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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของประชาชนในเขตบริการโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนที่

ศึกษาไดอยางถูกตอง  ซ่ึงจะนํามาเปนแนวทางอางอิงในการศึกษาและวิเคราะหได  ดังนี้ 
1. แนวคดิและทฤษฎีความตองการและการมสีวนรวมของบุคคล 

1.1  แนวคดิและทฤษฎีความตองการของบุคคล 
 1.2  แนวคดิการมีสวนรวมการจัดการศึกษา 
 1.3  แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด การศึกษา 
 1.4  ประโยชนของการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวม 
 1.5  ขอควรคํานึงของการจดัการศึกษาอยางมีสวนรวม 

2.   บทบาทของชุมชนหรือทองถ่ินในการมีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
3.   การจัดการศึกษาของรัฐ 
4.   การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
5.   การบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน 
6.   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
7.   กรอบแนวคิดการวิจยั 

1.  แนวคิดและทฤษฎีความตองการและการมีสวนรวมของบุคคล 
        1.1  แนวคิดและทฤษฎีความตองการของบุคคล 

แนวคิดความตองการของบุคคล  (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544 : 51-55) ไดรับ
การศึกษาจากนักปราชญเปนเวลานานแลว โดยพยายามที่จะทําความเขาใจวา ทําไมคนจึงประพฤติ
ปฏิบัติเชนนั้น ความตองการของมนุษยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1.1.1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological  Needs) เปนแรงผลักดันที่เกิดขึ้น
พรอมกับความตองการมีชีวิต การดํารงชีวิต วุฒิภาวะไมจําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูแต
อยางใดเกิดขึ้น เนื่องจากความตองการทางรางกายของเราเปนสําคัญเปนแรงขับเบื้องตนที่รางกาย
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ถูกกระตุนทําใหเกิดความรูวองไวกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะตอบสนองตอส่ิงเรา เกิดขึ้นจาก
ภาวะทางอารมณ ส่ิงกระตุนจากภายในและภายนอกไดแก   

1) ความตองการอาหาร ความหิว ทําใหเราตองกินอาหาร เพื่อหลอเล้ียงชีวิต 
อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต 

2) ความตองการน้ํา เมื่อรางกายของคนเราขาดน้ํา ทําใหเรารูสึกวาลําคอแหงและ
ปากแหงผาก เกิดความตองการที่จะไดน้ํามาดื่ม เพื่อรักษาความสมดุลของรางกาย รางกายของ
คนเรามักจะเสียน้ําเนื่องจากอากาศรอน การออกกําลังกาย การทํางานหนักทําใหเหงื่อออกจาก
รางกาย 

3) ความตองการทางเพศ ความตองการดานนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อคนเรายางเขาสูวัยรุน
และเปนผูใหญ การแสดงออกถึงความตองการทางเพศขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน ความพึงพอใจ  
รสนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น 

4) ความตองการอุณหภูมิที่เหมาะสม คนเราดํารงชีวิตอยูไดตองอาศัยความสมดลุ
ทางรางกาย อุณหภูมิที่ไมสูงเกินไป และต่ําเกินไปพอที่รางกายจะทนได 

5) ความตองการหลีกเล่ียงความเจ็บปวด เพื่อใหรางกายเกิดความปลอดภัย ความ
ปวยเจ็บเปนไขของรางกาย ทําใหรางกายพยายามสรางภูมิคุมกันขึ้น เมื่อมีคนอื่นมาทํารายคนเราก็
จะหลีกหนีหรือตอสูปองกันตัว 

6) ความตองการพักผอนนอนหลับ เมื่อรางการเกิดความเหน็ดเหนื่อย เนื่องจาก
การใชพลังงานออกแรงในการทํางาน เกิดความเหนื่อยลาจากความออนเพลียของรางกาย เราจึง
ตองการหลับนอนพักผอน เพื่อผอนคลายใหรางกายไดมีโอกาสสะสมพลังงานใหมและซอมแซม
สวนที่สึกหรอของรางกาย 

7) ความตองการอากาศบริสุทธิ์ที่มีกาซออกชิเจน สําหรับการหายใจเราอาจอดน้าํ
อดขาวไดหลายชั่วโมง แตกล้ันหายใจไดไมนาน 

8) ความตองการขับถายเปนการขับของเสียออกจากรางกายซึ่งเปนสิ่งจําเปน 
เชนเดียวกับอาหารและน้ํา  เพราะของเหลือเหลานี้เปนพิษกับรางกาย ทําใหเราอืดอัดไมสบาย  
บางครั้งอาจทําลายชีวิตได 

คติทางพระพุทธศาสนาก็ไดกลาวถึงความตองการที่เปนพื้นฐานในดานความตองการทาง

วัตถุหรือส่ิงที่มองเห็นได ไดแกปจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค 
อาหารเปนสิ่งจําเปนของมนุษยในการดํารงชีพในหลักพุทธศาสนาไดกลาวถึงการสราง

บุญ ที่สําคัญก็คือการใหทานและการบริจาค สวนที่อยูนั้นก็ใหเราปลอดภัยจากธรรมชาติ ที่อยู

จัดเปนสวัสดิการอยางหนึ่งที่หนวยงานจัดใหกับพนักงาน เพราะเปนหลักในดานความปลอดภัย
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ความมั่นคงในการทํางาน  ซ่ึงรวมถึงปจจัยอํานวยความสะดวกดวย เครื่องนุงหมมีความจําเปน
ปองกันความรอนเย็นของอุณหภูมิภายนอก รวมทั้งปองกันความอาย หนวยงานหลายแหงจึงหา
เครื่องแบบใหพนักงาน เพื่อความประหยัด ความมีระเบียบและแสดงถึงความเปนสวนหนึ่งหรือ

สมาชิกขององคกรดวย ปจจัยสุดทายไดแก ยารักษาโรค เพราะโดยทั่วไปมนุษยมีโรคภัยที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ  การปราศจากโรคเปนความมั่นคงอยางหนึ่งของบุคคลในองคการ องคการมีบริการ
ดานสวัสดิการการรักษาพยาบาล 

ความตองการในปจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู เครื่องนุงหม และยารักษาโรคเปนส่ิงที่
มองเห็นไดและสามารถจัดหาได  เพื่อสนองความตองการของบุคคล การบริหารเพื่อสรางความ

มั่นคงใหกับองคการจึงควรจะไดคํานึงปจจัยเหลานี้ 
1.1.2. ความตองการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) เปน

