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ประกาศคุณูปการ 

 

 วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากพระมหาไกรวรรณ์  ชินทตฺติโย, ดร. 

อาจารยที์ปรึกษา ทีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางทีถูกตอ้งตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 

ของวิทยานิพนธฉ์บบันีใหมี้ความสมบูรณ์ 

 ขออนุโมทนาและขอบพระคุณ พระมหาฉัตรชยั สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาการศึกษา 

และประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 

ดร. สุริยะ รูปหมอก ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, ดร.ธีระพร อายวุฒัน์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองแหน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, คณาจารยทุ์กท่าน และท่านผูท้รงคุณวุฒิ           

ในการให้สัมภาษณ์เพือเป็นข้อมูลในการวิจัยในครังนีทุกท่านทีกล่าวมาลว้นมีส่วนสําคัญยิง               

ในการใหข้อ้มูล ให้คาํปรึกษา ให้สัมภาษณ์ ตรวจแกไ้ขผลงานการวิจยัในครังนี จึงทาํให้การวิจยั

สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

 เนืองจากการวิจยัครังนีเป็นส่วนหนึงทีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั จึงขออนุโมทนากบัคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลยั ณ ทีนีดว้ย 

 ขออนุโมทนาและขอบคุณโยมบิดา มารดาและโยมอาจารย์และญาติมิตรทุกท่าน             

ทีคอยช่วยเหลือและใหก้ารสนบัสนุนผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 

 หวงัเป็นอยา่งยงิว่า งานวิจยัเล่มนี จกัเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ฝ่รู้ตามสมควร 
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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา  1) การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 2) ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียน ใช้
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และสรุปขอ้มูลปัญหาอุปสรรค
และขอ้เสนอแนะ  

ผลการวจัิยพบว่า 
1.การตดัสินใจ 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ  พบวา่ มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบับริบท

ของทอ้งถ่ิน ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจมาบูรณาการกบัการเรียนการ
สอน ชุมชนเขา้ร่วมตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการตามแผน การติดตามตรวจสอบและ           การ
ประเมินผล 2) ดา้นการบริหารบุคคล พบวา่  การวางแผน รับคน และวางตวับุคคลเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ มีการดูแลรักษาบุคลากร ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นวทิยากร 3) ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ  พบวา่ มีการวางแผน  การระดมทุน และใชง้บประมาณอยา่งโปร่งใสดว้ย
การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  4) ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป  พบวา่ มีการวางแผนงาน 
การด าเนินงานตามแผน โดยแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  

2. การปฏิบติัการหรือการด าเนินงาน 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ พบวา่ มีการด าเนินการท่ี
เนน้การมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะของผูเ้รียน มีการประสานงาน  แลกเปล่ียน
ความรู้ กบัสถานศึกษาอ่ืน เพื่อร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 
วเิคราะห์หลกัสูตร และก าหนดวธีิด าเนินการการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  2) ดา้นการ
บริหารบุคคล  พบวา่ มีการกระจายความรับผดิชอบใหก้บัผูร่้วมงาน สร้างกฎระเบียบในการท างาน
ร่วมกนั 3) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ  พบวา่ มีการรับ การจ่าย ถูกตอ้งโปร่งใสเป็นระบบ  
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จดัสรรงบประมาณคุม้ค่าเพื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนมีการ ระดมทุนการศึกษา 4) ดา้นการ
บริหารงานบริหารทัว่ไป พบวา่ มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นอาคาร
สถานท่ี กิจการนกัเรียน ความสัมพนัธ์ชุมชน ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า  

3. การไดรั้บประโยชน์  1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ  พบวา่ การเรียนการสอน บรรลุ
จุดหมายของหลกัสูตร ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีความภาคภูมิใจ และยนิดีในความส าเร็จ  2) ดา้นการ
บริหารบุคคล พบวา่ มีการสร้างแรงจูงใจใหค้รู ในรูปแบบต่าง ๆ 3) ดา้นการบริหารงานงบประมาณ   
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 4) ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป  พบวา่ มี การบริหารงานท่ี
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั มีการ จดักิจกรรมดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ  

4. การประเมินผล และติดตามผล 1) ดา้นการบริหารงานวชิาการ พบวา่ มีการนิเทศติดตาม          
การด าเนินงาน ประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก อยา่งต่อเน่ือ งโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 2) ดา้นการ
บริหารบุคคล  พบวา่ มีการกระจายอ านาจและพฒันาบุคลากร ประสานงานดา้นบุคลากรกบั
หน่วยงานอ่ืน 3)  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ พบวา่ มีการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณ
ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการ 4 ฝ่าย  4) ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป พบวา่ มีการ จดัท า
รายงานประจ าปีและรายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทราบ 

5. ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 1) ดา้นงานวชิาการ  พบวา่ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานวชิาการ ทั้งการวางแผน การด าเนินงาน การรับประโยชน์และการติดตามประเมินผล ควร
เนน้ดา้นวชิาการและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และ ยกระดบัคุณภาพ การศึกษา 2) ดา้นการ
บริหารงานบุคคล พบวา่ ชุมชนควรเขา้ร่วมตั้งแต่การคดัเลือก การดูแลและการพฒันาบุคลากร      3) 
ดา้นการบริหารงานงบประมาณ พบวา่ ควรดึงชุมชนเขา้มาร่วม ใชจ่้ายงบประมาณเพื่อ พฒันาการศึกษา ท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  4) ดา้นการบริหารงานบริหารทัว่ไป พบวา่  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ ให้มากข้ึน 
ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม และดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ควรปรับปรุงสภาพอาคาร และ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอน 
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The purposes of this research were: 1) participation in the education administration of 
Watsimnago ecclesiastical secondary school at Kalasin province and, 2) recommendation of a panel of 
experts to participation in the education administration of Watsimnago ecclesiastical secondary 
school at Kalasin province. There are 4 responders’ schools consisted school administrators, 
teachers, community leaders, parents, teachers use the methods of qualitative research, to collected data 
using focus group, to analyzed using content analysis and conclusion, problems and suggestions. 

The results of the study were as follows:- 
1. The decision: 1) academic administration was found that a course suits for the local 

context, holding the learner-centered and adopted the philosophy of economic integration with 
teaching. The community join planning in action plan monitoring and assessment, 2) human resource 
management was found that planning for receive the people and placing the right person with 
knowledge including maintenance personnel and the community share in speakers, 3) the budget 
management was found that the planning, funding and clear the budget with the involvement of 
all stakeholders, 4) general management was found that to set the planning, to act the plan, to 
divide into 5 sections and all parties involved at every stage. 

2. The operations: 1) academic administration was found that the action is focused on 
ethics and the public mind of the learner. To coordinate knowledge with other schools for cooperation 
and developed an academic career. The planning policy, analysis course and determine how to 
implement the quality assurance of school, 2) human resource management was found that the 
distribution of responsibilities to colleagues and establish rules to work, 3) the budget administrative 
was found that received and paid, a transparent, a systematic and budget for teaching including to 
search a scholarship fund, 4) the general administration was found that the financial performance 
such as the building, student affairs, community relations which maximum benefit and worth.  
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3. Benefits: 1) academic administration was found that the teaching achieve the objectives of 
the curriculum. All parties are very proud and congratulate in success, 2) the personnel management 
was found that incentive for teachers in various model, 3) the budget administrative, to manage 
efficiently and effectively for the benefit of education. Monitored by all the participation, 4) the 
general management was found that the administration focused on achievement and organizing 
activity of local development with communities in various forms. 

4. Evaluation and monitoring: 1) academic administration was found that the supervision of 
internal and external quality assurance by continuing stakeholder, 2) the personnel management 
was found that decentralize and develop the personnel, to contract the personnel with other, 3) the budget 
administrative was found that to check monitoring of school budget by the four committees, 4) the general 
management was found that to prepare of the annual report and inform to stakeholders. 

5. Recommendations of experts: 1) the academic community was found that the public 
should be involved in the academic tasks such as planning, implementation, benefits and 
evaluation. The focus on the academic and information technology and enhance the quality of 
education, 2) the personnel management was found that the community should join from the 
selection process, treatment and personal development, 3) the budget administration was found 
that should bring the communities to spend the budget of education consistent with current 
problems and want to improve the quality of school education, transparency and accountability, 4) 
the general administration was found that to give more information. The community should join 
together and care of school property. Moreover, improvement the condition of school buildings 
and the environment is conducive to learning. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการสาํคญัในการช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพสูงขึน 

ในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นร่างกาย ดา้นสังคม ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย ์

ตงัแต่แรกเกิดไปจนถึงวยัแห่งการพฒันาศกัยภาพและขีดของความสามารถในการดาํรงชีพและ         

การประกอบอาชีพ มีรายไดเ้ลียงตนเอง สร้างครอบครัว พฒันาสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างมีความสุข 

จวบจนวยัสุดทา้ยของชีวิต (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2539, หน้า 38) การศึกษา จึงตอ้ง

เป็นเครืองมือส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนในสังคม ในรูปแบบทีหลากหลายอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต 

ทุกคนไดเ้รียนรู้อนันาํไปสู่การมีอาชีพและพฒันาการทุกดา้น (ประเวศ วะสี, 2539, หนา้ 10) การศึกษาใน

ฐานะทีเป็นกลไกพืนฐานในการพฒันาคนจึงเป็นกระบวนการ ทีสังคมหวงัพึงพาให้เป็นเครืองมือ

ในการเตรียมคนและสังคมให้พร้อมทีจะรับการเปลียนแปลง เพือการพฒันาประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในขณะทีอีกหลาย ๆ ประเทศไดเ้ล็งเห็นความสําคัญและทุ่มเททรัพยากร เพือปรับปรุง

การศึกษาใหเ้ขา้กบัสภาวะและสภาพชีวิตสมยัใหม่ แต่ก็ปรากฏว่าการศึกษาในฐานะคลงัปัญญาของ

สงัคมไทยกลบัถกูมองขา้มเลยไป ดงันนั ผูบ้ริหารทุกระดบัตงัแต่ระดบัสูงไปจนถึงระดบัปฏิบติัในโรงเรียน

จะต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็นความสําคัญของการศึกษา พร้อมทีจะเป็นผูน้ ําในการเปลียนแปลง

ปรับเปลียนกระบวนทศัน์ของการบริหารการจดัการ ส่งเสริมให้บุคคลมีความเขา้ใจและมีทกัษะ

เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ เพือศึกษาพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 

2539, หนา้ 48-49) 

 การศึกษาของไทยแต่เดิมมีศูนยก์ลางอยู่ทีวดักบัวงั มีประเพณีการบวชเรียนและใชว้ดั

เป็นแหล่งการศึกษา จึงมีการจดัการศึกษาขึนในวดัโดยมีการสอนทงัวิชาหนงัสือและวิชาธรรมวินยั 

(พระเทพเวที, 2531, หน้า 118) การจดัการศึกษาจึงมีวิวฒันาการมาโดยตลอด อาจจะเป็นเพราะมี

ปัจจยัทงัภายในและภายนอกประเทศทาํใหส้ังคมมีการเปลียนแปลง กล่าวคือปัจจยัภายในเกิดจาก

ความตอ้งการพฒันาสังคมให้มีความเจริญและทันสมยั ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความ

เปลียนแปลงของสังคมโลก ทังดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อสือสารกนัทาํให้

ประเทศไทยตอ้งปรับตวัใหท้นัสมยั เพือความอยูร่อดและประเทศไดเ้กิดการพฒันาให้ทดัเทียมกบั

นานาประเทศ รัฐจึงควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ

สถาบนัพระพุทธศาสนากบัการศึกษาไดมี้ความเกียวเนืองกนัมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่เดิมวดั
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เป็นศนูยก์ลางการศึกษาของบุตรหลานขุนนางและราษฎรทวัไป โดยมีพระภิกษุเป็นครูสอนและ  

จดัการศึกษา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พระองค์ทรงมี พระราชประสงค์ที

จะบาํรุงการศึกษาทีสืบทอดมาแต่เดิม ทรงประสงค์ให้พระสงฆไ์ดศึ้กษา เล่าเรียน ทงัทางปริยติัธรรม

และวิชาการทางโลกควบคู่กนัไป การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เป็นการศึกษา

รูปแบบหนึงของการศึกษาคณะสงฆ ์เป็นการศึกษาทีรัฐกาํหนดให้มีขึนตามความประสงค์ของคณะสงฆ ์

(พระราชวรมุนี, 2521, หนา้ 355) สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2552, หน้า 1-13) กล่าวว่า โรงเรียน

พระปริยติัธรรมในฐานะเป็นการจดัการศึกษา ในรูปแบบหนึง ทีดาํเนินการโดยสถาบนัทางศาสนา ตามที

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ ไดก้าํหนดไว ้ฉะนัน จึงจาํเป็น 

ตอ้งจดัการศึกษาตามทีมีกาํหนดไวใ้น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติซึงมีหลกัการจดัการศึกษา

ไว ้3 ประการ คือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และพฒันาสาระ

และกระบวนการเรียนอยา่งต่อเนือง แต่ในเรืองนี จาํรัส นองมาก (2545, หน้า 55-57) กล่าวว่า เป็นที

น่าสงัเกตว่า กระแสของการปฏิรูปการศึกษาและความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูร่้วมงานและชุมชนใน

ปัจจุบนัมีส่วนผลกัดนัให้ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งปรับเปลียนพฤติกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกัน

ระบบและโครงสร้างการบริหารโรงเรียนปัจจุบนัก็มีความหลากหลาย และสลบัซบัซอ้นมากขึนตาม

กาลเวลาและยุคสมยั การตดัสินใจโดยลาํพงัของผูบ้ริหารโรงเรียนย่อมมีโอกาสผิดพลาดสูงและ  

อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ในหน่วยงานตรงกนัขา้ม การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการตดัสินใจมากขึน 

 การทาํความเขา้ใจกบัรูปแบบต่าง ๆ  ของการตดัสินใจทีมีอยู่อย่างหลากหลายและการประสาน

ความร่วมมือกันในการทาํงานย่อมจะเสริมให้การบริหารงานตามภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียน              

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษามีโอกาสพบกบัความสาํเร็จสูงขึน ดงัที พระชาญ ฐานธมฺโม (2556, 

หนา้ 1-3) กล่าวว่า โดยเฉพาะหลกัการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานัน เมือเทียบสภาพ

การมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่างสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนกับสถานศึกษาทีเป็นโรงเรียน                 

พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาแลว้ พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาของรัฐหรือ

เอกชนมีมากกว่าของสถานศึกษา ทีเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เช่นเดียวกบั

การวิจยัของ สุภาพร มากแจง้ (2548, บทคดัย่อ) เปรียบเทียบระหว่าง สถานศึกษาทีอยู่ในการดูแล

ของวดัในพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาและโรงเรียนเอกชน

การกุศลของวดั ซึงการวิจยัพบว่า โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก สามญัศึกษา รับเฉพาะนักเรียนที

เป็นพระภิกษุและสามเณร ส่วนโรงเรียนเอกชนการกุศลของวดั รับนักเรียน ทีเป็นเยาวชนชายและหญิง 

ทงัยงัเปิดสอนตงัแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษา ตอนปลาย ส่วนโรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษาเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาเท่านัน ส่วนเรืองการจดัการศึกษานันโรงเรียน
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เอกชนการกุศลไม่ประสบปัญหาดา้นการจดัการศึกษาเนืองจาก อยู่ในความดูแลของสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานทาํให้ได้รับการสนับสนุนวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ              

การพฒันาบุคลากรและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามข้อกาํหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 2545 ขณะที

โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาถูกจดัประเภทเป็นการศึกษาสงฆใ์นความดูแลของ

สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทาํให้การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจดัการไม่

ทดัเทียมกบัสถานศึกษาทีจดัการศึกษาระดบัเดียวกนั ดว้ยความขาดแคลน ทุกดา้นทาํให้ผูบ้ริหาร

โรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ หรือเจา้อาวาสตอ้งใช ้ความสามารถอยา่งสูงยงิ ในการบริหารจดัการและ

การระดมทรัพยากรฉะนันแนวทางหนึง ในการส่งเสริมสนับสนุน จดัการศึกษา จึงตอ้งปรับโครงสร้าง         

การบริหารจดัการโรงเรียน พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ให้เป็นรูปแบบเดียวกบัโรงเรียน

เอกชนการกุศล โดยให้มี ฆราวาสและชุมชนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือช่วยพฒันา 

คุณภาพการศึกษาให ้เท่าเทียมโรงเรียนการศึกษา ขนัพืนฐานประเภทอืน ๆ รวมทงั ใหใ้ชห้ลกัการ 3 

ประสาน คือ บา้น-วดั-โรงเรียน (บวร) ในการจดัการศึกษา และยงัมีขอ้เสนอแนะระดบัปฏิบติัอีกดว้ยว่า 

ควรสนบัสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพือระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการ

ในเรืองดงักล่าวพระสมบูรณ์ วิลา (2544, บทคดัยอ่) พบว่าการบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษา ประสบปัญหาหลายประการทีสาํคญั คือ รูปแบบการจดัการศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ

โรงเรียนทีดีส่วนใหญ่จดัการศึกษาตามอตัภาพ แนวทางการดาํเนินงานไม่ชดัเจน โรงเรียนขาดความ

พร้อมในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นงบประมาณ อาคารสถานที บุคลากร สือ อุปกรณ์การเรียน การสอน

เกียวกบัหลกัสูตร พระมงคล มหานาโม (ดบขุนทด) (2547, หนา้ 112-114) วิจยั พบว่าการบริหารหลกัสูตร

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มีปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมการใช้

