชน   และองคกรสวนทองถ่ินในคณะกรรมการสถานศึกษาในลักษณะตาง ๆ   คือ   
การใหคําปรึกษาเกีย่วกับการดําเนินงานของโรงเรียน    รวมตัดสินใจ  หรือใหความเห็นชอบเกีย่วกบั
การวางแผน     ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย   นโยบาย   การจัดทําธรรมนูญ  แผนพัฒนาโรงเรียน  และ
แผนปฏิบัติการประจําป     รวมทั้ง   มีสวนรวมในการปฏิบัติงานโครงการตาง ๆ  เชน    สงเสริมหรือ
ชวยเหลือการเรียนรู     เขามารวมใหการเรยีนรูแกนักเรียนเกี่ยวกบัอาชีพหรือภูมิปญญาทองถ่ิน   และ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เปนตน 

 รุงเรือง   สุขาภิรมย (2544 : 13) เสนอปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศทั้งในยุโรป  อเมริกา และเอเชีย   ที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม
ในการบริหารการศึกษาในรปูขององคกร  คือ คณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงเปนการสงเสริมใหทุกฝาย
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา   มีขวญักําลังใจ   มคีวามรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบบทบาท
หนาที่ของตนเองเพิ่มขึ้น     
  สมยศ    นาวกีาร (2545 : 1)   เสนอวา   การมีสวนรวมเปนการใชความคิดสรางสรรคเพื่อ 
การตัดสินใจ  บนพื้นฐานแนวคิดในการแบงอํานาจหนาทีใ่นการดําเนินงานอยางเปนระบบ   
  ทั้งนี้    สมาคมผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (2544 : 16) ไดเสนอ
แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารแบบมีสวนรวม (Participatory   Management)     ไวอยางสอดคลองกันวา   
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เปนวิธีการทํางานรวมกนัของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)     ในการจัดการศกึษาของโรงเรียน  
ประกอบดวย   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูบริหาร  ครู   ผูปกครอง  ชุมชนและนกัเรยีน 
  จากแนวคิดทีเ่สนอมาขางตนจึงสรุปไดวา    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึง่เปน
ตัวแทนของบคุคลและองคกรที่เกี่ยวของ     ควรมีสวนรวมในการดําเนนิงานวิชาการซึ่งเปนงานหลกั
ของโรงเรียน     การมีสวนรวมเปนหัวใจของแนวคดิประชาธิปไตย เพราะสงผลตอผูเกี่ยวของ    เปน
ความยุติธรรมที่ทุกคนควรมสิีทธิดําเนินการตามที่ตองการ      มีขอบขายตั้งแตการใหคําปรึกษาหารอื
การแสดงขอคิดเห็น    การตดัสินใจเกี่ยวกบันโยบายและแนวดําเนนิการระยะตาง ๆ    การปฏิบัติงาน
หรือสนับสนุนชวยเหลือและการประเมนิผลการดําเนินงาน        การมสีวนรวมจึงเปนกระบวนการที่
ทําใหเกดิความรูสึกผูกพัน  เกิดพลัง  และบรรลุผลในการพัฒนาเพิ่มขึน้    

ลักษณะของการมีสวนรวม 
โคเฮน และอัพโฮฟฟ (Cohen  and  Uphoff,  1980)    ไดจําแนกขั้นตอนหรือประเภทของ

การมีสวนรวมโดยสรุป   คือ    มีสวนรวมตดัสินใจในการวางแผน      มสีวนรวมดําเนนิการตามแผน   
มีสวนรวมในการรับประโยชน   และมีสวนรวมในการประเมินผล   ดังนี้ 

ขั้นที่  1  การมีสวนรวมตัดสนิใจในการวางแผน      ส่ิงที่ตองทําในกระบวนการตดัสินใจ 
ประการแรกคอื   การกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญ   จากนั้นจึงกําหนดนโยบายและ
กลุมเปาหมาย    การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตองดําเนินการตอเนื่องตั้งแตระยะเริ่มตน   ระยะวางแผน  และ
ระยะดําเนนิการตามแผน 

ขั้นที่  2   การมีสวนรวมในการดําเนินงาน    ซ่ึงเปนองคประกอบหนึง่ของการดําเนนิงาน  
โดยพิจารณาวาใครจะทําประโยชนโดยวิธีใดไดบาง เชน    การสนับสนุนทรัพยากร   การบริหารงาน
รวมทั้ง  การประสานงาน  และขอความชวยเหลือ  เปนตน 

ขั้นที่  3  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน    ซ่ึงนอกจากจะพิจารณาความสําคัญของ
ผลประโยชนทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพแลว     ยังควรพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน ทั้งผล
ที่เกิดในทางบวกและทางลบ   ซ่ึงเปนประโยชนและโทษตอบุคคลและสังคมดวย 

ขั้นที่  4  การมีสวนรวมในการประเมินผล   ซ่ึงมีส่ิงที่ตองคํานึง  คือ    ความเหน็ (Views)  
ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations)     ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 

แสวง  ปนมณ ี(2535 : 47)   ไดเสนอลักษณะของการมสีวนรวม (Forms of Participation)   
ในการบริหารจัดการศึกษาไว     สอดคลองกับที่  เสนห จามริก (2537: 323)    ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(2539 : 4-6)       ทิพยสุดา  สุเมธสุนีย  (2539 : 10-12)       สัมฤทธิ์  กางเพ็ง  (2544 :11-13)     ขนิษฐา
กาญจนรังษีนนท (2541 : 21)    วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542 : 170-182)       พจนี  เทยีมศักดิ์ (2543 : 
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14-15)   และภาณุวัตน  ภกัดวีงศ (2544 : 42-43)  ไดเสนอไว       ซ่ึงใชเปนพื้นฐานในการศึกษาการมี
สวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้  ดังนี ้