ความตองการที่สลับซับซอนและเกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณที่
บุคคลนั้นไดรับและเปนสมาชิกอยู ความตองการทางจิตใจและสังคมนี้ยังแตกตางกันไปตามแตละ
บุคคลแตละสังคมและฐานะทางสังคมของบุคคลรวมทั้งเวลาและโอกาสที่แตกตางออกไปดวย 
ลักษณะสําคัญของความตองการทางจิตใจและสังคมมีดังนี้ 

1)   ความตองการที่ เกิดจากสังคมที่ เปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและ

กลายเปนลักษณะนิสัยประจําตัวของแตละคน  ส่ิงเหลานี้แตกตางกันไปในแตละสังคม 
2) ความตองการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรูและประสบการณ เราตองมี

ประสบการณการเรียนรูมากอน จึงจะเขาใจและเลือกกระทําได บางทีเราตองการศึกษาวาจะเริ่มตน
อยางไรและควรจะทําอยางไรตอไป 

3) ความตองการนี้เปลี่ยนแปลงได  แมในตัวคนเดียวกัน 
4) ความตองการนี้จะมากขึ้นเมื่ออยูรวมกลุมมากกวาอยูคนเดียว 
5) ความตองการจะเปนพฤติกรรมปกปดมากกวาพฤติกรรมเปดเผย และจะ

แสดงออกเมื่อมีส่ิงเรา 
6) ความตองการที่มองไมเห็นเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม 
7) ความตองการทางจิตใจและสังคมมีอิทธิพลที่จะผลักดันใหคนเราทําอะไรก็ได 

บางครั้งก็ปราศจากเหตุผลและคุณธรรม 
 

ทฤษฎีความตองการของบุคคล 
      มีหลายทฤษฏีที่ไดอธิบายความตองการของบุคคล ทฤษฏีที่นํามากลาวมี  ดังนี้ 

1.  ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of  Needs)  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 8 
 

 มาสโลว (Maslow, 1954) ไดเห็นวามนุษยถูกกระตุนจากความปรารถนาที่จะได
ครอบครอง ความตองการเฉพาะอยาง ซ่ึงความตองการนี้ เขาไดตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับความตองการ
ของบุคคลไวดังนี้   

1.1 บุคคลยอมมีความตองการอยูเสมอและไมส้ินสุดขณะที่ความตองการไดรับ
การตอบสนองแลว  ความตองการอยางอื่นเกิดขึ้นอีกไมมีวันจบสิ้น 

1.2 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรม
อ่ืนๆ ตอไป  ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจึงเปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น 

1.3 ความตองการของบุคคลจะเรียงเปนลําดับขั้นตอนความสําคัญ  เมื่อความ
ตองการระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว บุคคลก็จะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงตอไป 

 
ลําดับความตองการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 
1. ความตองการทางกายภาพ  เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู

รอด ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม เปนตน 
2. ความตองการความปลอดภัย   เปนความตองการแสวงหาความปลอดภัยจาก

ส่ิงแวดลอมและความคุมครองจากผูอ่ืน 
3. ความตองการความรักและการมีสวนเปนเจาของความรูสึกวาตนไดรับความรักและ

มีสวนรวมในการเขาหมูพวก 
4. ความตองการไดรับการยกยองนับถือ เปนความตองการใหคนอื่นยกยองใหเกียรติ

และเห็นความสําคัญของตน 
5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการสูงสุดในชีวิตของตน เปนความ

ตองการเกี่ยวกับการทํางานที่ตนชอบหรือตองการเปนมากกวาที่เปนอยูในขณะนี้ 
 

2. ทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s Modified Need Hierarchy  
Theory ) แอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972) ไดคิดทฤษฎีความตองการที่เรียกวาทฤษฎี อีอารจี (ERG : 
Existence – Relatedness – Growth Theory) ไดแบงความตองการของบุคคลเปน 3 ประการ คือ        

2.1 ความตองการมีชีวิตอยู (Existence Needs) เปนความตองการที่ตอบสนอง

เพื่อใหมีชีวิตอยูตอไป ไดแก ความตองการทางกายและความตองการความปลอดภัย 
2.2 ความตองการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Relatedness Needs) เปนความตองการ

ของบุคคลที่จะมีมิตรสัมพันธกับบุคคลรอบขางอยางมีความหมาย 
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2.3 ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการสูงสุด รวมถึง
ความตองการไดรับการยกยองและความสําเร็จในชีวิต 

 
3. ทฤษฎีของเมอรเรย (Murray’s Manifest Needs Theory) เมอรเรย (Murray, 1938) ได

อธิบายความตองการของบุคคลมีความตองการหลายอยางในเวลาเดียวกัน ความตองการของบุคคล
ที่เปนความสําคัญเกี่ยวกับการทํางานที่มีอยู 4 ประการ คือ 

3.1 ความตองการความสําเร็จ หมายถึงความตองการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
3.2 ความตองการมีมิตรสัมพันธอ่ืน  ความตองการมีความสัมพันธอันดีกับบุคคล

อ่ืน โดยคํานึงถึงการยอมรับของเพื่อรวมงาน 
3.3 ความตองการอิสระ เปนความตองการที่เปนตัวของตัวเอง 
3.4 ความตองการมีอํานาจความตองการที่จะมีอํานาจเหนือคนอื่นและตองการที่

จะควบคุมคนอื่นใหอยูในอํานาจของตน 
 
4. ทฤษฎีความตองการความสําเร็จของ แมคคลีแลนด (McClelland’s Achievement 

Motivation Theory ) 
แมคคลีแลนด (McClelland , 1965) ไดเนนความตองการไว 3 ประเภท คือ 

4.1 ความตองการประสบความสําเร็จ ( Need for Achievement)  เปนความ
ตองการมีผลงานและบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา 

4.2 ความตองการมีมิตรสัมพันธ (Need for Affiliation) เปนความตองการมี

สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
4.3 ความตองการมีอํานาจ (Need for Power) เปนความตองการมีอิทธิพลและ

ครอบงําเหนือผูอ่ืน 
                ทฤษฎีของนักพฤติกรรมศาสตร สรุปไดวาความตองการของบุคคลมีความตองการทาง

กายเปนพื้นฐานและเมื่อความตองการทางกายไดรับการตอบสนองแลวความตองการทางจิตใจจะ

ตามมา ซ่ึงเปนความตองการ 4 ประการ  คือ 
1.  ความตองการความปลอดภัย 
2.  ความตองการมีมิตรสัมพันธ 
3.  ความตองการความสําเร็จ 
4.  ความตองการมีอํานาจ 
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                1.2   แนวคิดการมีสวนรวมการจัดการศึกษา 
                ความหมายการมีสวนรวม 

ไดมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี้ 
ปรัชญา   เวสารัชช (อางใน บุญเสรี  ศรีทา, 2544 : 7)   ขยายความหมายของการมีสวน

รวม  ตองคลอบคลุมในประเด็นพอสรุปไดดังนี้ 
1. การมีสวนรวมของประชาชนนั้นครอบคลุมถึงการสรางโอกาสที่เอ้ือหรือเปดโอกาส

ใหสมาชิกทุกคนและสังคมไดรวมกิจกรรมนําไปสูการพัฒนา และทําใหไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเทาเทียมกัน 

2. การมีสวนรวมของประชาชนสะทอนการเขาไปเกี่ยวของโดยความสมัครใจเปน
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เพื่อกําหนดนโยบาย การวางแผนและดําเนินโครงการ การแบงสรร
ผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนา 

3. ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน อาจแตกตางกันไปตามสภาพโครงสรางการ
บริหาร นโยบายและลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนมิไดเปน
เพียงเทคนิควิธีการ  แตเปนปจจัยสําคัญในการประกันใหเกิดการพัฒนาที่มุงประโยชนที่ไดรับจาก
การลงทุน 

เดล (Dale) (อางใน  บุญเสริม  ศรีทา, 2544 : 8)ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไว
วา การมีสวนรวมหมายถึงการใหความรวมมือดวยความตั้งใจและสมัครใจโดยไมถูกบังคับขูเข็นซึ่ง
กระบวนการความรวมมือนั้นตองประกอบดวย 

1. การเขารวมในการตัดสินใจ และตกลงใจ 
2. การเขารวมในการดําเนินงานของแผนและโครงการ 
3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการมีสวนรวม   
ประเวศ  วะสี (อางใน พระใบฎีกาวิเชียร  ใจดี, 2546 : 7) กลาววา การมีสวนรวมของ

ประชาชน ควรมีลักษณะเปนการสงขาวสารใหแกสังคม โดยวิธีตาง ๆ  เชน ผานทางสื่อมวลชนหรอื
การเดินขบวนเพื่อใหทราบปญหาความเดือดรอน ประชาชนควรมีสวนรวมในการเจรจาความ
ขัดแยงในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมดวยความเสมอภาคและเคารพในความเปนมนุษย 

ไพรัชน  เตชะรินทร ( อางใน พระใบฎีกาวิเชียร  ใจดี, 2546 : 7) ไดเสนอความหมาย
และหลักการสําคัญเรื่องนโยบายการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่
รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนําสนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล  
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กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครในรูปตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมดําเนินงาน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 

 จากความหมายดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขามามีสวนในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมัครใจ  ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการ
และการประเมินผล 

 
1.3   แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากการที่รัฐเปนผูมีหนาที่จัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพียงฝายเดียว มาเปนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 หมวด 3 ซ่ึงวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43  
วรรคสอง กลาววา  “การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเอกชน...”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  มาตรา 58 (2) ระบุวา “ใหบุคคล ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน
และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเปน...”  โดยพระราชบัญัติดังกลาวจะเห็นวาไดเนนการมีสวนรวมของชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาโดยให
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล มีความอิสระ ความคลองตัวในการบริหาร  ซ่ึงนัยสําคัญคือการ
บริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School  Based  Management ; SBM)  ที่เปนกระบวนการบริหารโดย
การมีสวนรวมของผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและนักเรียน เพื่อให
การศึกษาไปสูทิศทางและเปาหมายที่ตองการคือ คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

ดังนั้นชุมชนควรไดมีโอกาสมีสวนรวมจัดการศึกษาโดยเริ่มตั้งแตรวมวางแผนรวม

ดําเนินการ รวมประเมินผลและรวมรับผลของการดําเนินงาน แนวทางที่จะใหชุมชนเขามามีสวน
รวมตองรณรงคสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจและผูที่มีสวนสําคัญในการ
รวมบริหารโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
บทบาทของคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว ดังนี้ 

1. กํากับการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ประกาศ คําส่ังและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
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2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
       3. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวคิดในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สรุปไดวารูปแบบการจัดการศึกษาไดมี
การเปลี่ยนแปลง โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงไดระบุไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545   
 
                1.4   ประโยชนของการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวม 

การจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชน หากจัดใหเหมาะสมแลวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่ง (สุพัตรา  แยมนิ่มนวล, 2544 : 19) เสนอไวพอสรุปได คือ 

1. ประชาชนในฐานะเจาของการศึกษาจะรูส่ิงที่ตองการและไมตองการจากการศึกษา
ของตนเองและของบุตรหลาน ความตองการเหลานี้เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในชีวิต
การทํางานและการดํารงชีวิต 

     2. ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ และความรับผิดชอบ  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนา
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

     3. ประชาชนไดมีโอกาสจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมการทํางานของระบบ
ราชการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. เปดโอกาสในการใชทรัพยากรในทองถ่ิน เพราะเมื่อการปกครองสวนทองถ่ินมีการ
พัฒนาในระดับหนึ่งแลว ประชาชนเองจะรูวาเขาไมไดเปนเพียงผูรับผลประโยชนจากการศึกษา
เทานั้น เขาจะตองเปนผูใหดวย 

                 สรุปไดวาประโยชนของการมีสวนรวม  ทําใหประชาชนมีสวนรับผิดชอบรวมในการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

 
                1.5   ขอควรคํานึงของการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวม 

นอกจากประโยชนของการมีสวนรวมแลว  การมีสวนรวมของชุมชนกับการจัด
การศึกษาตองคํานึง (สุพัตรา  แยมนิ่มนวล, 2544 : 20)  ไดเสนอไวพอสรุปไดวา 
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1. ความสอดคลองกับสภาพสังคมไทย 
2. จะตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาพ  ความเทาเทียมกัน การไดรับผลประโยชน

จากการศึกษาจะตองเทาเทียมและใหประโยชนตอทุกคน 
3. มีความหลากหลาย เพราะปญหาของแตละชุมชนไมเหมือนกัน มีประเพณี คานิยม 

ความเชื่อที่แตกตางกัน 
4. การดําเนินงานจะตองมีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบการจัดการที่ดี ความสัมพันธของ

ครูและประชาชนตองอยูบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน 
 สรุปการมีสวนรวมควรที่จะคํานึงถึงสภาพของสังคม ความเชื่อ คานิยมและประเพณีของ
แตละชุมชน  ตลอดจนตองคํานึงความเสมอภาคเทา เทียมตอทุกคน  ครูและชุมชนตองมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 
2.  บทบาทของชุมชนหรือทองถิ่นในการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 

บทบาทของชุมชนหรือทองถ่ินในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวม
ของชุมชนมีหลายลักษณะ เชน เปนผูจัดการศึกษา การมสีวนรวมในคณะกรรมการสถานศึกษา การ
มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการศกึษาโดยใหใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรู การให
วัสดุอุปกรณ แรงงาน การบริจาคเงิน การแสดงความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเปนตน  ซ่ึงสามารถ
แยกประเภทรูปแบบการมีสวนรวมจัดการศึกษาได 2 รูปแบบ คือ 

1.  บทบาทในฐานะที่เปนปจเจกบุคคล  
ปจเจกบุคคล ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคล พอแม ผูปกครอง คนในชุมชนทองถ่ิน ไดเขา

มามีบทบาทในการมีสวนรวมจัดการศึกษา ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542  ที่สําคัญ  คือ 

 1.1  การมีสวนรวมในฐานะผูจัดการศึกษา บุคคล ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน 
สามารถเปนผูจัดการศึกษาโดยตรง (มาตรา 12)  เชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการ
เรียน (มาตรา 18) 

 1.2  การมีสวนรวมในฐานะผูมีสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา บิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง  กฎหมายไดกําหนดใหมีหนาที่จัดใหบุตรหรือผูที่อยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาค
บังคับ 

 1.3 การมีสวนรวมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการที่กฎหมายกําหนด  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  เปนกฎหมายที่ใหความสําคัญของการมีสวน
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รวมของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีสวนรวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในฐานะ ตัวแทนองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
องคกรวิชาชีพ ตัวแทนศิษยเกา ผูนําศาสนา และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะกรรมการในแตละระดับหรือ
คณะจะมีระเบียบ กฎหมายกําหนดสัดสวน จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหาไวชัดเจน 

 1.4  การมีสวนรวมในฐานะทรัพยากรบุคคล กฎหมายไดใหความสําคัญในการมี
สวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา โดยใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร
บุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญและภูมิ
ปญญา มาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา (มาตรา 57) 

 1.5 การมีสวนรวมในฐานะผูสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือทั่วไป บทบาทของพอแม  
ผูปกครอง  คือการอบรมเลี้ยงดูที่บาน  เขารวมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ กับสถานศึกษา ซึ่งสามารถมี
สวนรวมไดอยางกวางขวางหลากหลาย ทั้งรวมเปนวิทยากรทองถ่ิชวยสอน รวมจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา  การใหคําปรึกษา รวมคิด วางแผน รวมเสนอแนะการบริหารจัดการ  ตลอดจนรวม
ประเมินผลการดําเนินงาน การมีสวนรวมที่สําคัญในปจจุบัน คือการมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน
ดานทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน 

2.  บทบาทในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.1  บทบาทในฐานะผูจัดการศึกษา  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดระบุชัดเจนในการ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น  กลาวคือใหสิทธิ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง  หรือทุกระดับตามความ
พรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน (มาตรา 41) โดยกระทรวงเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.2  บทบาทในฐานะเปนผูสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
  บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา  นอกจากในฐานเปน

ผูจัดการศึกษาแลว ยังสามารถใหการสงเสริมสนับสนุนในฐานะเปนสวนหนึ่งของทองถ่ิน  ดังนี้ 
2.2.1  สนับสนุนงบประมาณสมทบกับงบประมาณแผนดินที่ รัฐบาลได

จัดสรรอุดหนุนใหกับสถานศึกษา 
2.2.2  การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
2.2.3  การใหบริการสงเคราะห ในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  

เสื้อผา เครื่องเขียน แบบเรียน ทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนในพื้นที่สมทบกับที่รัฐอุดหนุนให 
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2.2.4  สงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และตามความตองการของชุมชน เชนจัดหา
ครู สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2.5  การชวยเหลือ  อํานวยความสะดวกใหแกสถานศึกษา  เกี่ยวกับ
ยานพาหนะ การแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา  การตกแตงสภาพแวดลอม  การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

บทบาทในการมีสวนรวมและจัดการศึกษาของชุมชนหรือทองถ่ินนั้น  ไดมีการ
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจในการ
จัดการศึกษาใหกวางขวาง บุคคล องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน (มาตรา 
41)      

ชุมชนซึ่งอยูใกลชิดกับสถานศึกษายอมมีบทบาทในการจัดการศึกษาอยางมาก ทั้ง
ในฐานะปจเจกบุคคลและในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมในฐานะที่รวมเปน
กรรมการตาง ๆ ของสถานศึกษา เปนผูใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุน ใหความชวยเหลือ
อุปถัมภ เปนภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนผูรับทราบผลการพัฒนาคุณภาพจากการรายงานประจําป
ของสถานศึกษา  
 
3.   การจัดการศึกษาของรัฐ 

การจัดการศึกษาของรัฐไดมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกลาวถึงการจัด

การศึกษาไวในหมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 42 ความวา “บุคคลยอมมี
เสรีภาพทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก
วิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน”  นอกจากนี้ยังไดกลาวไวในมาตรา 43 ความวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชน ยอม
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ไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ”  สวนในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  
มาตรา 81 ไดกลาวถึงการศึกษาความวา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูก
จิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทราง

เปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ”   ในหมวดที่ 9 วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 289 ไดระบุวา “...
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถ่ินนั้นและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตอง
ไมขัดตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด การจัดการศึกษาอบรมภายใน
ทองถ่ินตามวรรคสอง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินดวย”  สวนในบทเฉพาะกาล มาตรา 335(3)  
กลาววา  “มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 43 วรรคหนึ่งมาบังคับใช จนกวาจะไดดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติดังกลาว  ซ่ึงตองไมเกิน 5  ป นับแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้” 

จะเห็นไดวาการจัดการศึกษามีความสําคัญมาก จึงมีการกลาวถึงการจัดการศึกษาไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลายมาตรา ตลอดจนกําหนดใหตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติมาบังคับใชดวย 

  
2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2)  พุทธศักราช 2545        
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ

ที่ 2)  พุทธศักราช 2545  ประกอบดวย 9 หมวด 78 มาตรา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
หมวด 1  บททั่วไป 
หมวด 2  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
หมวด 3  ระบบการศึกษา 
หมวด 4  แนวการจัดการศกึษา 
หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษา 
หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 
หมวด 7  ครู คณาจารยและบคุลากรทางการศึกษา 
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หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 ที่