หลกัสูตรปัญหา ขาดการวางแผน สือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียน เอกสารหลกัสูตรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของครูและผูบ้ริหารไม่ให้ความสําคัญกับ             

การเตรียมความพร้อมการใชห้ลกัสูตร มีปัญหารายวิชาทีจดัใหเ้รียน นกัเรียนไม่สามารถเลือกเรียนได้

อยา่งหลากหลายนกัเรียนไม่สามารถเลือกเรียนไดต้ามความถนัด ตามความสนใจและตามความตอ้งการ

และครูยงัใชเ้ครืองมือวดัและประเมินผลทีขาดคุณภาพ ดา้นการสนับสนุนการใชห้ลกัสูตรมีปัญหา

การจัดหาวสัดุอุปกรณ์ ยงัไม่เพียงพอต่อการใช้หลักสูตร โรงเรียนขาดการวางแผนเกียวกับ

สวสัดิการของครูผูใ้ชห้ลกัสูตร และโรงเรียนขาดการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนืองดา้นการนิเทศ

ติดตามผลการใช้หลกัสูตรมีปัญหาโรงเรียนขาดการติดตามนักเรียนทีสําเร็จการศึกษาไปแลว้ 

โรงเรียนขาดการพฒันาระบบการนิเทศ และช่วยเหลือครูผูส้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการนิเทศ 

ภายในยงัไม่ไดถ้กูนาํไปพฒันาการเรียนการสอน นอกจากนีงานวิจยัของ ภทัรพร อุตพนัธ ์(2551, บทคดัย่อ)  
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เรือง แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรมในภาคใต ้พบว่า การมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารการศึกษาทงั 4 ดา้น คือ การบริหารงาน วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารงานทวัไป มีสภาพ การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนการมีส่วนร่วม

ในระดบัมากเฉพาะดา้นการบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอนเท่านันงานวิจยัดังกล่าวมี

ขอ้เสนอแนะไวว้่า โรงเรียนควรใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียนใน ขนัตอนต่าง ๆ 

ดงัแต่การคิด การตดัสินใจ การปฏิบติั การประเมินผล และการรับผลประโยชน์รวมไปถึงโรงเรียน 

(ผูบ้ริหาร) ตอ้งจดักิจกรรมร่วมกนั ระหว่างวดัและโรงเรียน เพือให้ชุมชนไดเ้ขา้มารส่วนร่วมและ

ขอ้คน้พบของ พิชชาวริน ชนะคุม้ และคณะ (2554, 109-110) พบว่า ผลการประเมิน โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา ทีผา่นการประเมินและไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาํนวน 209 แห่ง 

(ร้อยละ 53.45) และไม่ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาํนวน 182 แห่ง (ร้อยละ 46.55)           

จากจาํนวนโรงเรียนทงัหมด 391 แห่ง แสดงว่าโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษามีสัดส่วน            

การผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาในสัดส่วนทีน้อย คือ ร้อยละ 53.45 

เท่านัน และสาํหรับผลการประเมินการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาที

ไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน จาํนวน 182 แห่ง เป็นรายมาตรฐาน ทงัมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ครูผูส้อน และ

ผูบ้ริหารและสรุปว่ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาทงั 3 ดา้น 

ไม่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน คือ ดา้นผูเ้รียน มีค่าเฉลีย 2.55 ดา้นครูผูส้อนทีมีค่าเฉลีย ทีตาํทีสุด คือ               

มีค่าเฉลีย 2.22 และดา้นผูบ้ริหาร มีค่าเฉลีย 2.37 ทงันีเนืองจากการจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา ยงัมีปัญหาอยูม่าก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นงบประมาณทีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

ทาํใหไ้ม่สามารถจดัหาหรือจดัจา้งครูและอุปกรณ์ทางการศึกษาตามทีตอ้งการไดอ้ย่างพอเพียง จาํนวน

คู่มือแต่ละรายวิชา ไม่เพียงพอกบัจาํนวนครูผูส้อน รวมทงั ไม่สามารถขยายสถานทีเรียนให้มีสัดส่วน

พอเหมาะกบัจาํนวนของผูเ้รียนทีเพิมขึน รวมทงังานวิจยัของพระครูอาทรปริยติัยานุกิจ (2556, บทคดัย่อ) 

ทีพบว่า ปัญหาของบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ในอาํเภอสุวรรณภมิู 

จงัหวดัร้อยเอด็ มีปัญหาดา้นขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนสือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ขาดแคลนตาํรา

เรียนและคู่มือครูอาคารและสถานทีเรียนอยูใ่นสภาพทีทรุดโทรมและไม่เพียงพอ บุคลากรส่วนใหญ่ยงัมี

ประสบการณ์นอ้ยขาดครูสอนสายวิชาสามญัและมีครูอาจารยล์าออกอยูบ่่อย ๆ  นกัเรียนมาจากครอบครัว

ทียากจนมีปัญหาทางสังคม ครอบครัวแตกแยก ทาํให้นักเรียนเป็นคนกา้วร้าว ไม่มีความสนใจในการ

เรียน นกัเรียนบางส่วนลาออกกลางคนัรวมทงัปัญหาเกียวกบันักเรียนขาดเรียนนาน ไม่มีการลาออก 

และมีการเข้าออกบ่อย หลกัสูตรไม่ค่อยชดัเจนไม่มีจุดยืนทีแน่ ขาดอุปกรณ์ สือการเรียนการสอน 

นกัเรียนเป็นสามเณรมีกรอบปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ประกอบกบัมีการศึกษาอบรมทีเน้นธรรม-บาลี               

มีกิจกรรมประจาํวนัทีส่งเสริมพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ          
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ซึงส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมนกัเรียนดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนตาํเป็นเพราะโรงเรียนมีปรัชญา 

ในการจัดการศึกษาทีเนน้ศาสนามากกว่าทางดา้นสามญั และนักเรียนมีเวลาเรียนในสายสามญัเพียง

ครึงหนึงของเวลาทีควรจะเป็น ประกอบกบัโรงเรียนมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณในการจดัหาสือการเรียน

การสอนซึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิของนักเรียนโดยตรง นอกจากนี พระชาญ ฐานธมฺโม (2555, บทคดัย่อ) 

ไดศึ้กษาเรืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

สามญัศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนมีความพึง

พอใจมากทีมีส่วนร่วมในการจดัการบริหารโรงเรียน ปัญหาทีสาํคญัทีพบ คือเวลาในการประชุม 

สภาพเศรษฐกิจของชุมชน คุณวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ ปัจจยัทีช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน คือ ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 

อุปสรรคทีสาํคญัอีกประการหนึง คือ การขาดงบประมาณ ขาดการสือสารทีดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนกบัชุมชนรวมถึงตวันกัเรียนเองทีขาดการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

นอกจากนันผูป้กครองของนักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรเกียวกบัการติดตาม           

ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่าขาดการติดตามผลการปฏิบติังานใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทวัไป  

 จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาดงักล่าวเบืองตน้ของ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 

ทาํใหผู้ว้ิจยั พบว่า การศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษายงัมีปัญหาอยู่มาก ทงัดา้นประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา ทาํให้กระทบภาพลกัษณ์ของโรงเรียน พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จึงจาํเป็น 

ตอ้งนาํหลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเขา้มาประยุกต ์ใชใ้นการบริหาร เพือให้ภาพลกัษณ์

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาอยู่ในระดบัทีพึงพอใจในสายตาของประชาชน 

ผูป้กครองนกัเรียน และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

ซึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า ฉ) ทีว่า การบริหารจดัการศึกษา

ใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษานนั ยอ่มตอ้งอาศยัการบริหารจดัการทีดี รวมทงัการมีส่วนร่วมของ

ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายในการจดัการศึกษา จึงจะนาํไปสู่ความมีสมัฤทธิผลทางการศึกษาได ้ 

 ผูว้ิจยั จึงเกิดขอ้คาํถามขึนว่า โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาอืน ๆ โดยเฉพาะ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ มีการประยุกต์ใชห้ลกัการการมีส่วนร่วม

ในการบริหารการศึกษารวมทงัการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

เป็นอย่างไร และสถานศึกษาจะมีกระบวนการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในเรืองใดบา้ง          

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์
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และเป็นแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษาในทีอืน ๆ ต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งันี 

 1. เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์

 2. เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

 เพือเป็นการตรวจสอบขอ้คาํถามของการวิจยัว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ผูว้ิจยัจึงตงั 

สมมติฐานของการวิจยัไว ้ดงันี 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง (Stake holder) มีส่วนร่วมในการบริหาร 

 

1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 เพือทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิทีมีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร

การศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาวดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ดงันนั ผูว้ิจยัจึงตงั

ประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บของการวิจยัไว ้ดงันี 

 1. ไดท้ราบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ของชุมชนประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนผูป้กครอง 

นกัเรียน เป็นตน้  

 2. ไดท้ราบขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิทีมีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 3. ไดข้อ้มูลเพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียน

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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1.5 ข้อคาํถามของการวจิยั  

 ในการวิจยัครังนีเพือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดขอ้คาํถาม

ของการวิจยั ไวด้งันี 

 ผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ตามกรอบการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอปัฮอฟ (Cohen & Uphoff)  

ทีประกอบดว้ย 1.การตดัสินใจ 2. การปฏิบติัการ หรือการดาํเนินงาน 3. การไดรั้บประโยชน ์และ 4. การประเมินผล 

ในการบริหารการศึกษาตามกรอบ 4 งาน ประกอบดว้ยการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทวัไป มีวิธีการอยา่งไรบา้ง และขอ้เสนอแนะ

ของผูมี้ส่วนร่วมในการบริหรการศึกษาของผูท้รงคุณวุฒิเป็นอยา่งไร 

 

1.6 ข้อจาํกัดของการวจิยั 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยักาํหนด ดงันี 

 เนืองจากการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การตีความของภาษา

ขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือทศันคติ ดงันัน ให้ถือเอาผลทีไดรั้บ

จากผูเ้กียวข้องและผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ทีผูว้ิจยัคน้พบ เป็นทีสุด 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือความเข้าใจความหมายของคาํทีใช้ในการวิจัยในครังนี ผูว้ิจ ัยจึงได้กาํหนดนิยาม

ความหมายของคาํต่าง ๆ ไว ้ดงันี 

 การบริหารแบบมส่ีวนร่วม หมายถึง การบริหารเป็นลกัษณะของการสนับสนุนความคิด

ทีเป็นอิสระ การวิเคราะห์ปัญหา การเลือกเป้า การวางแผน การจดัตารางการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชา

ตอ้งดูแลเอาใจใส่ในประเด็นทีสะทอ้นมาจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทงัแสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เห็นถึงเป้าหมายขององคก์าร ตลอดจนรับทราบและพิจารณาถึงการเคลือนไหวของขอ้มูลข่าวสาร

ภายในองคก์รเพือใหเ้กิดการสือสารทีเพียงพอ 

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทีชุมชน ซึงเป็น 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) มีโอกาสเขา้มามีบทบาทในการร่วมบริหารจดัการศึกษาเพือการ

ระดมกาํลงัความคิด ก่อใหเ้กิด การมีส่วนร่วมสนับสนุน เสนอแนะ ให้การช่วยเหลือ และคาดหวงั

ในการทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์
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 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการในสถานศึกษาตามแนวทางของการ

บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ภาระหนา้ทีการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย คือ 

ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการ

บริหารงานทวัไป 

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านวชิาการ หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนใน

การเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะในการร่างหลกัสูตร การวางแผนการจดั 

การเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจดัหาอุปกรณ์ สือ การเรียนการสอนและการรับทราบ

ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง ความร่วมมือของชุมชนในการ

เขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนบัสนุน และเสนอแนะ ในการวางแผนรายการใชจ่้าย และการมีส่วนร่วมใน

การสนบัสนุนทางดา้นการเงินของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านบุคลากร หมายถึง ความร่วมมือของชุมชน

ในการเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ ในการคดัเลือกบุคลากร การติดตาม

และประเมินผลการทาํงานของบุคลากร และการสรรหาวิทยากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านการบริหารงานทัวไป หมายถึง ความร่วมมือ

ของชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนบัสนุน และเสนอแนะใน การช่วยเหลือในการดูแล 

บาํรุงอาคารสถานที การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การสนับสนุนกิจการนักเรียน การเป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้ ค้นควา้ของนักเรียนและการรับบริการจากทางโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั            

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทีชุมชน ซึงเป็น

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) มีโอกาสเขา้มามีบทบาทเพือการระดมกาํลงัความคิดก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมสนบัสนุน เสนอแนะใหก้ารช่วยเหลือ และคาดหวงัในการทีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงานบริหารการศึกษาทงั 4 ดา้น ทีเกียวขอ้งกบัการวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินงาน 

การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากร การประเมินผลและติดตามผล และการใชป้ระโยชน์ เพือใหง้าน

บรรลุจุดมุ่งหมายตามทีสถานศึกษาตอ้งการ 

 กระบวนการมส่ีวนร่วม หมายถึง การทีชุมชนเขา้มาเกียวขอ้งในขนัตอน 4 ดา้น ซึงประกอบไป

ด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลและติดตามผล และการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์
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 การมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งในการร่วมตดัสินใจ

งานดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานทวัไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมในการดําเนินงาน หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งในการร่วมดาํเนินงาน

ดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานทวัไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาท

เกียวขอ้งในการร่วมงานประเมินผลและติดตามผลดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณและ

ดา้นบริหารงานทวัไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การมส่ีวนร่วมในการได้รับประโยชน์ หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งใน

การร่วมไดรั้บประโยชน์งานดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานทวัไปของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธ์ุ หมายถึง โรงเรียนทีวดั

จดัตงัขึนตงัอยูใ่นตาํบลนาโก อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ เพือให้การศึกษาแก่ผูเ้รียนตาม

หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานสาํหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ตามระเบียบ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาทีจัด

การศึกษาประเภทสามญัศึกษา ซึงเป็นภารกิจในส่วนศาสนศึกษาส่วนหนึงตามภารกิจ 6 ดา้นของ

พระสงัฆาธิการ เป็นสถานศึกษาทีมีการจดัโครงสร้างการบริหารใกลเ้คียงกบัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมากทีสุด เพือเป็นทางเลือกหนึงใหพ้ระภิกษุและ

สามเณรไดศึ้กษา และมีวุฒิสาํหรับใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน  
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

  

 การวิจยัเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือเป็นแนวทางในการวิจยั 

โดยนาํเสนอตามหวัขอ้ดงันี 

 2.1 การบริหาร 

 2.2 การบริหารการศึกษา 

 2.3 การบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 2.4 แนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วม 

 2.5 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 2.6 การสงัเคราะห์สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา 

 2.7 แนวคิดเกียวกบัการจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

 2.8 บริบทของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

 2.9 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 การบริหาร 

 ความหมายของการบริหาร 

 การจดัการ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Management แต่หนังสือบางเล่มใชค้าํว่า Administration 

ซึงแปลว่า การบริหาร ดงันนัคาํว่า การจดัการ หรือการบริหารจึงมีความหมายเดียวกนัสามารถใช้

แทนกนัได ้แต่การจดัการนิยมใชก้บัองค์กรภาคเอกชน ส่วนการบริหารนิยมใชก้บัองค์กรภาครัฐ  

ซึงมีนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า การจดัการ หรือการบริหาร ดงัต่อไปนี 

 นรีวรรณ พรหมชุม (2543, หนา้ 78) กล่าว่า หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษา 

เกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีในอนัทีจะเชือมนัไดว้่า กิจกรรมต่าง ๆ ดาํเนินไปในแนวทางทีจะบรรลุผล

สาํเร็จตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวโ้ดยเฉพาะอยา่งยงิหนา้ทีในอนัทีจะสร้างและรักษาไวซึ้งสภาวะ

ทีจะเอืออาํนวยต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยความพยายามร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 

 สุรพล พุฒคาํ (2544, หนา้ 12) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการจดัหาวิธีการทีจะ

ทาํใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของโรงเรียน 
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ทาํใหเ้กิดความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อหนา้ที โดยมีตวัชีวดัทีบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผล

ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 พนสั หนันาคินทร์ (2546, หน้า 3) ไดใ้ห้ความหมาย การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจดัการ 

การช่วยเหลือ ส่งเสริมใหโ้รงเรียนไดด้าํเนินกิจกรรมประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

 กู๊ด (Good 1973, p. 14) กล่าวว่า การบริหารการศึกษามีความหมายเป็น 2 นยั คือ 1) หมายถึง 

การจดัการ ควบคุม ดูแล และอาํนวยความสะดวกในดา้นการเรียนการสอนใหด้าํเนินไปตามนโยบาย 

เป้าหมายทีวางไว ้เช่น การจดัครูเขา้สอน การจดัชนัเรียน การจดันักเรียนเขา้ชนั การจดัตารางสอน 

การจดักิจกรรม การปรับปรุงหลกัสูตร การวางแนวการสอน และการจดัการแนะแนวเบืองต้น          

แต่มิไดห้มายถึงงานธุรการดา้นต่าง ๆ และ 2) หมายถึง การจดัการ ควบคุม และอาํนวยความสะดวก

ในการดาํเนินงานกิจการของโรงเรียนทุกอย่าง เช่น การเรียน การสอน และงานธุรการต่าง ๆ ดว้ย 

เพราะกิจกรรมทงัหมดเป็นองคป์ระกอบทีจะช่วยใหก้ารบริหารการศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์