1.  การมีสวนรวมเปนที่ปรึกษา  (Consultative  Participation)  หมายถึง  การที่ผูเกี่ยวของ 
ทุกฝายใหขอมูล  ขอคิดเห็นหรือคําปรึกษา  เพื่อประโยชนในการบรหิารจัดการ    เปนการเปดโอกาส
ใหผูเกีย่วของทั้งภายในและภายนอก     เขามามีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการ (Committee)    ซ่ึง
คณะกรรมการจากภายนอก     ควรมีบทบาทในการใหคําปรึกษาหารือและขอเสนอแนะคอนขางมาก
ในการดําเนินงานตาง ๆ  ของโรงเรียน  โดยคํานึงถึงความตองการและความจําเปนของทองถ่ินที่มีมา
อยางตอเนื่อง  โรงเรียนจึงควรยอมรับและเปดโอกาสใหชุมชนแสดงความคิดเห็นเพิม่ขึ้น  ควรเชื่อวา
ชุมชนสามารถเรียนรูและแกปญหาของชมุชนได   ไมควรสรุปความเห็นของชุมชนโดยที่ไมไดศึกษา
อยางละเอียดลึกซึ้งและทุกฝายควรรวมกันศกึษาขอมูลพื้นฐานแนวโนมในการพัฒนา  รวมทั้งจุดเดน
จุดดอยของชุมชนดวยวิธีการตาง ๆ  

2.  การมีสวนรวมตัดสินใจ (Participatory   through   Representatives)    คือ   มีสวนรวม 
ตัดสินใจในฐานะผูแทนของผูเกี่ยวของทกุฝาย         เพื่อกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  แผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบตัิการประจําปของโรงเรียน    เพราะการประกันคณุภาพการศึกษาตองการใหทุกฝายได
เขามามีสวนรวมคิดและรวมตัดสินใจ     สถานศึกษาและชุมชนตองรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรใน
การพัฒนาคุณภาพ   คณะกรรมการสถานศึกษาตองรวมกนักําหนดทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา
และพันธกจิในการทํางานรวมกัน    เปนการมีสวนรวมในลักษณะของการเปนผูแทนในการตัดสินใจ
เพื่อกําหนดนโยบาย    และใหความเห็นชอบในแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน    สวนหนึ่งเปนการรวม
ตัดสินใจ (Decision  Making)   ใชการตัดสนิใจควบคูกับการทํางาน (Implementation)   การตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการของหนวยงานจึงขึ้นกบับทบาทของผูบริหารและผูเกี่ยวของ       โดยการบริหาร
ระดับลางเปนการตัดสินใจเพื่อควบคุมดูแล     สวนการบริหารระดับสูงเปนการตัดสินใจเพื่อวางแผน
และจัดองคกร  

3.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (Direct  Participation at  Grassroots  Level)       เปน
การมีสวนรวมดําเนินการในระดับปฏิบัติตามแผนงานทีว่างไว  โดยการจัดการเรียนรูเปนภารกจิหลัก
ในการปฏิบัติงานวิชาการซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน โดยเชื่อมโยงกับสภาพปญหา ความตองการ
และศักยภาพของชุมชน       ซ่ึงมีทรัพยากรที่เปนองคความรูทั้งทางธรรมชาติ     พฤติกรรมทางสังคม  
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี    ทั้งในรูปของสถาบัน  เชน วัด  ครอบครัวและภูมิปญญา เชน  
พระ  ปราชญชาวบาน  และครูชุมชน    ที่สามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการเรยีนรู   เปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนเรียนรูในวิทยาการสมัยใหม      ควบคูกับการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่มีระบบคิด
และการสั่งสมมายาวนาน  เพื่อใหการจัดการศึกษาสนองตอการพัฒนาชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน  
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การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน     เปนความเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนและชุมชน    เปน 
การพัฒนาทักษะการเรยีนรูดวยทรพัยากรที่มีในชุมชนทองถ่ิน       การปฏิสัมพันธระหวางการเรียนรู 
ของชุมชนและโรงเรียน    จงึเปนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
การดําเนินงานวิชาการมิไดขึ้นกับสาระของหลักสูตรแตเพียงอยางเดยีว    แตอยูทีก่ารปฏิสัมพันธของ
ชุมชนและโรงเรียน    การเรยีนรูในครอบครัวและชุมชนเปนการเรยีนรูจากการปฏบิัติจริง  ซ่ึงเกดิขึ้น
ตลอดเวลา    โดยผูเรียนจะไดรับการฝกจนเกิดความชํานาญและเปนผูสอนคนรุนตอไป    จึงควรเชญิ
ปราชญชุมชนเขามาถายทอดความรูในโรงเรียน   และพานักเรียนออกไปเรียนรูในชุมชน   เพื่อใหทัง้
สองระบบไมแปลกแยกและมีสวนสงเสรมิซ่ึงกันและกนั    คณะกรรมการสถานศึกษาจึงควรเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอน ตัง้แตศึกษาสภาพปญหาความตองการไปถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน   และสงเสริมใหมีสวนรวมปฏิบัติงานโดยตรง   ซ่ึงจะทาํใหทุกฝายรูสึกผูกพันกับงาน  
เกิดประโยชนและความพึงพอใจรวมกัน   

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 45-47) ชาคริต ชมช่ืน (2543 : 
15)   และสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 11)  ไดเสนอการมีสวนรวมดําเนนิงาน
ตามกระบวนการบริหารไวดังนี้      