เกี่ยวของกับงานวิจัยจะปรากฏอยูในหมวดและมาตราตาง ๆ ดังนี้ 
มาตรา 4  ไดบญัญัติศัพทที่สําคัญและนาสนใจ  คือ  
“การศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการเรียนรู  เพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน  

วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานทางการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มี
อํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

“สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่

พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง  และเพื่อใชเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 

“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน 

หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ ประกอบดวยมาตราที่สําคัญ  
ดังนี้ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

มาตรา 8 การจดัการศึกษาใหยึดหลักดังนี ้
 1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรยีนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
มาตรา 9 การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา มีความใน

มาตราที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมจัดการศึกษาดังนี้ 
มาตรา 9 (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
มาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น  

หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวงในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการ

จัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวง  มีองคกรหลักที่ เปนคณะบุคคลในรูปสภาหรือ 
คณะกรรมการ  จํานวน  4  องคกร  ไดแก  สภาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนา  
วัฒนธรรม   

มาตรา 35 องคประกอบของคณะกรรมการ ในสวนของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และผูทรงคุณวุฒิ    

มาตรา 38 ในแตละเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการ... ประกอบดวย ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูแทนสมาคมผูประกอบ
วิชาชีพครู ผูแทนสมาคม ผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู ผูนํา
ทางศาสนา ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม... 

มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...เพื่อทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกร
ชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ.....ให
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ..... 
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สวนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา 41 ไดระบุวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับ

ใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน”  สวน
ในมาตรา 42 ไดใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
มาตรา 58 ไดระบุวา “ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ  

การเงินและทรัพยสิน  ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น
และตางประเทศ มาใชจัดการศึกษา” และใน (2) ไดกลาวไววา “ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน...” 
 
4.  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 

ความเปนมาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

ที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและ
มีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย 
และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่วา  “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ”   

การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหาร
จัดการ เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management 
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: SBM) ซ่ึงจะเปนการสรางรากฐานและความเข็มแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จากแนวคิดดังกลาวเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระและมีความเขมแข็ง รัฐ
จึงใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลโดยบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ในมาตรา 35 ไววา  “มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เมื่อมีการยุบเลิก
สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง ” 

สถานศึกษาที่ เปนนิติบุคคลจึง หมายถึงโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่
กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจการตาง ๆ ไดดวยตนเองภายในขอบเขต วัตถุประสงค มีสิทธิ
และหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการ
เฉพาะ 
 วัตถุประสงคของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
 1.  เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางอิสระ คลองตัว ใหสามารถบริหารจัดการศึกษา
ไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปน
ฐาน 
 2.  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีพ สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา นอกจากจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งสถานศึกษา ยังมีสิทธิและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทั้งกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ดังนั้น สถานศึกษาจะดําเนินการตาง ๆ ได ตองอยูในกรอบของอํานาจและหนาที่ตาม
กฎหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษาเทานั้น ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใหเปน
หนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ โดยกําหนดใหมีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการและมีหนาที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับของทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
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ในการดําเนินกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก มาตรา 39 แหงกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหผู อํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนของ
สถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามของสถานศึกษาตามวงเงิน
งบประมาณที่สถานศึกษาไดรับมอบหมาย หรือตามระเบียบบริหารการเงินของสถานศึกษาเปนตน 

ฉะนั้นผูอํานวยการสถานศึกษาจึงมีฐานะเปนผูแทนบิติบุคคล เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดอํานาจหนาที่อธิการบดี ใหเปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป ซ่ึงมีฐานะเปนผูแทน
นิติบุคคลตามสภาพที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แหงกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจของสวน

ราชการที่เกี่ยวของใหแกสถานศึกษาเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษามีความ

อิสระและคลองตัว 
 
แนวทางสงเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

แลว รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการ

ภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น 
เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการศึกษาแกประชาชนและเปน

สถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ซ่ึงเรียกกัน
โดยทั่วไปวา  “หลักธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความ
เข็มแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคลดวย หลักการดังกลาว ไดแก 
 1.  หลักนิติธรรม 
 2.  หลักคุณธรรม 
 3.  หลักความโปรงใส 
 4.  หลักการมสีวนรวม 
 5.  หลักความรับผิดชอบ 
 6.  หลักความคุมคา 

หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาซึ่ง

ไดแกการดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และเปาหมายใน
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การจัดการศึกษาคือทําใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีความสุข การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

เปนนิติบุคคล มีขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาดังนี้ 
 

ภาพที่ 1  ขอบขายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 

ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา  

 

 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
    สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัด ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชน 
11. การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

อื่น 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
 

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. การจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ 
2. การจัดสรร
งบประมาณ 
3. การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใช

เงินและผลการ

ดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 
5. การบริการการเงิน 
6. การบริหารบัญชี 
7. การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย 

1. การวางแผน
อัตรากําลังและการ

กําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและการ
บรรจุแตงต้ัง 
3. การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษา
วินัย 
5. การออกจาก
ราชการ 
 

1. การดําเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. งานพัฒนาระบบและเครือ 
ขายขอมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือ 
ขายการศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและ
ประสานงานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา 

15. การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบัน 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น 
17. การจัดระบบควบคุมหนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น  
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ท่ีมา : คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล 2546 

4.1.  ขอบขายภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล มีแนวคิด วัตถุประสงค 
ขอบขายภารกิจตลอดจนบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ดังนี้ 

4.1.1 การบริหารวิชาการ 
แนวคิด 

งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  มุงกระจายอํานาจในการ

บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการ
มีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเข็มแข็งในการ
บริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล  
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วและ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียนสถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน 

2. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ  
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเอง 
และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

3. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถานบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง 
 

 ขอบขายและภารกิจ 
- การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 24 
 

- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- การพัฒนาแหลงเรียนรู 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
- การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
- การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
- การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญอยางยิ่ง สวนงานอื่น ๆ มีความสําคัญในลักษณะที่เปนงานสนับสนุนใหงานวิชาการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา
หรือตรวจสอบไดจาก 

1.  โรงเรียนมีขอบขายการบริหารงานวิชาการชัดเจน 
2.  ผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน 
3.  ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและรวมมือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน

อยางจริงจัง 
4.  ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ 
ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่สุด จะเปนผูริเร่ิมในการดําเนินงานวิชาการเปนไป

อยางราบรื่น จึงควรมีบทบาทดังนี้ 
1.  กําหนดนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงคและวางแผนงานของโรงเรียน 
2.  จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานวิชาการ 
3.  กํากับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการอยางมีระบบ 
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4.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร ใหเพียงพอตามสภาพ
โรงเรียน 

5.  จัดใหครูผลิตสื่อ จัดหาสื่อการเรียนและดูแลใหครูนําสื่อไปใชประกอบการจัดการ
เรียนรู 

6.  จัดใหมีมุมหนังสือ หองสมุดและแหลงเรียนรู ใหเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน  
รวมทั้งจัดใหมหีองพิเศษตาง ๆ 

7.  ใหโรงเรียนมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู ตามระเบียบวาดวยการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 

8.  สงเสริมและแนะนําเทคนิควิธีการใหม ๆ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพที่

เหมาะสมมาใชดําเนินงานวิชาการในโรงเรียน 
9.  อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชนการจัดสรรอุปกรณ การประสานงานวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น  
10. ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานวิชาการทุกดาน 
11. จัดใหมีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ เมื่อพบปญหาจะไดดําเนินการแกไข 

 
4.1.2 การบริหารงานงบประมาณ 

แนวคิด 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได
จากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน 

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส  
ตรวจสอบได 

2.  เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
3.  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอบขายและภารกิจ 
1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2.  การจัดสรรงบประมาณ 
3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5.  การบริหารการเงิน 
6.  การบริหารบัญชี 
7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 
การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ  ควรจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และพึงยึดหลักการสําคัญในการบริหารหรอืการใชงบประมาณ 5 ประการ  ดังนี ้

1.  ตรงตามวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายของแผนงาน งานและโครงการ 
2.  ตรงตามหลักเกณฑและเงื่อนไขงบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด

กําหนดไว 
3.  ถูกตองตามระเบียบวิธีการงบประมาณ การเงินและพสัดุ 
4.  ทันตามเวลาที่กําหนด 
5.  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกขั้นตอน 
 

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงบประมาณ 
1.  จัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 
2.  จัดใหมีคูมือการดําเนินงานและเครื่องมือหรืออุปกรณในการดําเนินงาน 
3.  จัดทําแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน 
4.  จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ที่มีรายละเอียดของการดําเนินงานและโครงการและ

การใชจายงบประมาณไวอยางชัดเจน 
5.  ควบคุมการใชจายงบประมาณ 
6.  รายงานการใชงบประมาณใหสวนราชการตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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4.1.3  การบริหารงานบคุคล 
แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง และรวดเร็วเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2.  เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

3.  เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

4.  เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

 
ขอบขายและภารกิจ 

1.  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
2.  การสรรหาและการบรรจแุตงตั้ง 
3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
4.  วินัยและการรักษาวินยั 
5.  การออกจากราชการ 
 

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานบุคคล 
1.  จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 
2.  การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร 
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3.  การรักษาระเบียบวินยั 
4.  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

 
4.1.4  การบริหารทั่วไป 

แนวคิด 
การบริหารทั่วไปเปนงานที่ เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรใหบริการ

บริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานงานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหการบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชน องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงานและอํานวยการใหการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  เพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชน ซ่ึงจะกอใหเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
 
ขอบขายและภารกิจ 

1.  การดําเนินงานธุรการ 
2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  การพัฒนาระบบและเครอืขายขอมูลสารสนเทศ 
4.  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
8.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
9.  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
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10.  การรับนักเรียน 
11.  การสงเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
12.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13.  การสงเสริมกิจการนกัเรียน 
14.  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15.  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศกึษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศกึษาและหนวยงานอื่น 
17.  การจัดระบบการควบคมุภายในหนวยงาน 
18.  งานบริการสาธารณะ 
19.  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารทั่วไป 

1. ริเริมและสงเสริมการจัดทาํโครงการเกี่ยวกับงานบรหิารทั่วไป 
2.  พิจารณาและประเมินความสําคัญของโครงการรวมกบัครู 
3.  ติดตามและคอยชวยเหลือใหความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน 
4.  จัดหาเครื่องมือใหในการปฏิบัติงาน 
5.  จัดหาบุคลากรเหมาะสมกับงานบริหารทั่วไป 
6.  ใหขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
7.  ประเมินหรอืแตงตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ 
8.  ตรวจสอบและตัดสินใจในการปรับปรุงงานหรือจัดทําโครงการตอเนื่อง 
9.  ความคุมงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนใหเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับ 
 

แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
สถานศึกษานิติบุคคล  มีสิทธิหนาที่หรืออํานาจความรับผิดชอบและขอบขาย 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งที่กําหนดไวในกฎหมายคือเปนสวนราชการที่มีสภาพนิติบุคคลตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษา
รับผิดชอบตามที่กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง และมีอํานาจในการ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนราชพัสดุ  
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ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่ เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหาร
สถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจ
ของสถานศึกษา  นอกจากจะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลวจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการดําเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงาน
บริหารทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based  
Management) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)  เปน
เครื่องมือในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีจุดมุงหมายที่สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามี
อิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร มีความคลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมขอมูลและจัดระบบขอมูล วางแผนและดําเนินการตาม
แผน  ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ใชการบริหารที่เนนการมีสวนรวม มีการจัดระบบ
บัญชีใหครบถวนถูกตอง ตองมีระบบการตรวจสอบและรายงานที่ถูกตองเปนปจจุบัน มีการควบคุม
รักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพใชการไดเสมอและระมัดระวังการใชประโยชนจากเงินรายไดที่เกิด

จากสินทรัพยดวย 
จะเห็นไดวาการบริหารสถานศึกษาที่ เปนนิติบุคคล  สถานศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษามีขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ผูบริหารจะตองมีความรู มีทักษะ ในการ
บริหารและตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ
ตัวแทนสถานศึกษา ตองมีความรอบรู ระมัดระวังละเอียดรอบคอบในการที่จะทํานิติกรรมสัญญา
ผูกพันกับสถานศึกษา  ตลอดจนตองมีความรัดกุมไมลวงละเมิดหรือขัดแยงกับสิทธิของบุคคลอื่น
หรือบริหารนอกขอบอํานาจ  ซ่ึงอาจตองรับผิดชอบทางกฎหมายดวนตนเอง ทั้งทางแพงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไดรับโทษทางอาญาก็ได  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษานิติ
บุคคลควรที่จะไดรวบรวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของไวในสถานศึกษา  เพื่อสะดวก
ในการศึกษาคนควาและนํามาใชไดอยางรวดเร็วและควรพัฒนาตนเองและทีมงานใหมีความรู