 ฟาโยล (Fayol, 1949, p. 128) กล่าวว่า เป็นกระบวนการ ทีประกอบดว้ยขนัตอนต่าง ๆ ทีสาํคญั 

5 ขนัตอน คือ การวางแผน การจดัองคก์รการบงัคบับญัชา การประสานงานและการควบคุม 

 โธมสั และสก๊อต (Thomas S. Bateman, and Scott A. Snell,1999, p. 6) กล่าวว่า การบริหาร 

(Management) หมายถึงกระบวนการทาํงานร่วมกนัของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ เพือให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร 

 จากความหมายของการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความหมายของการบริหารเป็น

องค์ความรู้ทีสามารถถ่ายทอด มีหลกัเกณฑ์ พิสูจน์ความจริงได้ ตลอดจนไดรั้บการศึกษาอย่าง

ต่อเนืองและทีสาํคญัจะตอ้งมีการประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัองค์กรเพือสนับสนุน 

ชีแนะแนวทางในการทาํงานของบุคคลและกลุ่มบุคคลให้สนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมี

ระบบโดยการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ความสําคญัของการบริหาร 

 จิราภร สร้างอาํไพ (2554, หนา้ 9-10) กล่าวว่า ความสาํคญัของการบริหารสามารถจาํแนกได ้ดงันี 

 1. การบริหารมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร เนืองจากมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ในการ

จดัการเอาไวอ้ยา่งชดัเจน จึงทาํใหมี้ความสามารถในการจดัการกบัทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถดาํเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้

 2. การบริหารทาํใหก้ารใชท้รัพยากรมีความคุม้ค่า เนืองจากว่าเป็นกระบวนการทีมีระบบ 

มีขึนตอนในการดาํเนินการ มีการวางแผนในการดาํเนินการ จึงทาํให้การใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพ 

ยงิขึน เพราะไดมี้การวางแผนการใชไ้วล่้วงหนา้ การควบคุมการใช ้การประเมินผลการใชท้รัพยากร

ดว้ยว่าคุม้ค่าหรือไม่ 



12 

 3. การบริหารทาํใหเ้กิดประสิทธิผลในการผลิตเพราะเป็นกิจกรรมทีมีการออกแบบงาน

ดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร จึงทาํให้มีความชดัเจนมีการแบ่งหน้าทีและความรับผิดชอบในการทาํงาน

ของบุคลากร มุ่งเนน้ทีจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 4. การบริหารเป็นการแสวงหาวิธีการทาํงานทีดีทีสุด เนืองจากการบริหารทีดีตอ้งมีการ

คิดคน้วิธีการทาํงานทีดีทีสุดใหก้บัองคก์ร เช่น การลดขนัตอนในการทาํงาน การทาํงานไม่ซาํซอ้น 

การทาํงานไม่ผิดพลาด และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิของการทาํงานไดใ้นทุกขันตอนว่ามี

ปัญหาอุปสรรคอะไรในการทาํงานนนั ๆ  

 ความสาํคญัของการบริหารทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การบริหารมีผลต่อความสาํเร็จขององค์กร 

เนืองจากมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ทีชดัเจน มีการวางแผนการดาํเนินงาน ปฏิบัติตามแผนการ

ดาํเนินงานทีวางไว้ มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ อีกทังมีการติดตามตรวจสอบผลการ

ดาํเนินงาน จึงสามารถทาํใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคที์วางไว ้

 

2.2 การบริหารการศึกษา 

 ความหมายของการบริหารการศึกษา 

 การบริหารการศึกษา (Educational Administration) เป็นการจดัการทางการศึกษาทีมุ่ง

การควบคุม และการจดัการทุกสิงทุกอยา่งทีเกียวกบักิจกรรมทางการศึกษา 

 กู๊ด (Good, 1973, p. 14) กล่าวถึงความหมายการบริหารการศึกษาไวเ้ป็นสองนัย นัยหนึง 

หมายถึง การนํา การควบคุม การจัดการเรืองต่าง ๆ รวมทงัการบริหารงานธุรการ โดยมุ่งไปสู่โรงเรียน      

เพือนาํมาซึงจุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษานัยทีสอง หมายถึง การนาํ การควบคุมและการจดั

กระบวนการทงัหลาย เช่น การบริการบุคคลการวางแผนการเรียนการสอน เป็นตน้ 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 1) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้่า การบริหารการศึกษาเป็น

กระบวนการดาํเนินการปฏิบติังานเพือใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์ารโดยอาศยั หน้าทีการบริหารทีสาํคญั 

หนา้ทีการบริหารทีสาํคญั ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัการองค์การ (Organizing) การนาํ 

(Leading) และการควบคุม (Controlling)  

 ศรีพร แกว้โขง (2554, หนา้ 20) กล่าวว่าการบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที

บุคคลหลาย ๆ คนในสังคมร่วมกนัดาเนินการเพือพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม 

ในทุก ๆ ดา้น เช่น ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บุคลิกภาพ พฤติกรรม เพือให้

บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกทีดีของสงัคม โดยกระบวนการต่าง ๆ  ทีอาศยัการควบคุมสิงแวดลอ้มใหมี้

ผลต่อบุคคลและอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  
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 การบริหารการศึกษาจากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที

บุคคลร่วมกนัดาํเนินการ โดยนาํเอาทฤษฏีการบริหารหลายแขนงมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการศึกษา 

เพือพฒันาความรู้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการพฒันาบุคลากร

ใหเ้จริญกา้วหนา้ทุก ๆ ดา้น เป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าสูงสุดของสงัคมสืบไป 

 ทฤษฏีการบริหารการศึกษา 

 การบริหารเป็นสิงจาํเป็นในหมู่มนุษย ์ซึงถือว่าเป็นสตัวส์งัคม มีจุดเริมตน้เมือใดไม่มีใคร

สามารถจะหาคาํตอบทีแน่นอนได ้แต่เชือกนัว่าจะตอ้งเกิดขึนเมือคนเรามารวมอยูก่นัเป็นกลุ่มตงัแต่

สองคนขึนไปอยา่งแน่นอนหรือแมแ้ต่เมือคนเราอยูเ่พียงคนเดียวก็น่าจะเกิดการบริหารขึนนั นก็คือ

การบริหารตนเองหรือการจดัระบบความเป็นอยูข่องตนเอง แต่เมือมีคน ตงัแต่สองคนขึนไปรวมอยู่

ดว้ยกนัเป็นกลุ่ม ก็ยงิจาํเป็นทีจะตอ้งพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั และเกิดความจาํเป็นทีจะตอ้จดัระบบ

ต่าง ๆ ขึน เป็นตน้ว่า สามี-ภรรยา ก่อนแต่งงานก็จดัระบบการดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่ของแต่ละ

คนเฉพาะตัวเองแต่เมือเป็นสามีภรรยากันแลว้ก็มีความจาํเป็นยิงขึนในการทีจะจดัระบบต่าง ๆ 

ภายในครอบครัว มีการแบ่งปันหนา้ทีกนัทาํตามความถนดัและตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่

ละสงัคมทีไม่เหมือนกนั เช่น สงัคมไทยในปัจจุบนัสามีมีหน้าที หารายไดเ้ลียงครอบครัว ภรรยามี

หน้าทีหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว สามีในสังคมไทยทาํหน้าทีเป็นผูน้าํในครอบครัว และเมือมี

บุตรดว้ยกนั หนึงคน สองคน และสามคน บิดาก็ยิงตอ้งเพิมหน้าทีและเพิมบุคลิกภาพในการเป็น

ผูน้าํมากยงิขึน ขอบข่ายของงานและหนา้ทีของภรรยาก็กวา้งขวางออกไป การบริหารงานครอบครัว

ก็เกิดความมีระบบกวา้งขวางออกไป รวมทงัระบบของการดาํรงชีพก็เป็นไปอย่างมีระบบทาํให้

ระบบของครอบครัวกลายเป็นการบริหารงานในรูปขององคก์ร จากครอบครัวเลก็ ๆ ทีนบัไดว้่าเป็น

สถาบนัหนึงในสงัคมของเราทีจะเห็นไดว้่ายงัจาํเป็นตอ้งมีการบริหารงานแลว้ ดงัที  

 เจริญผล สุวรรณโชติ (2544, หน้า 1-2) ให้แนวคิดในเรืองนีไวว้่า ในเมือสังคมของเรา 

มิไดมี้เพียงสถาบนัครอบครัวเท่านัน แต่มีการขยายตวัออกไปเป็นสถาบนัใหญ่ ๆ อืน ๆ เช่น วดั 

โรงพยาบาล โรงเรียน ทีว่าการอาํเภอ ทีว่าการจงัหวดั ประเทศและสถาบนัสุดทา้ย คือ โลกก็ยิงมีความ

จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีการจดั ระบบบริหารงานทีมีแบบแผน ซึงหมายถึง ระบบบริหารงานทีจดัขึน 

โดยมีลกัษณะทีมีความหมาย ตงัแต่ตน้จนจบไม่ใช่มีแต่จุดจบภายในตวัของมนัเองการบริหารงาน

ในสถาบนัใหญ่ ๆ จึงมีระบบทียุ่งยากซบัซอ้นยิงขึนนักปรัชญาสาํคญั ๆ ของโลก เช่น Socrates 

Plato และ Aristotle ไดก้ล่าวถึงการบริหารว่า เป็นศิลปะของสถาบนัในสงัคมทีมี ความจาํเป็นจะตอ้ง

มีอยู่ในการดาํเนินงาน และเป็นคุณลกัษณะของสถาบนัทุกสถาบนั ทงันี เกิดมาจากการทีมนุษยเ์ป็นผู ้

กาํหนดจุดเริมต้นในการดําเนินงานตามระบบงานทีวางเอาไวจ้นถึงจุดหมายปลายทางหรือ

ความสาํเร็จของงาน ลกัษณะเช่นนี นกัปราชญท์งัสามท่าน คือ Socrates Plato และ Aristotle ไดก้ล่าวไวว้่า 
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ความสาํเร็จทีจะเกิดขึนไดน้นัจาํเป็นตอ้งอาศยัศิลปะของการบริหาร ต่อมาก็ไดมี้นักบริหารเกิดขึน

อยา่งมากมายนกับริหารเหล่านีเป็นผูที้มีความรู้และความชาํนาญในเรืองของสังคมวิทยาเป็นอย่างดี 

ไดคิ้ดคน้แยกแยะรูปร่าง ระบบ และลกัษณะของการบริหารออกมาอีก จนถือไดว้่า การบริหารเป็น

ศาสตร์อีกแขนงหนึงในทาํนองเดียวกนัก็ไม่อาจจะคลายความเชือถือในเรืองของศิลปะไปได ้ทงันี 

เพราะการบริหารนันจะต้องสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมของมนุษย์และพฤติกรรมของสังคม                  

ซึงจะตอ้งอาศยัความรู้ทงัดา้นศาสตร์และศิลปะความกา้วหน้าของการบริหารไม่ไดห้ยุดยงัลงแค่              

ในปัจจุบนั แต่มีการคน้ควา้เพิมเติมอยู่เสมอเพือหาวิธีการต่าง ๆ ในการทีจะทาํให้การบริหารมี

ผลสาํเร็จมากทีสุด 

 ส่วนผูบ้ริหารเป็นบุคคลทีรับผดิชอบในการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหาร ซึงโดย

ปกติเป็นผูว้างแผน ตดัสินใจ จดัองค์การ สั งการ และควบคุมทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดผล

ตามทีกาํหนดไว ้ คุณลกัษณะสาํคญัประการหนึง คือ มีความสนใจ ใฝ่รู้ ชอบความทา้ทายและ                

มีนวตักรรมกระบวนการบริหารมีองคป์ระกอบพืนฐาน 4 ประการดงัที 

 สุรัสวดี ราชกุลชยั (2546, หนา้ 4-7) กล่าวไว ้ดงันี 

 1. การวางแผน (Planning) เป็นความสนใจในการกาํหนดเป้าหมายอนาคตของผลการ

ปฏิบติังานทางธุรกิจ และครอบคลุมเนือหาในเรืองของการตดัสินใจ และใชท้รัพยากรเพือให้บรรลุ

เป้าหมายนนั การตดัสินใจถือเป็นส่วนของการวางแผน เพราะเป็นการคดัเลือกกิจกรรมจากบรรดา

ทางเลือกต่าง ๆ ซึงจะช่วยธาํรงรักษาความมีประสิทธิผลทางการบริหาร สาํหรับกิจกรรมในอนาคต

ของธุรกิจ การวางแผนทีผิดพลาดเป็นอนัตรายต่อการบริหารอย่างยิง เพราะจุดเริมต้นของ

ความสาํเร็จทีดีของธุรกิจ คือ การวางแผนทีเหมาะสม เห็นผลไดจ้ริง มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล

และทรงประสิทธิภาพ 

 2. การจดัองค์กร (Organizing) ภายหลงัจากทีมีการวางแผน โดยกาํหนดเป้าหมายและ

พฒันาแผนงานแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีการจดัองคก์ารในเรืองของทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากร

มนุษยที์จาํเป็นเขา้ไปวางแผน โดยการจดัองคก์ารควรระบุถึงกิจกรรมและทรัพยากรทางการบริหาร

เหล่านนัว่า จะจดักลุ่มปฏิบติังานไดอ้ยา่งไร ดว้ยรูปแบบโครงสร้างองค์การเช่นไรมีการมอบหมาย

งานหรือแบ่งจดัสรรทรัพยากรให้แต่ละส่วนงานอย่างไร แมว้่าแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกนั   

แต่หลกัการพืนฐานในการจัดองค์กรจะใกลเ้คียงกัน โดยเน้นความสําคัญว่าจะจัดองค์กรให้

เหมาะสมกบักลยุทธ์ทีวางไวไ้ดอ้ย่างไร โครงสร้างธุรกิจจะช่วยสนับสนุนให้เกิดนวตักรรมและ

ยดืหยุน่ต่อการเปลียนแปลงหรือไม่ และมีการใชท้รัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดทีก่อใหเ้กิด

การไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งไร 
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 3. การอาํนวยการ (Directing) เป็นการใชอิ้ทธิพลเพือจูงใจพนักงานให้ปฏิบติังานและ

นาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายทีระบุไว ้หรือเป็นกระบวนการจดัการให้สมาชิกในองค์กรทาํงาน

ร่วมกนัไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสิงทีซบัซอ้น เขา้ใจถ่องแทไ้ดย้ากการสงัการ

หรือชกันาํจึงตอ้งใชค้วามสามารถหลายเรืองควบคู่กนัไป เช่น ภาวะความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร การจูงใจ 

การติดต่อสือสารภายในองคก์ร และการทาํงานเป็นทีม เป็นตน้หน้าทีในการสั งการหรือชกันาํนีมี

ความสําคัญไม่ยิงหย่อนกว่าหน้าทีอืนเพราะผูบ้ริหารต้องแสดงบทบาทของผูส้ั งการได้อย่างมี

คุณภาพ ถา้ไม่เช่นนัน แผนงานทีวางไวต้ลอดจนทรัพยากรทีจดัเตรียมไวอ้าจไม่เกิดประสิทธิผล           

ถา้ผูบ้ริหารดาํเนินกิจกรรมดา้นการสงัการไม่ดีพอ ดงันนั การสั งการจึงเป็นเรืองของความรู้ความชาํนาญ 

ประสบการณ์ และความสามารถทีจะชกัจูงให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติงานไปตามเป้าหมายที

กาํหนดใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จตามทีตอ้งการ 

 4. การควบคุม (Controlling) ถือเป็นกระบวนการตรวจตราหรือติดตามผลการประเมินผล       

การปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนกังาน เพือรักษาใหอ้งคก์ารดาํเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมาย

อยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์หลกัขององค์กรในเวลาทีกาํหนดไว ้องค์การหรือภารกิจทีประสบ

ความลม้เหลวอาจเกิดจาการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมทีไร้ประสิทธิภาพ และบางครังมี

หลายแหล่งทีเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรืองของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลบักนั คือ  

มีการควบคุมมากจนเกิดความผดิพลาดขององคก์รเอง การควบคุมจึงเป็นหนา้ทีหลกัทางการบริหาร

ทีมีความสาํคญัตงัแต่เริมตน้จนจบกระบวนการทางการบริหาร  

 ผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจพืนฐานหนา้ทีต่าง  ๆในกระบวนการบริหารทงัหมดอย่างถ่องแท ้

ชดัเจน ตงัแต่การวางแผนการตดัสินใจ การจดัการ การสงัการหรือการชกันาํและการควบคุม ซึงเรียกยอ่

ว่า PODC เพือนาํทุกองคป์ระกอบมาสร้างใหเ้กิดการปฏิบติังานตามเป้าหมายขององค์กร และความ

จะรับรู้ดว้ยว่าถึงแมแ้ต่ละหนา้ทีจะมีความสาํคญัในตวัเอง แต่ผูบ้ริหารทีชาญฉลาดตอ้งมีทกัษะใน

การนําหน้าทีการงานเหล่านันมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

องคก์รรวมทางธุรกิจ และไม่ควรคาํนึงว่า องคป์ระกอบใดสาํคญัมากหรือน้อยเพียงใดเพราะความจริง

แลว้ทุกองค์ประกอบมีความสาํคญัต่อการขบัเคลือนองค์กรเท่าเทียมกนั แต่ในหนังสือเล่มนีเน้น   

และให้ความสําคัญโดยกล่าวถึงเฉพาะการวางแผนและการควบคุมทางการบริหารโดยนํา

องคป์ระกอบหลกัในการเริมตน้วางเป้าหมายพร้อมกลยทุธก์ารติดตามประเมินผลมาใชใ้นการศึกษา                       

เพือประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในยุคโลกาภิวตัน์ทีมีสภาวะการแข่งขนัรุนแรง ซึงตอ้งพร้อมรับมือกบั

สถานการณ์ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลให้การวางแผนและการควบคุมมีบทบาททวีคูณ                 

ในปัจจุบนัและอนาคต  
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 การวางแผน (Planning) มีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมายแต่โดยส่วนใหญ่มีสาระทีคลา้ยคลึงกนั 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 59) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง หน้าทีทางการบริหารในการกาํหนด

จุดหมายและการตดัสินเลือกวิธีการทีดีทีสุดใหบ้รรลุจุดหมายนนั 

 สุรัสวดี ราชกุลชยั (2547, หน้า 112) ให้ความหมายของการวางแผนคลา้ยคลึงกนั ดงันี 

การวางแผนเป็นกิจกรรมทีเกียวกบัอนาคต ประกอบดว้ยหลายขนัตอน เพือเป็นแนวทางสาํหรับให้

ดาํเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

 สมคิด บางโม (2551, หนา้ 50) ให้ความหมายว่า การวางแผน คือ การกาํหนดเป้าหมาย

และแนวทางปฏิบติัไวล่้วงหน้า โดยการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ และเลือกแนวทางปฏิบติัทีจะเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองคก์ร 

 ฮาร์ทเลย ์(Hartley, 1968, p. 256) กล่าวว่า การวางแผน คือ การเชือมโยงวิธีการกบัเป้าหมาย         

การกาํหนดวิธีการทียดืหยุน่ไดอ้ยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากทางเลือกหลาย ๆ ทางอยา่งมีระบบ 

 รอบบิน (Robbins, 1990, p. 421) ให้ความหมายการวางแผนว่าการวางแผน คือ การกาํหนด 

วตัถุประสงคแ์ละวิธีการทีจะทาํใหว้ตัถุประสงคส์มัฤทธิผลไวล่้วงหนา้ กล่าวอีกนัยหนึง คือ การวางแผน 

คือ การตดัสินใจล่วงหน้าว่าจะตอ้งทาํอะไร ทาํเมือไร และใครจะเป็นผูท้าํ การวางแผนทีประสบ

ผลสาํเร็จจะตอ้งมุ่งลดผลกระทบจากความเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนในองคก์ารทงัระยะและระยะยาว 

 เฮลลีเจล และสโลคมั (Hellriegel and Slocum, 1989, p. 259) กล่าวว่า การวางแผน คือ 

กระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ อนัประกอบดว้ยลกัษณะงานต่อไปนี 1) การเลือกภารกิจ

ขององคก์ารวตัถุประสงคท์งัหมด ทงัในระยะสนัและระยะยาว 2) การคดัแยกวตัถุประสงคต์ามส่วน

งานต่าง ๆ  รวมทงัวตัถุประสงคส่์วนบุคคลทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 3) การเลือกกลยทุธ์

และยทุธวิธีเพือบรรลุวตัถุประสงค ์

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การวางแผน คือ การกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการทีจะดาํเนินการ  

ในอนาคตเพือให้องค์กรมีแนวทางในการดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวอ้งค์ประกอบ

พืนฐานของการจดัทาํแผน ไดแ้ก่ ความเป็นมาของแผน วตัถุประสงค์ของแผน เป้าหมายของแผน 

แผนงานและโครงการ ซึงมีกระบวนการวางแผน ดงัต่อไปนี 

 1. ขนัเตรียมการ เป็นขนัตอนแรกก่อนทีจะทาํแผน โดยจะตอ้งมีการเตรียมการในดา้นต่าง  ๆ

ดงัต่อไปนี 1.1 จดัหาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 1.2 การมอบหมายผูรั้บผิดชอบ          

ในการจดัทาํแผน 1.3 การกาํหนดแนวปฏิบติัในการจดัทาํแผน 

 2. ขนัวิเคราะห์ขอ้มลู เป็นขนัตอนทีผูจ้ดัทาํแผนจะตอ้งนาํขอ้มูลต่าง ๆ ทีรวบรวมมาทาํ

การวิเคราะห์เพือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคทีองค์กรเป็นอยู่ในปัจจุบนัรวมถึง

ปัจจยัใดขององคก์รทีเอือต่อความสาํเร็จขององคก์ร ดงันี  
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  2.1 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์ร ทรัพยากรต่าง ๆ  การจดัการ  

  2.2 สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเทคโนโลย ี

ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์ วฒันธรรม และการเปลียนแปลงของโลก 

 3. ขนักาํหนดแผน เมือมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือคน้หาปัจจยัทีเอือต่อความสาํเร็จขององค์กร 

แนวนโยบาย และสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก ในขนักาํหนดแผนจะตอ้งดาํเนินการต่าง ๆ  ดงันี  

  3.1 การระบุภารกิจขององคก์ร หมายถึง วตัถุประสงคเ์บืองตน้หรือพืนฐานซึงมีความ

เฉพาะเจาะจง บ่งบอกลกัษณะเฉพาะตวัขององคก์รและสามารถวดัความกา้วหนา้ในการดาํเนินการได ้ 

  3.2 การกาํหนดวตัถุประสงคห์ลกั หมายถึง การกาํหนดผลงานของแผนใหมี้ความชดัเจน 

มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าการกาํหนดภารกิจ สามารถวดัและประเมินผลในเชิงปริมาณได ้ 

  3.3 การกาํหนดกลยทุธ ์หมายถึง การกาํหนดทางเลือกและความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั

แผนให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยการนาํจุดแข็งและจุดอ่อนมาวิเคราะห์แลว้มาประเมินทางเลือกว่า

ปัจจยัในส่วนใดทีจะทาํใหภ้ารกิจและวตัถุประสงคบ์รรลุผลได ้

 4. ขนัปฏิบติัตามแผน ขนัตอนนีจะตอ้งนาํภารกิจ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ทีกาํหนดไว้

มาตีความเพือนาํไปสู่การปฏิบติั และอาจมีการกาํหนดวตัถุประสงคร์องซึงเป็นวตัถุประสงคร์ะยะสนั 

 5. ขนัประเมินผล ในขนัตอนนีเป็นการควบคุมการปฏิบติัตามแผนทีกาํหนดไวใ้ห้เหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 

 การจดัองคก์ร (Organizing) เป็นการพิจารณาว่า งานอะไรทีจะตอ้งทาํ การกาํหนดบุคคล

ทีจะตอ้งทาํ วิธีการจดักลุ่มงานนนั บุคคลใดมีสายงานขึนกบัผูบ้ริหารคนใด และระดบัการตดัสินใจ

ทีจะตอ้งเกิดขึน 

 1. การศึกษาเกียวกบัคน จะศึกษาตงัแต่การบริหารบุคคลซึงมีเรืองของการรับคนเขา้ทาํงาน 

การบาํรุงรักษา การพฒันาบุคคล และการใหอ้อกจากงาน ภาวะผูน้าํ การทาํงานเป็นทีม การบริหาร

ความขดัแยง้ งาน ภาวะผูน้าํ การทาํงานเป็นทีม การบริหารความขดัแยง้การส่งเสริม การสนับสนุน 

การประสานงาน การอาํนวยความสะดวก ขวญัและกาํลงัใจ การจูงใจการใหร้างวลัและการลงโทษ เป็นตน้ 

 2. การศึกษาเกียวกบังาน จะศึกษาตงัแต่ดา้นโครงสร้างองค์กร ศึกษาการจดัการองค์กร 

วิเคราะห์องคก์ร มนุษยสมัพนัธ ์การสือสาร นวตักรรมต่าง ๆ บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมองค์กร 

จริยธรรมองคก์ร วฒันธรรมองค์กร การกระจายอาํนาจ การมอบอาํนาจ การสั งการ การตดัสินใจ 

การประกนัคุณภาพ การเจรจาต่อรอง เป็นตน้ 

 3. การศึกษาเกียวกบัเทคนิคบริหาร จะศึกษาเกียวกบัการพฒันาองคก์ร การบริหารโดยมี

วตัถุประสงค ์การบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลงาน การบริหารเวลา การวิเคราะห์ระบบการนาํระบบ

ไปใชก้ารปรับระบบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วงจรการบริหารของเดมมิงแบบ PDCA เป็นตน้ 
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 การอาํนวยการ (Directing) หมายถึง การทีผูบ้ริหารใชค้วามสามารถชกัจูงหว่านลอ้มให้

ผูใ้ต้บงัคับบัญชารับงานไปปฏิบัติ เพือให้งานนันบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การผูบ้ริหารต้อง

อาํนวยการในเรืองต่อไปนี มอบหมายอาํนาจหน้าที ให้ลูกน้องแต่ละคนตามลาํดบั โดยให้สัมพนัธ์

และสอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบแต่ละตาํแหน่ง ประกาศใช้ระเบียบและออกคาํสั งให้ลูกน้อง        

ถือปฏิบติั ตดัสินใจสงัการ ไดถู้กตอ้งรวดเร็วซึงสอดคลอ้งกบั แคทช์ และคาหน์ (Katz, Daniel L. and 

Robert L. Kahn, 1978, p. 129) ทีกล่าวว่า การอาํนวยการ หมายถึง การทีทาํให้บุคคลอืนปฏิบติังาน 

เพือใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดไว ้ดงันนั ผูบ้ริหารทุกระดบัจึงตอ้งทาํหนา้ทีในการอาํนวยการ 

ซึงประกอบดว้ยการจูงใจ การประสานงาน การสือสารและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร หลกัการอาํนวยการทีดี 

คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสร้างทศันคติทีดีในการทาํงานจูงใจ

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานการมอบหมายงานตอ้งมีความสมบูรณ์ชดัเจน

ในคาํสั ง ให้ความสาํคญัต่อการสือสารภายในองค์การ รักษาไวซึ้งระเบียบขอ้บงัคบัขององค์การ 

เช่นเดียวกบัโดเนลลี (Donnelly, 1992, pp. 135-139) ทีกล่าวว่า การอาํนวยการ หมายถึง การสั งการ  

การนิเทศงาน และการติดตามผลเพือให้งานดาํเนินไป ตามแผนหรือเป้าหมายทีกาํหนดซึงหน้าที

ของผูบ้ริหารในการอาํนวยการ (Directing) ไดแ้ก่ จดัใหมี้การประสานงานในสายงานการปกครอง

บงัคบับญัชา จดัลาํดบัความสาํคญัของงานก่อนหลงั มอบอาํนาจหน้าที กระจายอาํนาจหรือรวม

อาํนาจการบริหาร ออกคาํสงัดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร และการพิจารณาใชค้นให้เหมาะกบังาน 

โดยมีหลกัสาํคญัของการอาํนวยการทีดี ดงัต่อไปนี 1) Purpose of Directing ตอ้งดาํเนินการให้

วตัถุประสงค์ส่วนยุคคลกบัวตัถุประสงค์ขององค์การไปดว้ยกนัได ้2) The Directing Processing ใชห้ลกัของ

การมีผูบ้ังคบับัญชาคนเดียว และนอกจากนีต้องมีลกัษณะการอาํนวยการทีดีดังนี 1) Two-way 

communication 2) สงัการใหช้ดัเจน 3) สั งเรืองทีเป็นไปไดไ้ม่เกินความสามารถ และ 4) ศึกษาสภาพแวดลอ้ม 

ก่อนสงัการ 

 ดงันนั จึงสรุปไดว้่า การอาํนวยการ คือ การมอบหมาย ชีแนะ และติดตามตรวจสอบการทาํงาน

ของผูป้ฏิบติัใหด้าํเนินไปตามแผนหรือเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยจะตอ้งคาํนึงถึงขวญัและกาํลงัใจของผู ้

ปฏิบติัดว้ยในการอาํนวยการเพือใหง้านบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรนันมีองค์ประกอบของการ

อาํนวยการดงันี 

 1. การตดัสินใจ คือ การเลือกทีจะปฏิบติัสิงใดสิงหนึงหรือหลายสิง เพือสร้างความสาํเร็จ

ตามทีตงัเป้าหมายไว ้

 2. การสงัการ คือ กระบวนการทีต่อเนืองจากการตดัสินใจ เมือผูบ้ริหารตดัสินใจในเรืองใด 

แลว้จะสงัการใหผู้เ้กียวขอ้งทราบและปฏิบติัตาม 
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 3. การจูงใจ คือ การกระตุน้หรือผลกัดนั หรือทา้ทายให้คนเกิดความสนใจอยากรู้อยาก

ปฏิบติัตาม เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม เพือใหต้นเองไดรั้บการตอบสนอง การกระตุน้จะตอ้งมี

สิงล่อใจเป็นตวัชกัจูง 

 4. การสร้างขวญัและกาํลงัใจ คือ การสร้างขวญัและกาํลงัในการทาํงาน และการสร้างขวญั

และกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน 

 5. การประสานงาน คือ การติดต่อกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติั หรือระหว่างผูป้ฏิบติั

กบัผูป้ฏิบติัเพือสร้างความเขา้ใจ ความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน ตลอดจนขจดัความขดัแยง้หรือ

ซาํซอ้นในการทาํงาน เพือเพิมประสิทธิภาพของงานใหด้าํเนินไปอยา่งราบรืน 

 6. การสือสาร เป็นเสมือนการสร้างความเหมือนกนัหรือร่วมกนัในบางสิงบางอย่างกบัผูอื้น 

หรือสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูใ้หก้บัผูรั้บ โดยผูใ้หเ้ป็นผูท้าํหนา้ทีในการสือสารสร้างความเขา้ใจ

ใหเ้กิดกบัผูรั้บสาร 

 การควบคุม (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

หรือวตัถุประสงคที์กาํหนดเอาไวห้รือไม่ และการปฏิบติังานนันมีมาตรฐานในการทาํงานหรือไม่

ดงัทีเนตร์พณัณา ยาวิราช (2546, หน้า 3) เพิมเติมว่า การควบคุมเป็นหน้าทีทางการจดัการสาํหรับ

ผูบ้ริหารในการรวบรวมขอ้มูลเพือใชเ้ป็นมาตรวดัการทาํงานในองค์การในองค์การ ส่วนวิโรจน์ 

สารรัตนะ (2546, หนา้ 254) กล่าวว่า การควบคุมเป็น เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง

ขององคก์าร การเสริมสร้างพฤติกรรมทีพึงประสงค ์และลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ของสมาชิก

ในองคก์าร สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี ราชกุลชยั (2547, หน้า 253) ให้ความหมายว่า การควบคุม หมายถึง วิธีการ 

หรือกระบวนการตรวจตรา เพือตรวจตราแผนงานและกิจกรรมทีไดก้าํหนดไวว้่ามีการปฏิบติังาน

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ หรือเป็นไปตามมาตรฐานทีระบุไวห้รือไม่ อย่างไร และหากมีการคลาดเคลือน          

ก็ดาํเนินการปรับเปลียนแกไ้ขเพือใหเ้ป้าหมายเป็นไปในทิศทางทีมุ่งสู่ภารกิจหลกัขององค์การทีตงัไว ้

ทาํนองเดียวกบั เดสเลอร์ (Dessler, 2004, p. 366) กล่าวว่า การควบคุม เป็นการกระทาํเพือให้มนัใจว่า 

แผนงานทีวางไวแ้ลว้ มีการดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งใชไ้ดผ้ลทางการปฏิบติั และถา้จาํเป็นก็ตอ้งมีการ

ปรับปรุงทบทวนแผนงานนนัเพือให้ไดผ้ลลพัธ์ทีตอ้งการ และ ดูบริน(DuBrin, 1994, p. 364) กล่าวว่า 

การควบคุม คือ กระบวนการทีทาํใหแ้น่ใจไดว้่าองคก์ารบรรลุถึงวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง วิธีการ

และกลไกทีใชเ้พือเพือให้เกิดความมนัใจว่าพฤติกรรมและผลการปฏิบติังานดาํเนินตามวตัถุประสงค ์

แผนและมาตรฐานขององคก์าร ส่วนรอบบินส์ และคณะ(Robbins and Coulter, 200, p. 3229) ซึงให้

ความหมายของการควบคุมทีมีรายละเอียดแตกต่างออกไป ซึงหมายถึง กระบวนการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของกิจกรรมเพือใหไ้ดข้อ้สรุปของแต่ละหน่วยงาน หากมีความเบียงเบนไปจากแผน          

ก็จะดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนหาทางแก้ไขความเบียงเบน ก่อนทีสิงนันจะเกิดขึน            
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ทงันีเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคที์วางไว ้ซึงประกอบดว้ย 3 ขนัตอน 

กล่าวคือ 1) การวดัผลการปฏิบติังาน 2) เปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือเกณฑ์ 3) เก็บรวบรวมขอ้มูล

เพือปรับปรุงแกไ้ขสิงทีผดิพลาดหรือเบียงเบนไปจากมาตรฐาน โดยไซมอน (Simon, 1957, p. 236) กล่าวว่า

การควบคุมมีประโยชน์ต่อการบริหาร ดงันี  

 1. ประโยชน์ต่อองค์กร คือ เป็นเครืองมือชีวดัความกา้วหน้าขององค์กร ทาํให้องค์กร             

มีเกณฑม์าตรฐานในการปฏิบติังานของบุคลากร องคก์รเป็นทียอมรับหากมีการควบคุมการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

 2. ประโยชน์ต่องาน คือ ทาํใหรู้้ว่างานทีทาํเป็นไปตามแผน หรือโครงการ หรือนโยบายที

กาํหนดไว ้รู้ความกา้วหนา้ของงานทีทาํและปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน ตลอดจนรู้วิธีการทีใชใ้น