1.  การวางแผน    คือ   มีสวนรวมในการศกึษาวเิคราะหสภาพความตองการของโรงเรียน 
และชุมชน   การกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และการวางแผนงานวิชาการ 

2.  การดําเนินงานตามแผน    คือ    มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร    การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน    การวัดและประเมินผลการเรียน    การสอนซอมเสริม  การกําหนดโครงการ
สนับสนุน   การจัดบริการสื่อ  วัสดุอุปกรณและแหลงเรยีนรู  รวมทั้งการนิเทศการเรยีนการสอน  

3.  การประเมนิผลการดําเนนิงาน    คือ   มีสวนรวมดําเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของครู   บุคลากร  และการเรียนรูของนักเรียน 

4.  การปรับปรุงพัฒนา    คือ   การมีสวนรวมดําเนนิการ หรือพิจารณาดําเนินการในระยะ
ตอไป    

ดวยเหตนุี้เอง   การบริหารจัดการหรือพัฒนางานวิชาการ   จึงควรเกดิจากความเหมาะสม
ของการประสานความรวมมอืจากทุกฝาย   ทั้งผูบริหาร นักวิชาการและประชาชน  ซ่ึงการมีสวนรวม
ของชุมชนอาจใชวิธีตาง ๆ  เชน   การใหคาํแนะนําชวยเหลือ   การประชุม หรือพัฒนาองคกรรวมกัน  
โดยทุกฝายทีเ่กี่ยวของควรมกีารศึกษานโยบายและปญหาตาง ๆ   แลวดําเนินการสนองความตองการ
ของชุมชน       การมีสวนรวมจึงขึ้นกับพืน้ฐานของแตละบุคคล    เพราะการดําเนินงานทางวิชาการมี
ความยุงยากซบัซอน    บางเรื่องอาจมีขอบเขตเกินกวาทีบ่างคนจะดําเนินการได    อยางไรก็ตามการมี
สวนรวม   ควรจะเปนไปอยางมีแบบแผนและขอบเขตทีชั่ดเจนเหมาะสม     โดยควรกําหนดแนวทาง 
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ในการทํางานที่เหมาะสมกบัชุมชนทองถ่ินรวมกนั     

ความเปนมา  และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ซ่ึงเปนคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากตวัแทน

ของชุมชนและองคกรที่เกีย่วของใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษาของโรงเรียน  มีความเปนมา
ดังที่   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 8 - 9)  ไดเสนอไวดังนี ้

พ.ศ. 2464  ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464   เปดโอกาสใหประชาชน
เขามาเปนคณะกรรมการศึกษา    โดยการแตงตั้งของผูวาราชการจังหวดั    ทําหนาทีดู่แลบัญชีการเงิน
ของโรงเรียน   เปนการแบงเบาภาระนายอาํเภอเกีย่วกับการศึกษา     

พ.ศ. 2524     ประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ    วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  พุทธศักราช  2525 

พ.ศ. 2539   ประกาศใชระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ      วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  พุทธศักราช  2539   โดยไดใหคณะกรรมการศึกษามีบทบาทมาก
ขึ้น 

พ.ศ. 2543   ประกาศใชระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ    วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2543   ซ่ึงกองนโยบายและแผน   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2543 : 119-125)   ไดเสนอวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน    เปนคณะบุคคลซึ่งมา
จากการคัดเลือกหรือสรรหาและไดรับการแตงตั้ง  ประกอบดวย  ผูแทนกลุมบุคคลที่เกี่ยวของจํานวน
ไมเกินโรงเรียนละ 15  คน  ดังนี ้

 1. ผูแทนผูปกครองนักเรียน  จํานวนไมเกนิ  2  คน 
  2. ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอน   และผูชวยผูบริหารในสถานศึกษา  จํานวน 
ไมเกิน  2  คน 

3.  ผูแทนองคกรชุมชน ไดแก  ผูแทนของชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องคกรเอกชนหรอืกลุม
บุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ ในเขตบริการของสถานศึกษา  จํานวนไมเกิน 2  คน 

4.  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก  ผูแทนเทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด   
องคการบริหารสวนตําบล  หรือองคกรบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบอื่น  จํานวนไมเกิน 4  คน 

5.  ผูแทนศิษยเกา  ไดแก  ผูแทนของสมาคม หรือชมรมศิษยเกา หรือบคุคลที่เคยศึกษาใน
สถานศึกษานัน้  จํานวนไมเกิน  2  คน 
 6.  ผูทรงคุณวฒุิ  ไดแก    ผูนําทางศาสนา   ภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน   ขาราชการบํานาญ   
ขาราชการตางสังกัด  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจาหนาที่ของรัฐ   ผูบริหารสถานประกอบการทั้งในและ
นอกเขตบริการของสถานศึกษา  จํานวนไมเกิน  4  คน 
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บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา      ตามระเบียบทีว่าดวยคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2525  ดังที่  รุง  แกวแดง (2525 : 16-
17)  ไดสรุปไวดังนี ้

1.  ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ 
ความตองการของทองถ่ิน 

2.  แสวงหาความรวมมือจากประชาชน   และหนวยงานเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
3.  เสนอแนะและประสานงานเพื่อใหโรงเรียนมีสวนใหบริการและพฒันาชุมชน    
4.  แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฎิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่จะมอบหมาย 
ตอมา    สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    กระทรวงศึกษาธิการ 

(2540 :  101-104)  ไดออกระเบียบวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 2539  ขึ้นโดย  
กําหนดบทบาทไว  ดังนี้   