พื้นฐานดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให
สามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
5.1  ความหมายของการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน(School -  Based  Management) 

  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School -  Based  Management) เปนระบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนที่แพรหลายและเปนที่ยอมรับกันมากในประเทศที่พัฒนาแลวทั้งยุโรป  
อเมริกา ออสเตรเลีย การบริหารจัดการโรงเรียนแนวนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปโรงเรียน  
ซ่ึงแตกตางจากระบบการบริหารแบบเดิม ซ่ึงบริหารจัดการจากภายนอก (External  Control  
Management) อํานาจการบริหารจัดการที่กระทําโดยสวนกลาง  ทั้งนี้คุณภาพของการบริหารจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนจะบรรลุผลก็โดยอาศัยการตัดสินใจของผูที่อยูใกลชิด 
มีความรูดีที่สุดเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน การบริหารจัดการจากระดับสูง (Top  level) ไม
สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได  การมีสวนรวมในการตัดสินใจจากบุคคลหลาย
ฝายจะมีผลดีทั้งในดานความมุงมั่นและขวัญกําลังใจ   

 ถวิล   มาตรเลี่ยม (2544)  ไดสรุปความหมายของโรงเรียนเปนฐานบริหารจัดการ 
หมายถึง  “ การบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน  
นั่นคือ สมาชิกในโรงเรียน อันไดแกคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู – อาจารย พอแม
ผูปกครองนักเรียน  ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองคกรอื่น ๆ มารวมพลังกันอยางเต็มที่รับผิดชอบ
ตอการใชทรัพยากรและแกปญหา  ตลอดจนดําเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว” 

 
5.2.  องคประกอบของโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

5.2.1. การกระจายอํานาจใหกับโรงเรียน  เพื่อใหมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน การจัดบุคลากร การบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการ การตรวจสอบ
และรายงาน 

5.2.2. กระบวนการตัดสินใจ ตองยึดหลักการตัดสินใจรวม (Shared decision  
making Model) โดยทีมงานบริหารอันไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครองและบางครั้งรวมทั้งนักเรียน
และสมาชิกชุมชนดวย 

5.2.3. คาดหวังวาโรงเรียนเปนฐานบริหารจัดการ : SBM จะเสริมสรางภาวะผูนํา
ระดับโรงเรียน เพื่อรวมพลังในการพัฒนา 
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5.3 หลักการของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ยึดทฤษฏีและหลักการ เปนกรอบ
ดําเนินการดังนี้ 

5.3.1. หลักดุลยภาพ (Principle of Equifinality)  คือมีวิธีการหรือแนวทางมากมาย
และหลากหลายที่จะนํามาใชดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายการศึกษา การยืดหยุน เปนเรื่อง
สําคัญและจําเปน โรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มที่ในอันที่จะขับเคลื่อนพัฒนาและดําเนินงานดวย
ยุทธศาสตรของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียนดวยพวกเขาเอง

อยางมีประสิทธิภาพ 
5.3.2. หลักการกระจายอํานาจ (Principle of Decentralization)  การกระจาย

อํานาจใหโรงเรียนจะทําใหโรงเรียนมีพลังอํานาจและรับผิดชอบในการแกปญหาอันที่จะเกดิขึน้ดวย

ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
5.3.3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle  of  Self – management  

System )  โรงเรียนจะตองใชหลักการบริหารจัดการตนเอง  มาเปนหลักในการดําเนินงานภายใต
นโยบายหลักและโครงสรางขององคกร  การพัฒนาจุดประสงคการเรียนการสอนและยุทธศาสตร
การพัฒนา  สรางกําลังคนและทรัพยากร  การแกปญหาและการทําใหจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จ
ดวยความสามารถของโรงเรียนเอง 

5.3.4.  หลักการริเริ่ม (Principle of Human initative)  ความหลากหลายและ
ซับซอนของกิจกรรมทางการศึกษาจําเปนตองอาศัยการริเร่ิมและความคิดสรางสรรคของสมาชิกใน

โรงเรียน ในการทําหนาที่เพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา สมาชิกของโรงเรียนจะมีสวนรวมอยาง
กวางขวาง รวมกันพัฒนาศักยภาพ ความคิดริเริ่มและความสามารถเพื่อเปนพลังสรางคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 

5.4.  บทบาทผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน(School -  Based  
Management) 

 การบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน(School - Based Management) ผูที่มีสวน
เกี่ยวของมีบทบาทที่แตกตางไปจากการบริหารแบบเดิม ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนเปนฐาน (School - Based  Management) จะประกอบดวย 

5.4.1  บทบาทของโรงเรียนจะเนนการบริหารจัดการ เนนพัฒนานักเรียนและครู
รวมทั้งโรงเรียนทั้งระบบบนพื้นฐานขอเท็จจริงของโรงเรียน  ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนจึงเปน
แบบ  “ริเร่ิม – พัฒนา”  (Initiative – developing) ใชกระบวนการแกปญหา สํารวจความเปนไปได  
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อํานวยความสะดวก  สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและให
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 

5.4.2  บทบาทสวนกลาง (กระทรวง, กรม)   
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management) บทบาทหลัก

อยูที่โรงเรียน กระทรวง – กรม เปนผูใหการสนับสนุนใหคําแนะนํา  ชวยเหลือโรงเรียนใหสามารถ
ใชทรัพยากรใหเปนประโยชน  โดยเฉพาะในชวงเริ่มตนการนําการบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน
(School - Based  Management) ไปปฏิบัติ  การเตรียมความพรอมดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา ความเชื่อ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียน 

5.4.3  บทบาทผูบริหาร 
ในระบบบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน (School - Based  Management) 

บทบาทหลักสําคัญของผูบริหารเปนนักพัฒนา จุดมุงหมายการศึกษา เปนผูนํา เปนผูสรางกําลังคน  
เปนนักประสานรวมทั้งเปนนักพัฒนาทรัพยากร ผูบริหารจะตองพัฒนาจุดมุงหมายใหสอดคลองกับ
สถานการณ  ความตองการ และนําสมาชิกโรงเรียนปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายดวยการรวมมือ
รวมใจในการทําหนาที่ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังชวยกัยแสวงหาทรัพยากรใหกวางขวางที่จะ
นํามาใชสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน (Sergiovanni,1984  อางในถวิล  มาตรเลี่ยม:57) 