การปฏิบติันนั ๆ อยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 3. ประโยชน์ต่อบุคคล คือ สาํหรับผูบ้ริหาร ทาํให้มีเครืองมือทีใชต้รวจตราการทาํงานและ

ผลผลิตของงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด ส่วนผูป้ฏิบติัทาํใหต้ระหนกัถึงความรู้ความสามารถของ

ตนเองสามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายหรือไม่ 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การควบคุมมีลกัษณะสาํคญั ๆ ดงันี 

 1. เป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานทงัดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใชจ่้ายให้เป็นไปตาม

แผนงานหรือคาํสงั 

 2. การปฏิบติังานดงักล่าวตอ้งถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 3. ผลงานทีออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

 

2.3 การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา 

 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษามีพฒันาการมาตามลาํดบั

ดงัที พระชาญ ฐานธมฺโม (2555, หนา้ 33) กล่าวว่า แต่เดิมมีลกัษณะการบริหารโดยมีสภาการศึกษา

ของสงฆเ์ป็นองคก์รหลกัทีควบคุมส่งเสริมการจดัการศึกษาโดยตรง ส่วนการบริหารโรงเรียนให้อยู่

ในการปกครองของคณะสงฆ ์เช่น ใหเ้จา้คณะจงัหวดัมีหนา้ทีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษาในระดบัจงัหวดั และเจา้คณะอาํเภอมีหน้าทีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษาในระดบัอาํเภอ โดยมีเจา้อาวาสเป็นเจา้สาํนักโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็น

ผูบ้ริหารพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในแต่ละวดั แต่ในปัจจุบันสภาพการบริหารได้

วิวฒันาการเปลียนไปเพือปรับใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัต่อไป  
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 นโยบายการศึกษาพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา  

 พระบณัฑิต ศรีชยั (2548, หนา้ 25-26) นาํเสนอว่า เมือคณะสงฆร่์วมกบักระทรวงศึกษาธิการ 

ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2514  

ซึงก็ยงัไม่มีนโยบายทีชดัเจนเกียวกบัการสร่งเสริมการศึกษาของสงฆ ์โดยเฉพาะอยา่งยงิ นโยบายที

จะเปิดโอกาสให้วดัสามารถจดัการศึกษาหรืออาชีพได้ ในปี พ.ศ. 2520 มีนโยบายให้วดัสามารถ

จดัตงัโรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรเรียนเพือสอบ ป.7 และ ม.3 ได ้การจดัการ

ศึกษาระหว่างระบบศึกษาของสงฆ ์ และฆราวาส เริมคลีคลายและแยกชดัเจน หลงัปี พ.ศ. 2530 

รัฐบาลไดมี้นโยบายเปิดกวา้งขึน ตอ้งการขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชนอยา่งทวัถึงเพือ

ยกระดบัการศึกษาขนัพืนฐานแนวความคิดการขยายโอกาสทางการศึกษามีวิวฒันาการ ดงันี 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบใหก้รมสามญัศึกษาดาํเนินงานโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตชนบท 38 จงัหวดั 1 กนัยายน พ.ศ. 2530 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกบัแนวทางการขยายการศึกษาขนัพืนฐาน ซึงมีสาระสาํคญั คือ ในระยะ 5 ปี 

นับตงัแต่ปี 2530 รัฐควรขยายการศึกษาขันพืนฐานออกไป จนถึงระดับมธัยมศึกษาตอนต้น                

โดยวิธีการไม่บงัคบั 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ

ดาํเนินงานโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2534 

และการขยายขอบเขตออกไปใหค้รอบคลุมโรงเรียนมธัยมศึกษาทีอยูใ่นเขตทุรกนัดาร ตามประกาศ

กระทรวงการคลงั 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกบัสาระสาํคญัของรูปแบบ

และวิธีการขยายการศึกษาขนัพืนฐานและอนุมติัใหด้าํเนินการตามทีเสนอ โดยยงัอยูบ่นหลกัการไม่บงัคบั 

แต่เนน้ใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะทีสาํคญัประการหนึงว่า 

ควรสนบัสนุนให้กรมศาสนาเขา้มามีบทบาทในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรง

ศึกษาธิการดว้ย สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2546, หน้า 16-17) กล่าวว่าวนัที 27 ตุลาคม 

พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินการปฏิบติัตามแผนปฏิบติั

การระยะสนั และเห็นชอบดว้ยในหลกัการของแนวทางตามแผนปฏิบติัการ ระยะยาวของโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นนอกระบบโรงเรียน)               

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการตามทีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ

ใหมี้การขยายการศึกษาภาคบงัคบัต่ออีก 3 ปี โดยควรประกาศให้ทอ้งทีทีมีความพร้อมเป็นปี ๆ ไป 

และการให้แกไ้ขแผนการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบญัญัติทีเกียวขอ้งระหว่างการดาํเนินการ

แกไ้ขใหส้าํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติดาํเนินโครงการนาร่องขยายโอกาสทางการศึกษายงัไม่

บงัคบัอีกต่อไป 3 ปี โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 4 กันยายน พ.ศ. 2533 

คณะรัฐมนตรีมีมติขยายการศึกษาภาคบงัคบัเพิมอีก 3 ปี ในโรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพทัยา 



22 

โดยเริมดาํเนินการตงัแต่ ปี พ.ศ. 2534 และระหว่างแกไ้ขแผนการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบญัญติัที

เกียวขอ้งใหด้าํเนินการโครงการนาํร่องขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่บงัคบัต่อไปอีก 3 ปี โดยให้

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเกียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุน  

 นอกจากนี สุภาพร มากแจง้ (2554, หนา้ 6-7) กล่าวว่า สืบเนืองจากนโยบายขยายโอกาส

ทางการศึกษาของรัฐทีเริมใชก้บัประชาชนทวัไป และต่อมาให้ครอบคลุมถึงพระภิกษุสามเณรดว้ย 

นบัว่าเป็นการวางรากฐานทางการศึกษาทีสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบายการศึกษาของชาติ เมือมีการ

จดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 และแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที 7 (พ.ศ. 

2535-2539) ขึนก่อให้เกิดผลดงัปรากฏสาระสาํคญัในขอ้ 5 และขอ้ 16 คือ ให้การศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาของปวงชน รัฐพึงเร่งรัดและขยายการศึกษาขนัพืนฐานให้แก่ประชาชนอย่างทวัถึง             

เพือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ขึน พร้อมทงัส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร 

และบุคลากรทางศาสนาเพือให้สามารถเป็นแบบอย่างทีดีและเป็นผูน้ ําให้การปลูกฝังคุณธรรม 

ศีลธรรมและค่านิยมทีเหมาะสมให้แก่บุคคลและสังคมนอกจากนีได้ประกาศใช้ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2535 ซึงเป็นฉบบั

ปรับปรุงใหม่ เมือวนัที 29 กนัยายน พ.ศ. 2535 โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร  

ทงัวิชาสามญัและการศึกษาพระปริยติัธรรมควบคู่กนัไปเพือให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ในศาสนธรรม 

และหากพระภิกษุสามเณรเหล่านีมีความประสงค์จะลาสิกขาก็สามารถนาํวุฒิการศึกษาทีไดไ้ปใช้

เพือการศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐหรือใชส้มคัรงานเพือประกอบอาชีพได้ และเมือวนัที 4 

มิถุนายน พ.ศ. 2546 สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2546 ขึน จึงทาํให้สถานภาพของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

มนัคงกว่าดงัเช่นในอดีต  

 โครงสร้างการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา  

 การดาํเนินการจดัตงัโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษานัน พระบณัฑิต ศรีชยั 

(2548, หนา้ 29-34) กล่าวว่า เป็นเรืองของวดัดาํเนินการเองโดยกรมการศาสนาภายใตก้ารกาํกบัดูแล

ของสภาการศึกษาของคณะสงฆท์าํหนา้ทีเพียงอนุมติัการจดัตงัและใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมเท่านนั 

ทงันีเพราะโรงเรียนเหล่านี มิไดเ้ป็นโรงเรียนของกรมการศาสนาโดยตรง เหมือนกบัโรงเรียนสังกดั

กรมสามญัศึกษาหรือสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ แต่มีลกัษณะคลา้ยกับ

โรงเรียนเอกชน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หน่วยงานที

รับผดิชอบการบริหารการศึกษาปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาก่อน พ.ศ. 2535 มี 4 หน่วยงาน คือ 

สภาการศึกษาของคณะสงฆ ์กรมการศาสนา สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดั และศูนยค์รูพระปริยติั

นิเทศประจาํจงัหวดั สาํหรับหน่วยงานทีใหค้วามสนบัสนุนดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรียนสังกดั
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กรมสามญัศึกษา หรือสาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนนัยงัมีหน่วยงานอืน ๆ  

ทีเกียวขอ้งในลกัษณะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม ไดแ้ก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกดักรมสามญั

ศึกษาและกรมการศึกษานอกโรงเรียน ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2532 

กรมการศาสนาแบ่งส่วนราชการเป็น 4 กอง 4 สาํนักงาน คือ สาํนักงานเลขานุการ กองแผนงาน             

กองศาสนาศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา กองศาสนูปถมัภ ์สาํนกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคมสาํนัก

พุทธมณฑลและสาํนกัศาสนสมบติั หน่วยงานทีรับผดิชอบโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา

โดยตรง ไดแ้ก่ กองศาสนศึกษา ซึงกองนีแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย กองศาสนาศึกษาทาํหน้าทีกากบัดูแล

การดาํเนินการเกียวกับการศึกษาของคณะสงฆท์งัปวง รวมทงัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนก 

สามญัศึกษาดว้ย ในส่วนของกิจกรรมเกียวกบัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา กองศาสนศึกษา  

ทีดาํเนินการ ดงันี  

 1. ใหก้ารอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  

 2. ติดตามประเมินผลโรงเรียน  

 3. ตรวจสอบโรงเรียนทีขอจดัตงัและขอขยายชนัเรียนเพือให้เสนอต่อสภาการศึกษาของ

คณะสงฆพิ์จารณาอนุมติั  

 4. พฒันาบุคลากรของโรงเรียนใหมี้คุณภาพและเพียงพอต่อการจดัการศึกษา  

 หลงัจากการจดัตงัสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมือปี พ.ศ. 2545 ขึน โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัสามญัศึกษา จึงไดมี้การยา้ยไปสงักดักบัสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึงขึนตรง

ต่อสาํนกังานนายกรัฐมนตรี ดงัมีโครงสร้างการบริหารงาน ดงัแผนภูมิที 2.1 แสดงโครงสร้างการศึกษา

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในปัจจุบนั 
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 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545

กาํหนดใหก้องพุทธศาสนามีอาํนาจดงันี  

 1. ประสานและดาํเนินงานเกียวกบัการควบคุม ดูแล จดัการศึกษาวิชาการ พระพุทธศาสนา 

การจดัการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ ์

การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา  

 2. ดาํเนินการเกียวกบัการจดัทาสือการเรียนการสอนดา้นศาสนา วิเคราะห์ทางวิชาการ

ต่าง ๆ เกียวกบัพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งความรู้ทีเป็นระบบอา้งอิงได ้ 

 3. สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดบั รวมทงัการนิเทศติดตามและ

ประเมินผลศึกษาทุกประเภท  

สาํนกังานนายกรัฐมนตรี 

 

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

กลุ่มงานทีรายงาน 

ตรงต่อผูอ้าํนวยการ 

กอง 

กลาง 

สํานกังาน

พุทธมณฑล 

กองพุทธ

ศาสนศึกษา 

สาํนกังาน 

ศาสน

สมบติั 

สนง.เลขาธิการ 

มหาเถรสมาคม 

กองพุทธ

ศาสนสถาน 

กลุ่มพฒันา

ระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบ

ภายในสํานกังาน 

กลุ่มโรงเรียนปริยตัิ

ธรรมแผนกสามญั

ศึกษา 

โรงเรียนปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษา 

แผนภูมิที 2.1 โครงสร้างการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในปัจจุบนั 

ทีมา : ชาติชาย ฤทธินาํ, (2546), การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างชุมชนและโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, 

บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย. 
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 4. ปฏิบติังามร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือ        

ทีไดรั้บมอบหมาย  

 ขอบข่ายการบริหารงาน การศึกษาโรงเรียนพระปริยตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา  

 การบริหารงานศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาไดใ้ช้หลกัการ

อนุโลมตามวิธีการบริหารงานของสถานศึกษาของรัฐ ซึงในเรืองดงักล่าวนี พระปลดัชยัวฒัน์ ธรรมบนัเทิง 

(2548, หน้า 17-18) กล่าวถึง การบริหารงานไวว้่า การจดัระบบงานให้สอดคลอ้งกบัสภาพของ

สังคมโดยยึดหลกัประชาธิปไตย ผูบ้ริหารควรจัดเป็นฝ่ายบริหารโรงเรียนกันกบัฝ่ายอืน ๆ คือ            

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริการ รวมทงัการบริหารงานนัน ถา้จดัการเพียงคน

เดียวอาจผิดพลาดได ้ จึงตอ้งมีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกนับริหาร โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมส่วนวิธีการ

บริหารงานการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐนันมีการบริหารจดัการศึกษาตามทีพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดไว ้คือ การบริหารงานใน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบุคคล 

และการบริการงานทั วไป ซึงโรงเรียน พระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ก็ไดใ้ชข้อบเขตและภารกิจ                

ในการบริหารจดัการศึกษาดงักล่าวเป็นแนวทางหลกัในการบริหารเช่นกนั  

 การบริหารงานวชิาการ  

 การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจสาํคญัของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึง

ของการบริหารการศึกษา ทีผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยงิ ส่วนการบริหารงานดา้นอืน ๆ นัน 

แมจ้ะมีความสาํคญัเช่นเดียวกนั แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาซึงมีบทบาทหนา้ทีในการบริหาร จะตอ้งสนับสนุนให้ครู

จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตร 

 ดงัทีพระปลดัชยัวฒัน์ ธรรมบนัเทิง (2548, หนา้ 20) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการนัน 

คือ หัวใจหลกัทีมีความสาํคญัอย่างยิงในการทีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจในการจดัและพฒันา

นกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม โดยโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษา ควรเน้นดา้นคิดเป็นทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น ตามทีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาํหนดไว ้โดยเฉพาะการเรียนการสอนดา้นพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยงิขึน และสอดคลอ้งกบัวิชาการฝ่ายสามญั อนัไม่ขดัต่อระเบียบวินัย

ของพระภิกษุสามเณร ซึงภารกิจขอบข่ายงานวิชาการนนั วีระวฒัน ์อุทยัรัตน ์(2547, หนา้ 4) กล่าวว่าคือ 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ การวดัผลประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพของการศึกษา การพฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือการศึกษา  

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบการประกนั



26 

คุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมดา้นความรู้ดา้นวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัสถานศึกษาอืน และการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  

 ณัฐภูมิ เลก็สถิลวงศ ์(2546, หนา้ 76) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการทาํใหเ้กิดการพฒันา 

การเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และถือไดว้่าการบริหารงาน

วิชาการเป็นหวัใจของสถานศึกษาทุกแห่งทีจะตอ้งจดัการบริหารใหดี้ทีสุด ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกคน

ควรจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการเป็นผูน้าํของครูในงานวิชาการโดยตลอด ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารควรรู้จกัวิธีกระตุน้หรือ ให้กาํลงัใจในการทาํงานดว้ยความเต็มใจ 

ขยนัขนัแข็ง และอดทนต่องานวิชาการทีไดรั้บมอบหมาย 

 พรพรรณ์ สมบูรณ์ (2552, หน้า 16-17) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ยการพฒันา 

หรือการดาํเนินการเกียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิน การวางแผนงาน ดา้นวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพือพฒันา

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว 

การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความ

เขม้แข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอืน 

การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอืนทีจดัการศึกษา การจัดทาํระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพือใชใ้นสถานศึกษา การพฒันาและใชสื้อเทคโนโลยี

เพือการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 6) ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการว่า เป็นงานที

ประกอบดว้ยการพฒันาหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ การเทียบโอนผลการเรียน 

การจดัเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ การพฒันาสือและเทคโนโลยทีางการศึกษา  

 มีงานวิจยัหลายเรืองทีให้ความสาํคญักบังานวิชาการ เช่น สิริจิต หอจนัทึก (2550, บทคดัย่อ) 

ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าการปฏิบติังาน

วิชาการดา้นวดัและประเมินผล ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ไดก้าํหนด

ปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผลนาํผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลไปใชพ้ฒันาการเรียน

การสอน วดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนือหาของหลกัสูตร สาํหรับภคัรภรณ์ มานิตย ์

(2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการใชแ้หล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนทุกคนไดร่้วมกนักาํหนดนโยบาย วางแผนการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้ กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารใชแ้หล่งเรียนรู้ โดยบูรณาการเขา้กบั
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บทเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูส่วนมากไดเ้ชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กบันักเรียน

หรือนาํนกัเรียนออกไปเรียนรู้กบัวิทยากรทีเป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชน เนืองดว้ยบุคคลทีมา

เป็นวิทยากรนนั เป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญเฉพาะดา้นทาํให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

ไดรั้บประสบการณ์ตรงและนาํความรู้ทีไดม้าปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัของตนเอง ขณะทีนิยดา กรโกวิท 

(2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนโกวิทธาํรงเชียงใหม่ พบว่า ในดา้นหลกัสูตร

และการใชห้ลกัสูตร งานทีไดป้ฏิบติั คือ การกาํหนดโครงสร้างหลกัสูตรในดา้นเนือหาและเวลา