1.  กําหนดนโยบาย  แผนแมบท  และแผนพัฒนาของโรงเรียน 
2.  ใหความเหน็ชอบแผนปฏบิัติการประจําปของโรงเรียน   
3.  ใหคําปรึกษา  เสนอแนวทางและมีสวนบริหารการเงินและงบประมาณ   แสวงหาและ

ใหการสนับสนุนดานการเงนิ วัสดุ  ครุภณัฑและอุปกรณตาง ๆ  วิทยากรภายนอก  ภูมปิญญาทองถ่ิน   
จัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการของนักเรยีน  รวมทั้ง  รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
แผนของโรงเรียน  ภาคเรยีนละหนึ่งครั้ง 

4.  ประสานงานกับองคกรทองถ่ิน   และเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน     เพื่อพัฒนา
โรงเรียน   ใหมีการใชบริการจากโรงเรียนเกี่ยวกับแหลงวิทยาการและการพัฒนาชุมชน  

      5.  แตงตั้งคณะที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ     เพื่อใหดําเนินงานตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย 

ในป  2543  กระทรวงศึกษาธิการ   ไดปรับปรุงระเบียบวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา  
โดยไดกําหนดบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       ซ่ึงกองนโยบายและแผน 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 27-28)        และกรมวิชาการ (2545 : 55)  
เสนอไวดังนี ้

1.  กําหนดนโยบาย  และแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2.  ใหความเหน็ชอบในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
3.  ใหความเหน็ชอบในการจัดทําสาระหลกัสูตรตามความตองการของทองถ่ิน 
4.  กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
5.  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทัว่ถึง  มี 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 
 

18 
 

คุณภาพและไดมาตรฐาน 
6.  สงเสริมการพิทักษสิทธิเด็ก   ดูแลเด็กพิการ   เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ 

พิเศษ   ใหไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ  
7.  เสนอแนวทางและมีสวนรวมบริหารจดัการดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงาน

บุคคล   และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
8.  สงเสริมใหมีการระดมทรพัยากรเพื่อพฒันาการศึกษา   ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางพัฒนาการนักเรียน     รวมทั้ง  สืบสานจารีตประเพณศีิลปวฒันธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ 

9. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน    ประสานงานกบัองคกร   ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน    เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน    และมีสวนรวมในการพัฒนา 
ชุมชนและทองถ่ิน 

10. ใหความเห็นชอบการรายงานผลการดาํเนินงานประจําปของสถานศึกษา    กอนเสนอ
ตอสาธารณชน 

11.  แตงตั้งทีป่รึกษา  และหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้   
12.  ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  จากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาสือ่การเรียนรู   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2544   ที่กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2545 : 55-57)   เสนอวาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนผูมีบทบาทในการกําหนดแนวทาง   วางแผนและสนับสนุนใหการจดัการศึกษาบรรลุ
จุดประสงค    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมบีทบาทสําคัญ  ดังนี ้

1. รวมวางแผน  กําหนดนโยบาย    ระเบียบขอบังคับ    และใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาเกีย่วกับสื่อการเรียนรู 

2.  สงเสริม สนับสนุน   และใหขอเสนอแนะสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู 
3.  มีบทบาทในการประเมินและกําหนดคณุภาพมาตรฐาน ในการจัดซือ้จัดหาและพฒันา

ส่ือการเรียนรูของสถานศึกษา 
4.  ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา     เกีย่วกับการจัดการเรื่องส่ือการเรียนรูของ

บุคลากรในสถานศึกษาเกีย่วกับการจัดหา   ผลิต  ใช  และพัฒนาสื่อการเรียนรู    พรอมทั้ง  ช้ีแนะเพื่อ 
แกไขปญหาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ในการนําส่ือมาใชในการจดัการเรียนการสอน 

ทั้งนี้   ในสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เปนตัวแทนของผูปกครองซึ่ง
เปนผูที่อยูใกลชิดใหทราบถึงความสนใจ    ความตองการ   ความถนัด   และความสามารถของผูเรียน  
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ประกอบกับเปนผูที่ผูเรียนใหความเคารพและเชื่อฟง   จึงเหมาะทีจ่ะเปนผูดูแลสงเสริมและชวยเหลือ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางและตอเนื่อง  เพิ่มเติมจากสถานศกึษาดังนี ้

1. ติดตามขอมูลขาวสาร    และความกาวหนาของสื่อ เทคโนโลยี     เพือ่แนะนําใหผูเรียน 
ใชประโยชนจากสื่อและเทคโนโลยีนั้น 

2.  กระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูจากสื่อที่มีอยางหลากหลายในปจจุบัน 
3.  แนะนําชวยเหลือในการเลือกใชส่ือการเรียนรู        ใหถูกตองเหมาะสมกับความสนใจ   

ความตองการ   ความถนัด    ระดับการเรียนและสาระที่จะเรียนรู    ส่ือบางชนิดนําเสนอเรื่องราวหรือ 
สาระที่หลากหลาย      แตบางเรื่องอาจไมเหมาะกับวยัของผูเรียน        หรือมีการนําเสนอพฤติกรรมที่ 
ไมเหมาะสม     จึงตองมีการดูแลแนะนําใหผูเรียนเขาใจ   และเลือกที่จะรับขอมูลตามความเหมาะสม 

4.  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนและสถานศึกษามแีละใชส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ   บริจาคสื่อที่มีอยูแลวใหสถานศกึษา     เปนวิทยากรผูใหความรู 
แกผูเรียนในบางโอกาส   เอื้อเฟอสถานที่หรือสถานประกอบการเพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา   

เชนเดยีวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ที่เปนตัวแทนของชุมชนและองคกร
ทองถ่ิน   ยังมบีทบาทในการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ   การบริจาคสื่อหรือใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการใชแหลงประกอบการเพื่อการเรียนการสอนได  ดังนี้ 

1.  รวมสงเสริม  สนับสนุน และใหความรูในการจดัการศึกษา   เชน  รวมเปนวิทยากรให
สถานศึกษาในบางโอกาส 

2. สนับสนุนและใหการชี้แนะเกีย่วกับการใชสถานประกอบการ  สนับสนุนงบประมาณ 
ในการจดัซื้อ  บริจาค  หรือจดัหาสื่อเพื่อใชในการจดัการเรียนการสอน 

การใชหลักสูตรสถานศึกษา    ตามแนวทางในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีบทบาทหนาที่ในการประเมิน   เพื่อพิจารณาหรอื
ใหความเห็นชอบ  ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 307) ไดสรุปไวดังนี้ 
 1.  อนุมัติและใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา        และผลการเรียนรูที่คาดหวังใน
แตละกลุมสาระการเรียนรู 
 2.  อนุมัติและใหความเห็นชอบเกณฑ      และแนวปฏิบัติในการประเมนิผลการเรียนตาม
กลุมสาระการเรียนรู 

3.  อนุมัติและใหความเห็นชอบกิจกรรมพฒันาผูเรียนของสถานศึกษา  รวมทั้งเกณฑและ
แนวปฏิบัตใินการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4.  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา      เกณฑ 
และแนวปฏิบตัิในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 
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 5.  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอเกณฑ     และแนวปฏบิัติในการประเมินความสามารถ 
ในการอาน  คดิวิเคราะหและเขียนส่ือความ 
 6.  อนุมัติและใหความเห็นชอบกระบวนการหรือวิธีการซอมเสริม      เพื่อปรับปรุงแกไข 
ผูเรียนที่มีผลการประเมินสาระการเรียนรู  กิจกรรม  และผลการเรียนไมนาพึงพอใจ 
 7.  อนุมัติและใหความเห็นชอบระเบียบประเมินตาง ๆ  ของสถานศึกษา 
 8.  กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน   ตามสาระการเรียนรู     การจัดกิจกรรมพฒันา 
ผูเรียน   การพฒันาคุณลักษณะอันพึงประสงค  การพัฒนาความสามารถในการอาน การคิดวิเคราะห
และเขียนสื่อความ 
 9.  กํากับติดตามการประเมนิผล  และการตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา 

นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543 : 15, 67-68   )  ได
กําหนดแนวทางในการนํามาตรฐานสูโรงเรียนและหองเรียน         โดยปรับกระบวนการบริหารใหมี 
การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ      ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเปนผูมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการใหสงผลตอการพัฒนา  ดังนี้  

1.  ศึกษาหลักการและกระบวนการในการนํามาตรฐานสูโรงเรียนและหองเรียน   รวมทั้ง 
วิธีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  เพื่อใหตระหนกัและรับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง  

2.  รวมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนทุกขั้นตอน  เชน  การกําหนดมาตรฐานและธรรมนูญ
โรงเรียน    พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป   สนับสนุน  ชวยเหลือ  ติดตาม  กํากบั  
และรวมประเมินผลการดําเนินการตามแผน  

3.  รวมตัดสินใจ       และใหความเหน็ชอบในการดําเนินงานทางการศกึษา   มีความรูสึก 
เปนเจาของ  และรับผิดชอบการจัดการศกึษามากขึ้น 

4.  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อชวยเหลือโรงเรียน และใหความรวมมือในดานตาง ๆ    เชน  
การเรียนการสอน   การบริหารงานการเงินบัญชี  และการพัฒนาอาคารสถานที่    

5.  เปนแกนนาํประสานความรวมมือกับองคกรในทองถ่ิน   เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 

6.  รวมประเมนิผล  ประชาสัมพันธ  และชื่นชมความสาํเร็จของโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      จึงเปนผูมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบาย

และเสนอแนวทางในการพัฒนา      พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ     รวมทาํงานสนับสนุน 
ชวยเหลือ ติดตาม กํากับ ประเมินผล     และปรับปรุงการดําเนินงานใหโรงเรียนพัฒนาไปสูมาตรฐาน      
มีความภาคภูมใิจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  และมคีวามเชื่อมั่นในโรงเรียนมากขึ้น (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 2543 : 17, 67-68) 
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กลาวโดยสรุป     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    เปนผูมีบทบาทหรือมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา   โดยเฉพาะในงานวิชาการซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญ   จึงจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่และรับรูขอมูลขาวสารทางการศึกษา     เพื่อสนับสนุนใหการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาดําเนินไปอยางสมบูรณตามเปาหมายที่กําหนด    เพื่อประโยชนแกคนในชุมชน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
     การศึกษาครั้งนี้   ไดศึกษางานวิจยัเกีย่วกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   และการพัฒนา

ศักยภาพและงานวิจยัเกีย่วกบัภูมิหลัง    ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี ้

     1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ   มีดังนี้    
     สมควร    เขียมสุวรรณ  (2546  :  76)      ไดศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมวาง สรุปไดวา   การปฏิบัติหนาที่
ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา   การใหความเห็นชอบในแผนปฏิบตัิการประจําป  
การจัดทําสาระหลักสูตร   การกํากับติดตามผลการดําเนนิงาน   การสนับสนุนเดก็ใหเขารับการศกึษา  
การสงเสริมการพิทักษสิทธิเด็ก        การมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษา      การระดมทรัพยากร   
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน       การเห็นชอบในการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป   และการแตงตั้งอนุกรรมการดําเนินงาน  อยูในระดับปานกลาง 