5.4.4  บทบาทครู   
ครูมีบทบาทในฐานะหุนสวน (Partner)  คนสําคัญ มีสวนรวมในการตัดสินใจมี

สวนรวมในการพัฒนาและมีบทบาทเปนผูปฏิบัติดวย ครูและสมาชิกคนอื่น ๆ ปฏิบัติงานรวมกัน  
รับผิดชอบรวมกันและรวมกันตัดสินใจที่จะสงเสริมกิจกรรมการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

รวมกันพัฒนาโรงเรียนดวยความมุงมั่นจริงจัง  ดวยการวางแผนรวมกันทั้งระบบ 
5.4.5 บทบาทพอแมผูปกครอง 
พอแมผูปกครองเปนผูรับบริการการศึกษาจากโรงเรียนในเชิงคุณภาพ (Quality  

service)  นั่นคือ นักเรียนไดรับการศึกษาตามที่เขาตองการ บทบาทของผูปกครองถือวาเปนหุนสวน 
(Partner)  และเปนผูสนับสนุน (Supportor)  มีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน  
รวมมือใหการศึกษาแกนักเรียน รวมพลังชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน ทั้งดานทรัพยากรและ
ขอมูลขาวสาร เปนผูมีบทบาทใกลชิดกับโรงเรียนและวางแผนการเรียนของบุตรหลานไดมากขึ้น 
(สุวัฒนา  อุทัยรัตน, สรอยสน  สกลรักษ, 2540 อางใน ถวิล  มาตรเลี่ยม : 2544) 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 39 กําหนดไวชัดเจนวา  
จะตองกระจายอํานาจทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไป
ยังคณะกรรมการทุกระดับจนถึงสถานศึกษาหรือโรงเรียน และมาตรา 40 ไดกําหนดใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงทั้งหมดสอดคลองกับ
การบริหารจัดการโรงเรียนเปนฐาน (School - Based  Management) 
 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควางานวิจัย  ซ่ึงไดมีผูวิจัยทําการวิจัย
เกี่ยวกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา ไวดังนี้ 

สฤษดิ์  มินทระ (2536) ไดศึกษาแนวคิด ปญหา อุปสรรคและแนวทางในอนาคตของ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาในสังคมไทย  พบวาการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในสังคมไทยเปนแนวคิดเชิงอุดมคติที่เชื่อวาจะสามารถพัฒนาคุณภาพทรัพยากรและ

สนองความตองการของประชาชนไดดีกวาการจัดการศึกษาที่ผานมา  แตปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือ
รัฐบาลตองมีความจริงใจในการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาและผลการวิจัยพบวา การจัดการ
ศึกษาในอนาคตนั้น ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

พิมพา  ตามี่ (2539) ไดศึกษาความตองการของผูปกครองในการมีสวนรวมในกิจการ
ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวาผูปกครองมีความตองการมีสวน
รวม แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน รวมเปนกรรมการโรงเรียน รวมกําหนดนโยบาย วางแผน
ปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนและรวมประเมินผลการทํางานของโรงเรียน ตลอดจนรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

ศิริกาญจน  โกสุมภ (2542) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนดกระบวนการและแบบแผนของการมี
สวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เงื่อนไขดานบริบทของชุมชน  
เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชนและเงื่อนไขทางดานโรงเรียน และที่สําคัญคือการกําหนด
ความหมายของการมีสวนรวมใหครงกันระหวางผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

บุญเสริม   ศรีทา (2544) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาใน
อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวาโรงเรียนใหความสําคัญตอผูนําชุมชนนอย โรงเรียนขาดการประชุม
ช้ีแจงใหประชาชนไดรับทราบถึงรายละเอียดการจัดการศึกษา ในสวนประชาชนถือวาการจัด
การศึกษาเปนหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนเทานั้น  ประชาชนไมสามารถชวยเหลือโรงเรียนได   
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วรวรรณ  ตัณฑเสน (2546) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  
ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  พบวาชุมชนมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาทุกดานและควรมีการใหความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแกคนในชุมชน และควรมี
การเชิญชวนใหคนในชุมชนเขารวมในกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ดวย 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของมีความเห็นสอดคลองสัมพันธกันโดยเห็นวาชุมชนมีความ

ตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน
ที่กําหนดไว การประเมินผล ตองการเขามารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานในโรงเรียนและรวม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 
7.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีกรอบความคิดที่ดําเนินการวิจัย 2 ประการซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน
คือ 

1. แนวคิดการมีสวนรวมการจัดการศึกษา กลาวคือ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จะตองใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในทุก ๆ ดานของภารกิจของโรงเรียน ซ่ึงในปจจุบันไดมีการ
กําหนดภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณและดานการบริหารทั่วไป 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความตองการมีสวนรวมของครัวเรือน การจะใหครัวเรือน
ชุมชนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมจัดการศึกษานั้น จะตองมีพัฒนาหรือสรางความรู
ความเขาใจใหแกครัวเรือน ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐในปจจุบัน
สรางความตระหนักในความรับผิดชอบของครัวเรือน ชุมชน ผูที่เกี่ยวของที่จะตองรวมกันจัด
การศึกษาใหบุตรหลาน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่ชัดเจน ตลอดจนการสราง
โอกาสใหครัวเรือน ชุมชน และผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา  ซ่ึงจะสงผลใหการจัด
การศึกษามีประสิทธิภามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

แนวคิดดานการพัฒนาครัวเรือนและโรงเรียน 
บทบาทครัวเรือน 

• รวมวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

• รวมดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
       ของโรงเรียน 

• รวมประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บทบาทโรงเรียนในการสรางชุมชนให เขมแข็ง 

• การอบรมใหความรูความเขาใจการจัด

การศึกษา 

• การสัมมนาบทบาทหนาที่ของ    ชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

• การสรางโอกาสการมีสวนรวมจัดการศึกษา    

การมีสวนรวมการจัดการศึกษา 
ชุมชนที่ มี ค ว าม เข็ มแข็ ง   

ครัวเรือนจะมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ตามภาระ
งานบริหารสถานศึกษาดังนี้ 

• ดานการบริหารงาน 
      วิชาการ 

• ดานการบริหาร 
      งบประมาณ 

• ดานการบริหารงาน

บุคคล 

• ดานการบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