เรียนสร้างความตระหนกัโดยการพฒันาครูในการจดัทาํหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรเพือนาํมาปรับ

แผนจดัการเรียนรู้ ใหค้วามรู้แก่ครูในการพฒันาหลกัสูตร ศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง จดัเอกสารและ

คู่มือให้ครูศึกษาคน้ควา้สําหรับปัญหาทีพบคือ หลกัสูตรบางกลุ่มสาระยงัไม่ครอบคลุมเนือหา 

ขอบเขตของเนือหากวา้งเกินไป ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจเรืองหลกัสูตร และหลกัสูตรไม่มีความ

สอดคลอ้งกนั ส่วนขอ้เสนอแนะพบว่า ผูบ้ริหารควรเชิญวิทยากร ให้ความรู้แก่ครู หรือส่งบุคลากร

ไปอบรมแลว้นาํมาขยายผลสู่ครูต่อไป ควรมีการจดัสรรค่าใชจ่้ายให้แต่ละกลุ่มสาระเพือสร้างสือ

การเรียนการสอน และครูควรสร้างสือและนวตักรรมใหม่ ๆ ในการวดัและประเมินผล ในปีเดียวกนั 

มธุรสณี กวางทอง (2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในศูนย์

พฒันาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูบ้ริหารไดว้างแผน

เกียวกบัการใชห้ลกัสูตร และประชุมคณะครูเพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัการใชห้ลกัสูตร ส่วนปัญหา

ทีพบมีเพียงส่วนน้อย คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนขาดความรู้ความเข้าใจและการปฏิบติัเกียวกับ

หลกัสูตร การใชห้ลกัสูตรไม่เป็นไปตามทีกาํหนดไวท้าํให้การใชห้ลกัสูตรไม่ไดผ้ลเท่าทีควรและ

หลกัสูตรบางหวัขอ้ไม่สอดคลอ้งกบัการเรียน สาํหรับขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารและครูควรมีการ

อบรมเกียวกบัหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ควรมีการนาํหลกัสูตรมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั

บริบทของโรงเรียนในทุกดา้น ส่วนในดา้นการประเมินผล ผูบ้ริหารมีการวางแผนการประเมินผล

การเรียนการสอน กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินผล และนาํผลทีไดจ้ากการประเมินผลไปใช้

ในการพฒันาการเรียนการสอนและกาํหนดแนวทางการประเมินผลให้เป็นแนวทางเดียวกนัอีกทงั 

ปราโมทย ์ธิศรี (2551, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนชนเผ่าศูนยพ์ฒันา

คุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การดาํเนินงานวิชาการของ

โรงเรียนชนเผา่ มีการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหเ้อือต่อการเรียนรู้ ใชสื้อการสอนธรรมชาติ 

เปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสือการสอน ใหภู้มิปัญญาทอ้งถินมีส่วนร่วมใน

การจดัการเรียนการสอน ในส่วนของปัญหา พบว่า ขาดแคลนงบประมาณในการสร้าง จดัหาสือและ

นวตักรรม ครูขาดความรู้ทกัษะในการผลิตสือและนวตักรรมมีสือและนวตักรรมนอ้ยไม่เพียงพอไม่เหมาะสม

กบัสภาพและความสนใจของนักเรียน และควรอบรมเชิงปฏิบติัการเกียวกบัการประเมินผลตาม
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สภาพจริง นอกจากนี เบญจวรรณ ระตา (2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การจดัการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนโป่งสา 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ไดมี้การวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา สาํรวจขอ้มลูพืนฐานเกียวกบัแหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

วางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ อีกทงักาํหนดครูผูรั้บผดิชอบดา้นแหล่งเรียนรู้ส่วนทีไม่มีการจดัการ คือ 

จดัสรรงบประมาณ เพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากรทอ้งถินเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอุดหนุนดา้นงบประมาณ สาํหรับปัญหา 

ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ คือ ขาดงบประมาณในการจดัแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมเกียวกบัแหล่งเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ทงัในสถานศึกษาและชุมชนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียนและชุมชน 

 จากแนวคิด และงานวิจัยของนักวิชาการดังกล่าวจะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง การดาํเนินงานกิจการทุกชนิดในโรงเรียนทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขการเรียน

การสอนของนักเรียน ให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพมากทีสุดซึงไดแ้ก่ การปฏิรูปการเรียนรู้ งานหลกัสูตร 

การจดัการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลการเรียน การนิเทศการศึกษา การเทียบโอนผล

การเรียน การจดัเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ การพฒันาสือการสอนและเทคโนโลยทีางการศึกษาและ

กิจกรรมอืน ๆ ทีเสริมการเรียนการสอน 

 การบริหารงานบุคคล  

 การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพนนั สมศกัดิ คงเทียง (2548, หน้า 27-28) กล่าวว่า บุคลากร

นับว่ามีความสําคญัเป็นอย่างยิง การจะให้การจดัการศึกษาในโรงเรียนประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ตอ้งอาศยัทรัพยากรทีจาํเป็น 4 อยา่ง คือ คน เงิน วสัดุ การจดัการ ซึงการใชท้รัพยากรทงั 4 ให้เกิด

ประโยชน์ตอ้งคาํนึงถึง 3 หลกั คือ หลกัความเสมอภาค หลกัประสิทธิภาพ และหลกัประสิทธิผล 

โรงเรียนมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาและให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม ในโรงเรียนมีขอบข่าย 

ปัจจยัหลายอยา่งทีตอ้งดาํเนินงาน ซึงทุกภารกิจมีความสาํคญั และจาํเป็นทีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกนั 

ปัจจยัและทรัพยากรต่าง ๆ  มีความสาํคญั คน นับว่ามีความสาํคญั เพราะคนเป็นผูใ้ชปั้จจยัในการบริหาร

อืน ๆ ดงันัน การจดัการศึกษาจะมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลเพียงไรย่อมขึนกบัคนในองค์การ          

ในการบริหารองค์กรหรือสถานศึกษาเพือให้บรรลุเป้าหมายตามทีวางไวจ้ะประสบผลสาํเร็จได้

หรือไม่นนั ปัจจยัหนึงทีสาํคญัขึนอยูก่บัความร่วมมือของบุคคลทีอยู่ในองค์กรหรือสถานศึกษานัน ๆ 

ฉะนนั ผูบ้ริหารทีดีจะตอ้งมีความรู้มีวิสยัทศัน์รู้จกัใชค้นใหถ้กูกบังาน  

 ซึงพระปลดัชยัวฒัน์ ธรรมบนัเทิง (2548, หน้า 22) กล่าวไวว้่า “การบริหารทีดีตอ้งเป็น

นักปกครองทีดี ซึงจะตอ้งมีความรู้สมควรแก่ตาํแหน่งหน้าที ความสามารถสมควรแก่ตาํแหน่งหน้าที 

และความปะพฤติชอบอนัประกอบดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ธมัมาธิปไตย ถือธรรม

หรือความถกูตอ้งเป็นหลกัใหญ่ และวีระวฒัน์ อุทยัรัตน์ (2547, หนา้ 24) กล่าวว่าในการบริหารงาน
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บุคคลมีขอบข่ายงาน ไดแ้ก่ การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตงั 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ การมีวินยัและการรักษาวินยัและการออกจากราชการ  

 สมศกัดิ คงเทียง (2548, หนา้ 32-34) กล่าวว่า ความสาํคญัของบุคคล เนืองจาก คนฐานะ

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัขององคก์าร ในองค์การองค์ประกอบทีสาํคญัมีสองส่วน คือ คน และงาน 

คนฐานะเป็นทรัพยากรการบริหารทีสาํคญั คนไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีสุดในการบริหาร 

เพราะคนเป็นผูจ้ดัหา และใชท้รัพยากรบริหารอืน ๆ  คนในฐานะเป็นกระบวนการหนึงของกระบวนการบริหาร 

คนในฐานะเป็นภารกิจหนา้ทีดา้นการบริหารของผูบ้ริหารการศึกษา และคนในฐานะเป็นนโยบาย

การบริหารทีสาํคญั และไดใ้ห้ขอ้สรุปความหมายของการบริหารงานบุคคล ไวว้่าเป็นการบริหาร

ทรัพยากรเพือใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน โดยมีเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล คือ การไดม้าซึงมีความรู้

ความสามารถเหมาะสม ตามความตอ้งการของหน่วยงาน หลกัการทวัไปของการบริหารงานบุคคล 

หมายถึง การกระทาํใด ๆ ของฝ่ายบริหารทีจะทาํใหบุ้คคลสองฝ่ายในหน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายปฏิบติั เกิดความเขา้ใจในหนา้ที บทบาท และความสมัพนัธข์องงานจนมีแนวคิดทีจะช่วยเหลือ

เกือกลูกนั โดยยดึความเจริญกา้วหน้าของหน่วยงานเป็นหลกั เป้าหมายของการบริหารงานบุคคล 

คือ การดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดท้าํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสบความสาํเร็จในการทาํงาน และพฒันาวิชาชีพของบุคลากร ระบบการบริหารงานบุคคลมี 2 ระบบ 

ประกอบดว้ย ระบบอุปถมัภ ์และระบบคุณวุฒิ ระบบอุปถมัภ ์หมายถึง ระบบทีมีการให้ตาํแหน่งใน

หน่วยงานเป็นรางวลัแก่ผูภ้กัดีต่อผูบ้ริหารโดยไม่จาํกดัขอบเขต ระบบคุณวุฒิ หมายถึง ระบบทีมี

การคดัเลือกคนดี คนมีความรู้ ความสามารถโดยการสอบแข่งขนั  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 17) ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคลว่า เป็นงานที

ประกอบดว้ยการเตรียมการบริหารบุคคลระดบัเขตพืนทีและสถานศึกษา การพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การเสริมสร้างวินยัและจรรยาบรรณ และการพฒันาวิชาชีพครูมีงานวิจยัหลายเรืองที

ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ไดแ้ก่ นวทศัน์ แนวสุข (2548, หน้า ก) ไดศึ้กษา

เรืองการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว ประจาํปี

การศึกษา 2548 ผลการวิจยั พบว่า ดา้นการวางแผนอตัรากาํลงัและการกาํหนดตาํแหน่ง และดา้น

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการสรรหา ดา้นการรักษาวินัย

และดา้นการลาออกจากราชการอยูใ่นระดบัปานกลางขอ้เสนอแนะเกียวกบัการบริหารงานบุคลากร 

คือ ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้และจดัประชุมสัมมนาเพือให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขันพืนฐานมีความรู้เกียวกับการบริหารจัดการงานบุคคลของโรงเรียนให้มากขึน 

บรรจบ ศรีประภาพงศ ์(2548, หนา้ ก) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนัพืนฐานสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
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โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านการวางแผนอตัรากาํลงัและการ

กาํหนดตาํแหน่ง ดา้นการสรรหาและบรรจุแต่งตงั และดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั

ราชการอยูใ่นระดบัมาก ดา้นวินยัและการรักษาวินจัอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นออกจากราชการ

อยูใ่นระดบันอ้ย เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู เกียวกบัการบริหารงานบุคคล             

ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน จาํแนกตามตาํแหน่งและจาํแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนั ส่วนจาํแนก

ตามอายรุาชการ ไม่แตกต่างกนั พระนิรันดร์ สุทฺธิเมตฺติโก (2552, หนา้ ก) ศึกษาเรือง การบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา เขตบางกอกน้อย สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

ผลการวิจยัพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ดา้นการสรรหาบุคลากร ด้านการบาํรุงรักษาบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคลากร              

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน และดา้นการพิจารณาใหบุ้คลากรพน้จากงาน มีสภาพการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ยกเวน้ ดา้นการวางแผนอตัรากาํลงั มีสภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก

แนวทางในการพฒันาการบริหารงานบุคคล คือ ควรมีการวางแผนอตัรากาํลงัทีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  

เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร มีการส่งเสริมขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรที

หลากหลายมีการส่งเสริมดา้นการฝึกอบรมสมัมนาทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัธรรม 

มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามระบบคุณธรรมและระเบียบปฏิบติัและในการพิจารณาให้พน้

จากงานนนัใหพิ้จารณาถึงระเบียบการขอบสถานศึกษาเป็นหลกั สโลน (Sloane, p. 38-A) ไดติ้ดตาม

ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งรัฐไมอามี ซึงผา่นการอบรมระยะสัน โดยการพิจารณา

จากความรู้ทีไดรั้บ ทศันคติทีปรากฏและการปฏิบติังานเฉพาะอยา่งเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งอีกกลุ่มหนึง 

ซึงไม่ไดผ้า่นการอบรมแต่ไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาสาระของการฝึกอบรมจากเอกสารต่าง ๆ ผล

การศึกษาวิจยัพบว่ากลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนทีผ่านการฝึกอบรมไดรั้บความรู้ในเรืองการปฏิบติังาน

มากขึนและมีทศันคติเปลียนไปในทางบวก ซึงส่งผลสาํเร็จในการทาํงาน รวมทงัมีทศันะในการ

ปฏิบติังานเฉพาะ และสามารถนาํไปใชอ้ย่างไดผ้ลส่วนกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนทีไดรั้บการส่งเสริม

ใหศึ้กษาสาระของการฝึกอบรมดว้ยตนเองมีแนวโน้มทีจะไดรั้บความรู้เปลียนแปลงทศันคติและ             

มีทกัษะการปฏิบติังานเฉพาะอยา่งนอ้ยกว่าผูบ้ริหารทีผ่านการฝึกอบรมโดยเฉพาะ แบลง (Blanks, 

1991, p. 27) ไดศึ้กษาวิจยัรูปแบบของงานสาํหรับผูท้าํหน้าทีการบริหารบุคคลภายในระบบโรงเรียน

ชุมชนในมลรัฐแคโรไลนาเหนือ (North Carolina) สหรัฐอเมริกา พบว่า การบริหารบุคคลของโรงเรียนยงัอยู่

ในช่วงของการพฒันา แต่ยงัลา้หลงักว่าการบริหารบุคคลของหน่วยงานอืนๆ ถึงแมว้่าบุคลากรที

รับผดิชอบดา้นบริหารบุคคลจะมีพืนฐานความรู้สูงก็ตาม แต่ในดา้นวิชาการแลว้ เขาเหล่านนัก็ยงัไม่

พร้อมในดา้นการบริหารบุคคล จึงตอ้งให้บุคคลเหล่านันฝึกทกัษะความชาํนาญ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

การฝึกอบรมในลกัษณะประจาํการ หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหารบุคคลของโรงเรียน
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จาํเป็นตอ้งกาํหนดความสาํคญัก่อนหลงัโดยเฉพาะงบประมาณและการวางตัวทาํงาน หรือตาํแหน่ง            

ของบุคลากร ถา้อาศยัรูปแบบการพฒันาองค์การ หรือบุคลากรของภาคธุรกิจเอกชนเป็นตวัอย่าง     

การบริหารบุคคลของโรงเรียนเป็นงานทีเป็นไปได ้

 จากความหมายและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลทีกล่าวมา สรุปไดว้่า การบริหารบุคคล

นบัว่าเป็นส่วนสาํคญัของการบริหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของเอกชนหรืองาน

ราชการ เพราะภารกิจต่าง ๆ จะดาํเนินไปไดต้อ้งอาศยับุคคลเป็นสาํคญัการบริหารบุคลากร จึงเป็น

กระบวนการเกียวกบับุคคล เพือใหไ้ดม้าซึงบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบังานเขา้มาทาํงาน

ใหไ้ดผ้ลดีทีสุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธาํรงรักษา และพฒันาใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทงันี 

เพือใหห้น่วยงานสามารถทาํภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุ่งหมายงานบุคลากร 

เป็นงานสาํคญังานหนึง ทีจะทาํใหโ้รงเรียน ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน เพราะงานบุคลากรเป็น

กาํลงัสาํคญัในการบริหารงานดา้นอืน ๆ ใหบ้รรลุ เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 การบริหารงานงบประมาณ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 39-40) กล่าวถึงการบริหารงบประมาณว่าการบริหารงาน

งบประมาณของสถานศึกษาในยุคปัจจุบนัเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานมีการจดัผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของโรงเรียน รวมทงัจดัหารายไดจ้ากาการบริการมาใช้

ในการบริหารจดัการเพือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพทีดีต่อผูเ้รียน การบริหาร

งบประมาณจึงใหค้วามสาํคญัอยา่งยงิต่อระบบการจดัการศึกษาทงัระบบ ดงันนั การบริหารจดัการที

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เท่าเทียมกนั จึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวมทงัการติดตาม

ประเมินผลก็เป็นอีกเงือนไขหนึงทีส่งผลให้การจดัการศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐานตามเป้าหมาย

ของการจดัการศึกษา การงบประมาณเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยงิในการบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงาน

และทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชน องค์กรการกุศลหรือฝ่ายธุรกิจ ทุกหน่วยงานและ 

ทุกองค์การจะตอ้ง จดัทาํงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพือสามารถใชง้บประมาณทีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดรวมทงั คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลียนแปลงทางการเงินทีจะเพิมหรือลดใน

อนาคตดว้ย เพือสามารถ วางแผนแกปั้ญหาไดท้ันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การดาเนินงานตอ้ง

หยุดชะงักงบประมาณเป็นสิงชีบ่งแนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการดาํเนินงาน

งบประมาณ จึงมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบั วตัถุประสงค์ นโยบาย วิธีดาํเนินงานและโครงสร้าง