ทรงพล  ทรงจํา (2541 : 38-39)    ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน   ในการบริหารงาน 
วิชาการโรงเรียนมัธยมศกึษา  :  ศึกษากรณีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม    อําเภอเชียงคํา  จังหวดัพะเยา  
พบวา  นโยบายการบริหารงานวิชาการสอดคลองกับสภาพชุมชน   และโรงเรียนไดนําขอมูลทองถ่ิน
มาใชในการจดัการเรียนการสอน   แตชุมชนมีสวนรวมในการจัดหลักสูตร แผนการสอน และพัฒนา 
การเรียนการสอนนอย   ชุมชนมีความรูและความเขาใจงานวิชาการอยางผิวเผิน   แตเห็นความจําเปน
ในการนําขอมลูและปญหาของชุมชน   เขามาใชในการพฒันาหลักสูตรและการสอน    ดานการเรียน
การสอน   พบวา    ชุมชนยังมีสวนรวมนอย     สวนใหญไดใหการสนบัสนุนดานวัสดุอุปกรณ   ดาน 
 การประเมินผลพบวา     สวนใหญรับรูผลการเรียนของนักเรียน       แตมีสวนรวมในการประเมินผล 
โดยตรงนอย   และเปนไปตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนด 

สวน  เอกราช   ฉัตรใจคํา (2542 : 59)      ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ 
คณะกรรมการโรงเรียนในอําเภอพราว   จังหวัดเชียงใหม   พบวา    การมีสวนรวมในการบริหารโดย
รวมประชุมปรึกษาหารือ   จดัทําแผนงานประจําป   จัดหาแนวทางแกไขปญหา   ใหความเหน็ชอบใน 
การแตงตั้งและติดตามการดาํเนินงานของคณะอนกุรรมการที่แตงตั้ง     แตในสวนของการสนับสนุน
วิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน   พบวา    ปฏิบัติไดเพียงบางสวน   และไมมกีารประสานงาน
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กับผูที่เปนภูมปิญญาในทองถ่ินเทาที่ควร        การรวมเสริมสรางพัฒนาการของนักเรยีนไดสนับสนนุ       
การจัดแขงขันกีฬา   กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีหรือยวุกาชาด     รวมทั้ง สนับสนุนทรัพยากรเพื่อใชใน
การจัดการเรยีนรู       นอกจากนี้  คณะกรรมการโรงเรียนยังมีสวนในการสรางความเขาใจที่ดีระหวาง
โรงเรียนกับชมุชน   

เฉลิม นิลแกว (2542 : 57)   ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน     ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอฝาง    จังหวดัเชียงใหม    พบวา 
คณะกรรมการมีสวนในการแจงขาวสารความเคลื่อนไหว     และความกาวหนาของโรงเรียนสูชุมชน
โดยใชการพบปะพูดคยุมากที่สุด   รองลงมาคือ   การรวมประชุมกับองคกรในทองถ่ิน  และกจิกรรม 
การประกาศเสียงตามสาย   ตามลําดับ      สวนบทบาทโดยตรงมีสวนรวมมากที่สุดดานการวิเคราะห
ความตองการ  การกําหนดนโยบาย  และการพัฒนาโรงเรียน  

ในขณะที่ ขนษิฐา   เมืองเชยีงหวาน (2544  :  บทคัดยอ)   ไดศึกษาติดตามการมีสวนรวม 
ของชุมชนในการจัดหลักสตูรทองถ่ินเรื่องการเลี้ยงโคนม  :  กรณีศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ  
อําเภอโพธาราม     จังหวดัราชบุรี      ผลการวิจัยพบวา   ชุมชนมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรทองถ่ิน  
เร่ืองการเลี้ยงโคนม   โดยการเปนผูใหสัมภาษณนักเรียน    เปนวิทยากรในชั้นเรียน   เปนฟารมสาธิต  
ใหบริการสถานที่ในการศึกษาดูงาน     รวมบริจาคงบประมาณ แรงงาน   และวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตร   และบริการรถรับสงนักเรียนในการไปศึกษาดูงาน    ซ่ึงสวนใหญเต็มใจทีไ่ด
เขามามีสวนรวม 

ทํานองเดียวกบั  สุนันทา  พทุธวรรณะ (2544  : บทคัดยอ)     ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจดัหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการเลี้ยงโคนม  :   กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดดอนกระเบื้อง   
อําเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี    พบวา   ชุมชนมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรทองถ่ินและภาคภูมใิจ
ที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากบัโรงเรียน 

สวน  ลําเพย     เย็นมนัส (2542 : 64-65)         ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
โรงเรียนประถมศึกษาในทศันะของผูบริหารโรงเรียน    สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัพระนคร- 
ศรีอยุธยา      พบวาคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย   การจัดทําแผนแมบท 
และแผนพัฒนาโรงเรียน    การใหคําปรึกษา      การเสนอแนวทางในการบริหารงานการเงิน     และ 
งบประมาณ      การแสวงหาแหลงสนับสนนุทางดานการเงิน   วัสดุครุภณัฑ     วิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน   การจัดกจิกรรมเสริมสรางพัฒนาการนักเรียน    และการแตงตั้งคณะอนกุรรมการ 
ดําเนินงานตาง ๆ  ปฏิบัติในระดับปานกลาง     สวนการใหความเห็นชอบในแผนปฏิบตัิการประจําป   
การรับทราบความกาวหนาในการดําเนนิงาน      การประสานงานกับองคกรในทองถ่ินและการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน   ปฏิบัติในระดบัมาก      
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นอกจากนี้   พมิพศิริ    นาประเสริฐ (2543 : 102-104, 107)    ไดศึกษาทศันะของผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร    โดยผูบริหารโรงเรียนเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวม
ในการใหคําปรึกษาแนะนํา   การสนับสนุนชวยเหลือโดยทั่วไป   การประสานงานกบัองคกรทองถ่ิน    
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน      การจัดทําแผนพฒันาโรงเรียน      การพิจารณา
หลักสูตร  และการแตงตั้งทีป่รึกษาหรืออนุกรรมการตาง ๆ   ปฏิบัติระดับปานกลาง   สวนการปฏิบตัิ
หนาที่ตามที่ผูบริหารมอบหมาย    ปฏิบัติในระดับมาก     และผลการศึกษาเกีย่วกับผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป  2543  ของโรงเรียนบานหนองบัวหลวง (2544  : 50-51)  พบวา คณะครู
และตัวแทนชมุชนมีสวนรวมวางแผนในงานวิชาการมากที่สุด      โดยโรงเรียนไดมกีารประสานงาน 
กับชุมชนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานวิชาการมากทีสุ่ดเชนเดยีวกนั 

สรุปไดวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและชุมชน       มีสวนรวมในงานวิชาการ
คอนขางมากในดานการประชุมปรึกษาหารอื    การวิเคราะหความตองการ   การกําหนดนโยบายและ
แผน   การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาง ๆ    การจัดการหลักสตูรทองถ่ิน  ทั้งการเปนวิทยากร   
แหลงศึกษาดูงาน    การสนับสนุนวัสดุอุปกรณหรืองบประมาณ   และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร      
ซ่ึงผลการวิจัยบางเรื่องพบวา   มีสวนรวมนอยในดานการกําหนดหลักสตูร   การจัดทําแผนการสอน   
การประสานงานกับภูมิปญญาทองถ่ินหรือวิทยากรภายนอก  และการประเมินผลการดําเนินงาน  

2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาศักยภาพ   ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกบับทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และการไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา  มีดังนี ้

     2.1 งานวิจยัเกีย่วกับความรูความเขาใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     มี 
ดังนี ้

     เจียมพดล     ไชยยาลักษณ  (2542 : 38-56)      ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน 
ดานการปฏิรูปโรงเรียน    ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสะเมิง    จังหวดัเชยีงใหม   เกีย่วกับ
สภาพและความตองการมีสวนรวมในการปฏิรูปโรงเรียนในดานตาง ๆ   คือ  การจัดทําแผนที่ตั้งของ 
โรงเรียน    การกําหนดขนาดของโรงเรียน   การกําหนดมาตรฐาน  การจัดทําแผนแมบท  การกําหนด
นโยบาย    และการติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน      ผลการศึกษาพบปญหาเกี่ยวกบั
การที่ประชาชนไมเขาใจบทบาทในการมีสวนรวมของตนเอง 

     สวน  ชัยวทิย   มาลัย (2543 : 42,  46)      ศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล 
ในการมีสวนรวมจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    พบวา สมาชิกสภา
และพนกังานองคการบริหารสวนตําบล   ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม     มีความเขาใจในบทบาทของ
ตนเองเกีย่วกบัการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ินในระดบัมาก  ซ่ึงผูวิจยัเหน็วานาจะเปน
เพราะทุกฝายตระหนกัในคณุคาและเห็นความสําคัญของการศึกษา        
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     สําหรับ  เสนห   ใจอุตม (2544 : 34-35)     ไดศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกบับบาท
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา   อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม พบวา   คณะกรรมการ
สามารถสงเสริมและรวมกจิกรรมของโรงเรียนได    เพราะมีความรูความสามารถและประสบการณ
ในดานตาง ๆ   หลากหลาย    อยางไรก็ตามคณะกรรมการสถานศึกษาสวนหนึ่งไมไดศึกษาระเบยีบ
และบทบาทของตนเองอยางละเอียดถ่ีถวน     บางสวนเหน็วาไมไดกําหนดระยะเวลาในการประชุม
ที่แนนอน   โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพฒันาความรูความเขาใจจึงมนีอย 
 นอกจากนี้       ยังพบงานวิจยัที่เกีย่วของกบัความรูความเขาใจของคณะกรรมการที่มา
จากประชาชน ซ่ึงมีสวนรวมในการบริการสาธารณะอื่น ๆ  ภายในชุมชน เชนเดยีวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เชน   งานวจิัยของ  โกศล    สุนทรพฤกษ (2538 : 252)   ไดศึกษาปจจยัที่สงผลตอการมี
สวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ    พบวา       ความรูความเขาใจมีสวนทําให 
การมีสวนรวมแตกตางกนั  คอื   ประชาชนที่มีความรูความเขาใจนอยไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ นอยไปดวย    ความรูความเขาใจจึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม    และ ปจฉิมา  มูลเมือง 
(2542 : 44)       ซ่ึงศึกษาบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล      กับการสงเสริมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง   พบวา    คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบล    มีความรูความเขาใจในบทบาทของตนเองปานกลางรอยละ   62.60    มากรอยละ  31.30   
และนอยรอยละ  6.10    ซ่ึงเปนผลจากการที่เจาหนาที่ขาดการใหความรูความเขาใจในเรื่องนี ้
 ผลการวิจัยดังกลาวอาจสรุปไดวาความรูความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและคณะกรรมการองคกรตาง ๆ   มีความสําคัญตอการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น 