ของหน่วยงาน การดาํเนินการกบังบประมาณในรูปแบบทีเหมาะสม มีความจาํเป็นในการช่วย

ส่งเสริมการดาํเนินงานของหน่วยงานองค์การให้บรรลุ วตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล งบประมาณมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนาํเอา
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งบประมาณมาใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารหน่วยงานใหเ้จริญกา้วหนา้ ความสาํคญัและประโยชน์

ของงบประมาณ ดงัที ธรินธร นามวรรณ และคณะ (2545, หนา้ 27-30) กล่าวไว ้ดงันี ประโยชน์ของ

การจัดทาํงบประมาณอย่างหนึงทีเห็นได้อย่างชดัเจน คือ ทาํให้กิจการมีเป้าหมายทีแน่นอนและ

เหมาะสมในการดาํเนินงาน มีแผนงานทีดี อนัเป็นประโยชน์ในดา้นการบริหาร ซึงแบ่งออกเป็น 

 1. ช่วยในการวางแผน (Planning) ช่วยให้การวางแผนของกิจการนาํไปสู่การปฏิบติัจริงได ้

กระบวนการจดัทาํงบประมาณจะทาํให้ทุกฝ่ายในกิจการตอ้งวางแผนงานล่วงหน้า สาํหรับช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึง ทาํให้ไดแ้ผนรวมของกิจการทีเหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดของกิจการ 

 2. ช่วยในการประสานงานและก่อใหเ้กิดความร่วมมือ (Facilitating Communication and 

Coordination) กิจการทีประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ 

ในกิจการกระบวนการจดัทาํงบประมาณจึงเป็นเครืองมือทีช่วยให้เกิดการประสานงานกนัระหว่าง

แผนงานของฝ่ายต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดการแลกเปลียนขอ้คิดเห็นระหว่างฝ่ายลดความขดัแยง้และก่อให ้

เกิดความร่วมมือในการทาํงาน 

 3. ช่วยในการแบ่งสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เนืองจากกิจการมีทรัพยากรจาํกดัและ

จะตอ้งถกูนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการจดัทาํงบประมาณจึงช่วยใหแ้ต่ละฝ่ายไดรั้บ

การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

 4. ช่วยในการควบคุมการดาํเนินงาน (Controlling Operations) ผลการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง

จะนาํมาเปรียบเทียบกบัแผนงบประมาณทีวางไว ้ทาํให้ทราบว่าประสบผลสาํเร็จมากน้อยเพียงใด 

บรรลุเป้าหมายของกิจการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกิดจากแผนกใดก็สามารถแกไ้ขได้

อยา่งถกูตอ้ง 

 5. ช่วยในการประเมินผลการปฏิบติังาน และทาํให้เกิดแรงกระตุน้ในการทาํงาน (Evaluating 

Performance and Providing Incentive) มีการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบติังานกบัแผนงานทีวางไว ้ 

ทาํให้การประเมินผลเป็นไปอย่างทั วถึงทุกฝ่าย ทาํให้เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรมีการแข่งขัน          

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย เพือจะไดรั้บผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบติังาน

ใหอ้ยูใ่นเกณฑที์ดีตลอดเวลาดงันนัจะเห็นไดว้่า การงบประมาณเป็นเครืองมือสาํคญัในการวางแผน

ของฝ่ายบริหารเพราะในการจดัทาํแผนงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารจะตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงคข์อง

กิจการว่าจะมุ่งไปในทางใด กาํหนดเป้าหมายว่าเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวจะตอ้งมีเป้าหมายว่า

ภายในระยะเวลาใดจะตอ้งทาํเช่นใด อยา่งไร หนา้ทีของหน่วยงานต่าง ๆ มีเช่นใด จะตอ้งทาํอะไร อย่างไร 

เพือใหง้านของทงักิจการดาํเนินไปตามเป้าหมาย 
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 พระปลดัชยัวฒัน์ ธรรมบนัเทิง (2548, หน้า 22) กล่าวว่า จะตอ้งทาํให้เรียบร้อยรอบครอบ            

มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลในโครงการแต่ละโครงการและใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดั

กิจกรรมการเรียน การสอน โดยให้มีบญัชีแต่ละประเภทให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั ไม่นาํไปรวมกบั

บญัชีวดั การบริหารงบประมาณจึงตอ้งมีการจดัทาํใหร้อบคอบรัดกุมมากเพือประโยชน์ของนกัเรียน

ใหม้ากทีสุด ส่วนภารกิจขอบข่ายงานนนั  

 วีระวฒัน ์อุทยัรัตน ์(2547, หนา้ 5-6) ไดก้ล่าวไว ้ดงันี คือ การจดัทาํและเสนอของบประมาณ 

การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผล การดาํเนินงาน 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา การบริหารการเงินการบริหารการบญัชี และการบริหาร

พสัดุและสินทรัพย ์ 

 พะยอม วงศส์ารศรี (2548, หน้า 45-46) กล่าวว่างบประมาณ (Budgeting) มีความหมาย

ครอบคลุมถึงการจดัทาํงบประมาณ (Budget preparation) และการควบคุมโดยงบประมาณ (Budgetary 

control) การจดัทาํงบประมาณหรือการวางแผนงบประมาณ คือ การจดัทาํแผนการดาํเนินงานอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรขององค์การใดองค์การหนึงสาํหรับระยะเวลาใดระยะเวลาหนึงในภายหน้า 

แผนงบประมาณนีอาจจะเป็นแผนระยะยาว ซึงครอบคลุมระยะเวลา 3 หรือ 5 หรือ 10 ปีขา้งหน้า 

หรืออาจจะเป็นแผนระยะสัน ซึงโดยปกติจะเป็นแผนการดาํเนินงานสาํหรับระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน

ขา้งหน้าส่วนการควบคุมโดยงบประมาณ หมายถึง การติดตามเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานที

เกิดขึนจริงกบัแผนงบประมาณทีวางไวเ้พือดูว่าการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนทีวางไว ้ หรือไม่

แตกต่างจากแผนมากนอ้ยเพียงไร ดว้ยเหตุใดเพือจะไดห้าทางแกไ้ขให้การดาํเนินงานเป็นไปตาม

แผนทีวางไวโ้ดยทวัไปมกัดาํเนินหมุนเวียนคลา้ยคลึงกัน ซึงเรียกว่า วงจรงบประมาณ (budget cycle) 

ประกอบดว้ยขนัตอน ดงันี  

 ขนัตอนที 1 การเตรียมขออนุมติังบประมาณ  

 ขนัตอนที 2 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 ขนัตอนที 3 การใชจ่้ายงบประมาณ 

 ขนัตอนที 4 การตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ และในบางกรณีตอ้งรวมไปถึงความรู้

เกียวกบัการกาํหนดนโยบายอาํนาจหนา้ที  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 9) ใหค้วามหมายของการบริหารดา้นงบประมาณไวว้่า 

หมายถึง การบริหารงานทีประกอบดว้ยการตงังบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การบริหาร

การเงินและบญัชี การจดัซือ จดัจา้งและการพสัดุ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ 

การใชจ่้ายงบประมาณ และการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 
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 จากความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า งานดา้นงบประมาณ หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการ

ในการบริหารเกียวกบัการงบประมาณและการเงินตลอดจนวิธีการบริหารงบประมาณโดยเริมตงัแต่

การวางแผน การกาํหนดนโยบาย การขออนุมติังบประมาณ การพิจารณาจดัสรร การระดมทรัพยากรและ

การลงทุน การควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา

องคก์รสาํหรับระยะเวลาหนึงดงันนัในการบริหารงบประมาณ ตอ้งยึดหลกัของความโปร่งใส เป็นธรรม 

ประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารงานทัวไป  

 การบริหารทวัไปเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ใหบ้ริการบริหารงาน

อืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน

ส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันา

สถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสรมในการบริหารและจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกั โดยเน้นความโปร่งใส 

ความรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรทีเกียวขอ้ง 

เพือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัที สุฤทธิ บุนนาค ( 2547, หน้า 12) กล่าวว่า 

การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานทวัไปหรือการบริหารการศึกษายอ่มจะตอ้งมีปรัชญาหรือ

แนวคิด ทีใช้ในการบริหารหรือการจัดการเพราะปรัชญา คือ แนวคิด หลกัการ และทฤษฎี ทีเราสามารถ             

จะเลือกเชือ เลือกคิด เลือกวิเคราะห์ เลือกวิจารณ์ แลว้นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานได ้

การบริหารงานทวัไปจึงหมายถึง การทีผูบ้ริหารใชอ้าํนาจทีมีอยู่จดัการและดาํเนินงานของสถาบนันัน

ใหด้าํเนินไปสู่จุดหมายทีตอ้งการ มีขนัตอนการดาํเนินงาน ดงันี 1. ขนัวางแผน (Planning) 2. ขนัปฏิบติั

ตามแผน (Executing) 3. ประเมินผลงาน (Evaluating) 

 กระบวนการบริหารงานทวัไปเป็นแนวทาง เทคนิคหรือวิธีการทีผูบ้ริหารปฏิบติัภารกิจ

ใหป้ระสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายทีวางไว ้โดยการบริหารงานทวัไปเป็นการจดัระบบ 

การบริหารงานในโรงเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน ดา้นการกาํหนดแผนงานการบริหาร

โรงเรียน การแจกแจงงานในโรงเรียน การมอบหมายงานใหบุ้คลากร การเตรียมงานทงัในระยะสัน

ระยะยาว การติดตามและการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี  

 วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์ (2547, หนา้ 26-27) กล่าวว่าการบริหารงานทวัไป เป็นอีกงานหนึงที

ผูบ้ริหารตอ้งมีการเอาใจใส่ดูแลอยา่งสมาํเสมอ เช่น งานดูแลอาคารสถานที งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

หรืองานบริการสาธารณะแก่ชุมชน เป็นตน้ ซึงมีขอบข่ายภารกิจของงาน ดงันี คือ การดาํเนินงานธุรการ 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ             

การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์รงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทวัไป การดูแลอาคาร

สถานทีและสภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสามะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงาน

การศึกษาและสถาบนัอืนทีจดัการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอธัยาศยั การระดมทรัพยากร

เพือการศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา การส่งเสริม

สนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การหน่วยงานและสถาบนัสังคมอืนที

จดัการศึกษาการประสานงานกบัเขตพืนทีการศึกษาและหน่วยงานอืน การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 

งานบริการสาธารณะ และงานทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอืน  

 มานิตย ์จุมปา (2545, หนา้ 46) กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานทวัไปว่า หมายถึง 

การดาํเนินงานเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยใชก้ระบวนการอย่างมีระบบและใชท้รัพยากรและ

เทคโนโลยอียา่งเหมาะสมในเรืองทวั ๆ ไปในองคก์รหรือหน่วยงานหนึง ๆ 

 นิเทศ ธาตุอินทร์ (2549, หนา้ 28) กล่าวว่า การบริหารทวัไป การบริหารทวัไปเป็นงานที

เกียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร ใหบ้ริการบริหารงานอืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ

และเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี

อยา่งเหมาะสม ส่งเสรมในการบริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเน้น

ผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมี

ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรทีเกียวข้อง เพือให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 23) ใหค้วามหมายการบริหารทวัไปว่า หมายถึง งานที

ประกอบดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษาแบบกระจายอาํนาจ การเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

การจดัระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน การส่งเสริมและ

การจดับริหารทางการศึกษา การส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม การดาํเนินงานกิจการพิเศษในเขตพืนที

และสถานศึกษา การจดัระบบการประกนัคุณภาพ และการนิเทศติดตามประเมินผล 

 ชยัพจน์ รักงาม (2544, หนา้ 11) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานทวัไป มี 9 งาน คือ งานธุรการ

และงานสารบรรณ งานอาคารสถานที งานทะเบียนและรายงาน งานกิจการนักเรียน งานความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน งานประชาสัมพนัธ์ งานคณะกรรมการสถานศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา 

งานสารสนเทศและการวางแผน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) ไดร้ะบุไวใ้นคู่มือการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานที

เป็นนิติบุคคลว่า การบริหารงานทั วไป เป็นงานทีเกียวข้องกบัการจัดระบบการบริหารองค์กร 

ใหบ้ริการงานบริหารอืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาท
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หลกัในการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการใหบ้ริการการศึกษา

ทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร          

และการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั

โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผิดชอบทีตรวจสอบไดต้ลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 

และองคก์รทีเกียวขอ้ง เพือใหก้ารจดัการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 64) ไดก้าํหนดแนวคิดการบริหารทวัไปไวว้่า เป็นงาน

ทีเกียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์าร ใหบ้ริการบริหารงานอืน ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ 

และเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัการประสานส่งเสริม สนบัสนุน และการอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษา ให้ใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงาน

ทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกัโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้ตลอดจน

การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์ารทีเกียวขอ้งเพือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 บงกศ อาษา (2548, หนา้ 66) สรุปไดว้่า การบริหารทวัไปเป็นงานทีรวมเอาภารกิจหน้าที

ทีเห็นว่าเป็นดา้นยอ่ย ๆ และไม่อาจจะจดัเขา้ไวใ้นภารกิจหนา้ทีหลกัใด ๆ ได ้โดยมีบทบาทหลกัใน

การประสานส่งเสริมสนบัสนุน และการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ 

มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและ 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกั        

โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน 

และองคก์ารทีเกียวขอ้งเพือใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 จากแนวคิด และงานวิจยั สรุปไดว้่าการบริหารงานทวัไป หมายถึง งานทีไม่ใช่ภารกิจ

หนา้ทีหลกัแต่มีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษาในการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

ของสถานศึกษาใหส้ามารถดาํเนินไปตามจุดหมายทีตอ้งการหรือทีไดว้างไว ้การจดัระบบบริหาร

องคก์ร การใหบ้ริการงานอืน ๆ เพือใหบ้รรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไวโ้ดยมี

วตัถุประสงคห์ลกั คือ ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน การให้บริการ

การศึกษาทุกรูปแบบ การบริหารทวัไปมีขอบข่ายหน้าทีความรับผิดชอบในการให้ การบริหารทวัไปมี

ขอบข่ายหนา้ทีความรับผิดชอบในการให้ บริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อาํนวยความสะดวก

ใหง้านหลกัของโรงเรียนบริหารจดัการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการ

บริหารทีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้
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ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์ารทีเกียวขอ้งเพือให้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ซึงนักวิชาการไดจ้ดัแบ่งแตกต่างกนัไป ในทีนีไดจ้ดัแบ่งขอบข่ายอาํนาจหน้าที

ความรับผดิชอบของงานบริหารทวัไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คือ การดาํเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษาพืนฐาน การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศ การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์าร งานเทคโนโลยสีารสนเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ 

งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั วไป การดูแลอาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้ม การจดัทาํสาํมะโน

ผูเ้รียน การรับนักเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั 

การระดมทรัพยากรเพือการศึกษา การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน การประชาสัมพนัธ ์งานทางการศึกษา  

การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงานและ

สถาบนัสงัคมอืนทีจดัการศึกษา การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยราชการ งานบริการสาธารณะ 

 จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษานัน

เริมจากการเกิดการศึกษาสงฆขึ์นอย่างเป็นรูปเป็นธรรม ตังแต่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ          

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที 5) ซึงพระองคมี์พระราชประสงคใ์นการจดัตงัสถาบนัการศึกษา

สงฆ ์2 แห่งขึน เพือเป็นสถาบนัการศึกษาของพระสงฆช์นัสูงสุด คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั            

และสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั โดยทรงเสียสละพระราชทรัพยส่์วนพระองค์เป็นทุน               

ในการจดัตงั ทาให้สถาบนัการศึกษาสงฆไ์ดเ้ริมตน้ขึนอย่างเป็นรูปธรรมตงัแต่บดันันเป็นตน้มา

ต่อมาคณะสงฆมี์ความประสงค์ทีจะจดัตงัโรงเรียนบาลีมธัยมศึกษา และบาลีวิสามญัศึกษาสาํนัก

เรียนวดัขึน โดยมีมหาวิทยาลยั 2 แห่งดงักล่าวดูแล โดยไดเ้ปิดทาํการเรียนการสอนตงัแต่ปี พ.ศ.2432 และ 

พ.ศ. 2489 เป็นตน้มาตามลาํดบั และไดพ้ฒันามาเป็นโรงเรียนบาลีวิสามญัศึกษาสาํนักเรียนวดั           

ตามมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ ซึงไดอ้อกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลี

วิสามญัศึกษาสาํนกัเรียนวดันี เปิดทาํการสอบสมทบในชนัตวัประโยค คือ ชนัประถมศึกษาปีที 6 และ

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ไดต้งัแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา ต่อมาหลงัจากปี พ.ศ. 2530 รัฐบาลไดมี้นโยบาย

ดา้นการศึกษาทีเปิดกวา้งขึน ประสงค์ให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชนอย่างทวัถึง           

เพือยกระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จึงเกิดวิวฒันาการทางการศึกษา มาตามลาํดบั ดงันัน โรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษาจึงมีวิวฒันาการตามมาดว้ย ซึงเมือปี พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้

ประกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาขึนใหม่

ในปี พ.ศ. 2535 พร้อมทงัประกาศใชใ้นปีเดียวกนันี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเปิดโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่พระภิกษุสามเณร ทงัวิชาสามญัและการศึกษาพระปริยติัธรรมควบคู่กันไป อนัจะทาํให้

พระภิกษุสามเณรมีความรู้ในศาสนธรรม และหาก มีความประสงคจ์ะลาสิกขากส็ามารถนาํวฒิุการศึกษา
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ทีไดไ้ปใชเ้พือการศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐเพือการประกอบอาชีพได ้นอกจากนันหลงัจากทีภาครัฐ