     2.2  งานวิจยัที่เกีย่วของกบัการไดรับขอมูลขาวสาร   มีดังนี ้
     งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการไดรับขอมูลขาวสารของประชาชน    ซ่ึงเปนคณะกรรมการ

ที่มีสวนรวมในการจัดการภายในชุมชน  เชน  อุไรวรรณ    หวองตระกูล (2539 : บทคัดยอ)  ไดศกึษา
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนประถมศึกษากับชุมชนในเขตปริมณฑล  กรุงเทพมหานคร  พบสภาพ
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร    โดยการใชเอกสารสิ่งพิมพ   
และชัยพร   พฒันรักษ (2540 : 58-60)  ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจดัการทรัพยากร
ปาชายเลนในจังหวดัสมุทรสงคราม  พบวา  กลุมตัวอยางไดรับขาวสารมาก  โดยสวนใหญไดรับจาก
หนังสือพิมพ  วิทยุ  และโทรทัศน   รองจากการประชาสมัพันธของทางราชการและองคกรทองถ่ิน 
      พงษศักดิ์  ฉัตรเดชะ (2540 :  80)   ไดศึกษาการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรปาไมของ
ประชาชน     พบวา    การไดรับขอมูลขาวสาร      มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนนิงาน
ทุกขั้นตอน   และปจฉิมา   มูลเมือง (2542 : 44)  ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
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กับการสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  พบวา   
คณะกรรมการไดรับขอมูลขาวสารระดับปานกลาง   โดยไดรับมากที่สุดจากสื่อโทรทัศน   และไดรับ
นอยที่สุดจากเครือขายองคกรภายในประเทศ   
 จากงานวิจยัดงักลาวจะเหน็วา  การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม 
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการองคกรตาง ๆ  ที่มาจากประชาชน  

  3.  งานวิจัยเก่ียวกับภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   มีดังนี ้
งานวิจยัเกีย่วกบัภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พบ      สวนใหญเปน

การศึกษาขอมลูพื้นฐานของกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยาง     ซ่ึงเสนอคารอยละของคณะกรรมการ
ที่จําแนกตามอายุ  อาชีพ  รายไดและสถานภาพทางสังคม     แตมีงานวิจยัในสาขาอื่นทีศ่ึกษาเกีย่วกับ
ความสัมพันธระหวางปจจยัดานบุคคล    ตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  
ซ่ึงเปนส่ิงที่นาศึกษาวา      ปจจัยดานบุคคลมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาหรือ
งานวิชาการหรือไมเพียงใด  จึงไดนําเสนอไวบางสวน ดงันี้  

โกศล  สุนทรพฤกษ (2538 : 250)      ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพชีวติ  พบวา   อายุ  และตําแหนงทางสงัคมแสดงถึงการมีสวนรวมใน
บางลักษณะได       และการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมประชากรที่มี  และไมมีตําแหนงใน
คณะกรรมการชุมชนมีความแตกตางกนั       โดยกลุมผูมตีําแหนงในคณะกรรมการชุมชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ  สูงกวาผูที่ไมมีตําแหนง     และตําแหนงทางสังคมยังสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
เกือบทุกลักษณะดวย 
 นอกจากนี้   ชัยพร    พัฒนรกัษ (2540 : 80)   ซ่ึงไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน 
การจัดการทรพัยากรปาชายเลนในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม   พบวา   เพศ  อายุ   การศึกษา  รายได   
และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคมไมมีผลตอการมีสวนรวม       แตอาชพีและระยะเวลาในการเขามา
อยูในชุมชนมคีวามสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมดังกลาว  และพงษศักดิ์   ฉัตรเดชะ (2540 : 74)  
ไดศึกษาการมสีวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม    พบวา    กลุมผูมีอายุ  25-45 ป  
มีความกระตือรือรน   มีความสนใจ  และใหความรวมมอืในการปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ มาก   อายุจงึมี 
ความสัมพันธกับการมีสวนรวม 
 จากผลการวิจยัเกีย่วกับการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว   ผูวิจยัจงึมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวาภูมหิลังดาน  อายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายไดและสถานภาพทางสังคม   มีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากนอยเพียงใด 
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 กรอบความคดิในการศึกษา 
 การศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการ       ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน 
โรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง   จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้  ไดประยุกตการมีสวนรวมของโคเฮน
และอัพโฮฟฟ (Cohen and  Uphoff,  1980)    และแสวง   ปนมณี (2535 : 47)   ซ่ึงประกอบดวย การมี
สวนรวมเปนที่ปรึกษา   มีสวนรวมในการตัดสินใจ   มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  และมีสวนรวมใน
การประเมินผล 
 สําหรับการศึกษาความสัมพนัธของภูมิหลัง    และการพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ     ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคดิจากงานวิจยัที่ 
เกี่ยวของ   ดังแสดงในภาพที่ 2    
  
                           ตัวแปรอิสระ                                                                 ตัวแปรตาม 
                 (Independent  Variables)                          (Dependent  Variables) 
 
        ภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ                                                                   
        1. อายุ  
        2. ระดับการศึกษา                                                                           การมีสวนรวม 

     3. อาชีพ                                                                                          ในงานวิชาการ 
     4. รายได                                                                          1. การมีสวนรวมเปนที่ปรึกษา 
     5. สถานภาพทางสังคม                                                   2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
                                                                                             3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน                  
การพัฒนาศักยภาพ                                                              4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

   1.  ความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทของ                                 
     คณะกรรมการสถานศึกษาฯ                                           
2.  การไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา 

 
ภาพที่ 2    กรอบความคิดในการศึกษา 
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