ไดจ้ดัตงัสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึน เมือปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

จึงไดมี้การยา้ยไปสงักดักบักองพุทธศาสนศึกษา สาํนกัโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

พ.ศ. 2546 ขึน จึงทาํใหส้ถานภาพของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา มนัคงขึนส่วน

ดา้นการบริหารการศึกษาของโรงเรียนนนัไดใ้ชห้ลกัการอนุโลมตามวิธีการบริหารงานของสถานศึกษาของรัฐ 

โดยมีขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการศึกษาตามทีกาํหนดไวพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ           

พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.2545 ในงาน 4 ดา้น ซึงไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทวัไป 

 

2.4 แนวคดิเกียวกับการมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 

 การมีส่วนร่วม เป็นการเน้นให้เห็นความสาํคญัของคนอนัเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและ

สาํคญัทีสุดในการพฒันาดา้นต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการช่วยให้ประชาชนช่วย

ตนเองได ้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนถือได้ว่าเป็นหัวใจของการพฒันาและผลของการ

พฒันาจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบัประชาชนมาก 

 สนิท สุทนต ์(2544, หน้า 21) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมสาํคญั 

คือ เป็นการใหป้ระชาชนทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา เพือให้ทุกฝ่ายยอมรับและ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของประชาชนดว้ยตนเอง 

 ปรัชญา เวสารัชช ์(2545, หน้า 4) กล่าวว่า เป็นการทีประชาชนไดใ้ชค้วามพยายามหรือ

ใชท้รัพยากรบางอยา่งของตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วสัดุ ในกิจกรรม

พฒันานัน การมีส่วนร่วมจะทาํให้ประชาชนหลุดพน้จากการเป็นผูรั้บผลจากการพฒันาและเป็น

ผูก้ระทาํให้เกิดกระบวนการพฒันา การมีส่วนร่วมเป็นไดท้งัวิธีการทีนาํไปสู่การพฒันาและเป็น

เป้าหมายของการพฒันาดว้ย 

 พิสุทธิ วรรณฉัตรสิริ (2546, หน้า 38) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการคิด การตดัสินใจ

ดาํเนินงาน และประเมินผลใหต้รงตามวตัถุประสงคที์วางไว ้โดยมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ

การกระทาํนนั ๆ ในชุมชนทีอาศยัอยู ่

 กวิน เสือสกุล (2546, หน้า 20) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมทีเกียวกบัการจดั

การศึกษาไวว้่า หมายถึง การทีผูป้กครองเอาใจใส่เลียงดูและใหก้ารศึกษาเล่าเรียน การเรียนการสอน

ให้ความสาํคญัและมีส่วนร่วมตดัสินใจ วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ บริหารและสนับสนุน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนและโรงเรียน พร้อมเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร

ช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน 

 อรพินท ์สพโชคชยั (2550, หนา้ 1) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า 

เป็นกระบวนการทีนําเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือ

กระบวนการตัดสินใจร่วมกันและใช้ข้อมูลความเห็นของประชาชนเป็นส่วนประกอบในการ

ตดัสินใจ 

 ราชกิจจานุเบกษา (2551, หน้า 14-15) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หมายถึง กระบวนการทีนาํประชาชนและผูที้เกียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้ร่วมในการหาวิธีแกไ้ขปัญหา

ทียุง่ยากซบัซอ้น ร่วมกนัหาทางออกสาํหรับการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในทางสนัติเป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาสงัคมทียุง่ยากซบัซอ้นทียอมรับหรือเป็นฉนัทามติของประชาสงัคมเป็นกระบวนการที

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยนําเอาความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของประชาชนและผูที้เกียวขอ้งทุกภาคส่วนมาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการตดัสินใจ

และกาํหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะทีภาครัฐจะดาํเนินการ แต่การขยายแนวคิดเรืองการมี

ส่วนร่วมของประชาชนยงัอยู่ในวงจาํกดั โดยปัญหาส่วนหนึงอยู่ทีตวัขา้ราชการเอง ซึงยงัไม่ค่อย

เขา้ใจในแนวคิดดงักล่าว จึงเป็นทีมาของหลกัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Governance) คือ การจดัระบบบริหารราชการ ขนัตอนวิธีการปฏิบติังานและโครงสร้างของการ

บริหารราชการ ซึงจะเป็นระบบทีเปิดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที

ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผย โปร่งใส เท่าเทียมเป็นประชาธิปไตย และ

เนน้ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

 ธนสาร บลัลงัก์ปัทมา (2551, หน้า 30) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง             

การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรม ตงัแต่การศึกษาปัญหาการวางแผน

ดาํเนินการ การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา และการประเมินร่วมกนั เพือขบัเคลือนให้กิจกรรมนัน

ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วม คือ หลกัร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ

ร่วมรับผดิชอบ 

 เออร์วิน (Erwin, 1976, p. 138) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งันี คือ การพฒันา

แบบมีกระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันาร่วมคิดร่วมตดัสินใจ 

ร่วมแก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกียวข้องอย่างแข็งขันของประชาชนให้ความคิด

สร้างสรรค์ และความชาํนาญของประชาชนแกไ้ขปัญหาร่วมกบัการใชว้ิทยากรทีเหมาะสมและ

สนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง 
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 โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1980, p. 223) ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนว่า หมายถึง การร่วมมือของประชาชนนนั ตอ้งมีความรู้สึก ดงันี 

 1. การเขา้ร่วมในการตดัสินใจ ตกลงใจ 

 2. การเขา้ร่วมในการดาํเนินการของแผนและโครงการพฒันา 

 3. การเขา้ร่วมในการติดตามและประเมินโครงการ และแผนงานของการพฒันา 

 4. การเขา้ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา 

 จากคาํกล่าวของนักวิชาการขา้งตน้สรุปไดว้่า ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง 

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน หรือคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือ สนบัสนุน ทาํประโยชน์ในเรืองต่าง ๆ 

หรือกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นกระบวนการดาํเนินการดว้ยความตงัใจ เต็มใจ โดยไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ 

ตงัแต่การเริมคิด เริมวางแผน เริมปฏิบติัการ รวมทงัร่วมติดตามและประเมินผลซึงผา่นกระบวนการ

แลกเปลียนขอ้มลู ความคิดเห็นทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับร่วมกนั เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายตามทีกาํหนดไว ้

 รูปแบบและขันตอนการมส่ีวนร่วม 

 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทีสมาชิกของกลุ่มนัน ๆ เขา้มามีส่วนร่วมเกียวขอ้งใน

กิจกรรมของกลุ่ม โดยอาจเกียวขอ้งในลกัษณะของการทาํงานร่วมกนั การดาํเนินงานเรืองใดเรือง

หนึงหรือหลายเรืองร่วมกนั เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตอ้งการ ไดมี้นักวิชาการให้ความคิดเห็นไว้

สามารถสรุปไดด้งันี 

 อาํนาจ บุญทวี (2546, หนา้ 22-23) สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมได ้5 ขนัตอน คือ 

 1. มีส่วนร่วมในการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนตลอดจน

ความตอ้งการของชุมชน 

 2. ร่วมคิดค้นและหาวิธีการเพือแกปั้ญหาของชุมชนหรือสร้างสรรค์สิงใหม่เป็นประโยชน ์         

ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

 3. ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 4. ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีวางไว ้

 5. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมทีไดท้าํไปทงั

โดยเอกชนและรัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

 โกวิทย ์พวงงาม (2546, หนา้ 35) ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม ควรมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1. การร่วมคิด คือ การร่วมคิดสร้างวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของชุมชน 

 2. การจดัทาํแผนร่วมกนั คือ มีการวางแผนการดาํเนินงานร่วมกนัตามโครงการหรือกิจกรรมที

ไดร่้วมคิดไว ้
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 3. ร่วมปฏิบติั คือ ร่วมปฏิบติัตามแผนและขอ้ตกลงทีกาํหนดไว ้

 4. ร่วมติดตามผลและประเมินผล คือ การติดตามผลและประเมินผลการดาํเนินงานทีกลุ่ม

ไดป้ฏิบติัร่วมกนั 

 5. ร่วมรับประโยชน์ คือ ประชาชนทุกคนจะไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัร่วมกนัและ 

ทุกคนก็ตอ้งรักษาประโยชน์ทีไดนี้ใหไ้ดรั้บตลอดไป 

 ขันตอนการมส่ีวนร่วม 

 การแบ่งขนัตอนของการมีส่วนร่วม อาศยัหลกัการทีว่า กิจกรรมทีมนุษยท์าํขึนเป็นกระบวนการที

แบ่งออกไดห้ลายขนัตอนและการเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละขนัตอนมีความสาํคญัแตกต่างกนัตามลกัษณะ 

ซึงมีผูแ้บ่งไวห้ลายแบบ 

 ธีระพงษ์ แกว้หาวงษ์ (2543, หน้า 149 - 163) ไดจ้าํแนกขนัตอนการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น              

4 ขนั ดงันี 

 ขันที 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ : ในกระบวนการของการตดัสินใจนัน ประการแรก

ทีสุดทีจะตอ้งกระทาํก็คือ การกาํหนดความตอ้งการและการจดัลาํดบัความสาํคญั ต่อจากนันก็เลือก

นโยบายและประชาชนทีเกียวขอ้ง การตดัสินใจนีเป็นกระบวนการต่อเนืองทีตอ้งดาํเนินการไปเรือย ๆ 

ตงัแต่การตดัสินใจในช่วงเริมตน้ การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วง

การปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้

 ขันที 2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน : จะไดม้าจากคาํถามทีว่าใครจะทาํประโยชน์

ใหแ้ก่โครงการไดบ้า้งและจะทาํประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารงาน

และประสานงาน การใหค้วามช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือขอ้มลู เป็นตน้ 

 ขันที 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ : ในส่วนทีเกียวกบัผลประโยชน์นันจาก

ความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการกระจาย

ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย รวมทงัผลทีเป็นประโยชน์ในทางบวกและผลทีเกิดขึนในทางลบที

เป็นผลเสียของโครงการ ซึงอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสงัคม 

 ขันที 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล : การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนนัสิงสาํคญั

ทีจะตอ้งสงัเกต ก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) 

ซึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

 อคิน รพีพฒัน์ (2547, หนา้ 49) แลว้สามารถจาํแนกประเภทการมีส่วนร่วมตามขนัตอน              

ในการพฒันาเป็น 5 ขนัตอน 
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 ขันที 1 การมีส่วนร่วมในขนัริเริมในขนัริเริมโครงการ : เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในกรคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนด

ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการนนั ๆ 

 ขันที 2 การมีส่วนร่วมในขนัวางแผนโครงการพฒันา : เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางการดาํเนินงาน 

กาํหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรทีจะใชใ้นโครงการ เป็นตน้ 

 ขันที 3 การมีส่วนร่วมในขนัดาํเนินโครงการ : เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามีส่วนในการทาํประโยชน์

ใหแ้ก่โครงการร่วมช่วยเหลือดา้นทุนทรัพยว์สัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือโดยการบริหารงานและ

ประสานงาน ตลอดจนการดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้ 

 ขันที 4 การมีส่วนร่วมในขนัรับผลทีเกิดจากโครงการพฒันา : เป็นขนัทีประชาชนเขา้มา 

ส่วนในกรับผลประโยชน์ทีพึงไดรั้บจากโครงการ หรือมีส่วนในการับผลเสียทีอาจเกิดจากโครงการ 

ซึงผลประโยชน์หรือผลเสียนีอาจเป็นดา้นกายภาพหรือดา้นจิตใจทีมีผลต่อสงัคมหรือบุคคลก็ได ้

 ขันที 5 การมีส่วนร่วมในขนัประเมินผลโครงการพฒันา : เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการประเมินว่า โครงการพฒันาทีพวกเขาดาํเนินการนนับรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไว้

หรือไม่การประเมินผลนีอาจเป็นการประเมินผลย่อย (Formative evaluation) ซึงเป็นการประเมินผลความกา้วหน้า

ของโครงการทีกระทาํกนัเป็นระยะ ๆ  หรือการประเมินผลรวม (Summative evaluation) ซึงเป็นการประเมินผล

สรุปรวมยอดของโครงการทงัหมด 

 วิรัติ ปานศิลา และคณะ.(2545, หนา้ 49 - 63) เห็นว่าแนวคิดทีไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นระบบ

มากทีสุด คือ แนวคิดของโอเฮนและอพัฮอฟ ซึงไดจ้าํแนกขนัตอนหรือประเภทของการมีส่วนร่วม

ออกเป็นเรืองของการตดัสินใจ การดาํเนินการ ผลประโยชน์ และการประเมินผล ดงัมีรายละเอียด

ต่อไปนี 

 ขนัที 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในกระบวนการของการตดัสินใจนนัประการแรก

ทีสุดจะตอ้งกระทาํ คือ การกาํหนดความตอ้งการและการจดัลาํดบัความสาํคญั ต่อจากนันก็เลือก

นโยบายและประชากรทีเกียวขอ้ง การตดัสินใจในช่วงเริมตน้ การตดัสินใจช่วงดาํเนินการวางแผน 

และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้

 ขนัที 2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในส่วนทีเป็นการดาํเนินงานโครงการนนัจะไดม้าจาก

คาํถามทีว่า ใครจะทาํประโยชน์ใหแ้ก่โครงการไดบ้า้ง และจะทาํประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใดเช่น การช่วยเหลือ

ดา้นทรัพยากร การบริหารงาน ประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

 ขนัที 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์นัน 

นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการกระจาย
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ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการนีรวมทงัผลทีเป็นผลประโยชน์ในทางบวก

และผลทีเกิดขึนในทางลบทีเป็นผลเสียของโครงการ ซึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคล

และสงัคมดว้ย 

 ขนัที 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนนัสิงทีสาํคญั

ทีจะตอ้งสงัเกต คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวงั ซึงจะมีอิทธิพลสามารถเปลียนพฤติกรรมของ

บุคคลต่าง ๆ ได ้

 รูปแบบและขนัตอนการมีส่วนร่วมทีกล่าวมาสรุปไดว้่า รูปแบบและขนัตอนการมีส่วนร่วม

เริมตงัแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมประเมินผล และยงัไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัจาก

การเขา้ไปมีส่วนร่วม ซึงในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาควรเขา้ไปมีส่วนร่วม

ตงัแต่การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตามประเมินผลเพือใหทุ้กฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 

 องค์ประกอบของการมส่ีวนร่วม 

 สนิท สุทนต ์(2544, หนา้ 21-22) กล่าวว่า องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม เป็นสิงสาํคญั

ทีจะทาํใหกิ้จกรรมหรือการดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

 1. บุคคล ซึงเป็นทงัประชาชนในระดบับุคคล หรือกลุ่มชน 

 2. องคก์ร เป็นกลุ่มชนทีมีลกัษณะรูปแบบเป็นทางการ เช่น หน่วยงาน สถาบนัชุมชน ฯลฯ 

 3. กิจกรรมเป็นการกระทาํร่วม ซึงประชาชนหรือองค์กรจะกระทาํร่วมกนัในลกัษณะร่วมคิด

ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลใน

องคป์ระกอบนีจะประกอบดว้ยเครือข่ายในการติดต่อประสานงาน และลกัษณะของกลุ่มทีจะเขา้

ร่วมดว้ย ขนาดของกลุ่มจะตอ้งมีลกัษณะทีมีความเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มนัน ๆ 

ลกัษณะความสมัพนัธน์นัจะตอ้งมีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีระยะเวลา ความถีของการ

จดักิจกรรมร่วมกนั โดยการติดต่อประสานงานกนัจะมีทงัเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์(2543, หน้า 158-163) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมทีสาํคญั คือ 

ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนได ้3 วิธีการมีส่วนร่วมโดยศึกษาจาก

นิทรรศการทีแสดงแก่ประชาชนทวัไป หรือการใหข้อ้มลู การมีส่วนร่วมในลกัษณะการสาํรวจและ

รวบรวมขอ้มลูข่าวสาร การมีส่วนร่วมโดยเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแผนงานโครงการที

เป็นทางเลือกต่อผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ 

 นอกจากนีในกระบวนการวางแผนประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้ ในทุกกระบวนการ 

เพือให้สามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพฒันาทีดีทีสุด โดยประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม

ตงัแต่ 1) การสร้างเป้าหมาย 2) การตรวจสอบเป้าหมายและการพฒันาทางเลือก 3) การเลือกเป้าหมายและ
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แนวทางการพฒันาทีดีทีสุด 4) การกาํหนดแผน จดัทาํ และอนุมติัแผน 5) การร่วมดาํเนินการและ

ติดตามประเมินผล 

 วงศา คงดี และคณะ (2546, หน้า 48-75) ไดเ้สนอหลกัในการพิจารณารูปแบบการมีส่วนร่วม 

ไวด้งันี 1) การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at Meetings) 2) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on 

Committees) 3) การมีส่วนร่วมเป็นผูน้าํ (Position of Leadership) 4) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interview)              

5) การมีส่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ (Material Contribution) ซึงการมีส่วนร่วมดงักล่าวนี ประชาชน

ทุกคนตอ้งมีโอกาสเท่าเทียมกนัและเป็นไปตามหลกัการของประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมจะ

เป็นตวัเชือมระหว่างการลงแรงของประชาชนกบัการสนบัสนุนทรัพยากรของภาครัฐ 

 ลี (Lee. J.Cary 1970, p. 147) กล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมดงันี 1) เป็นสมาชิก           

2) เป็นผูเ้ขา้ประชุม 3) เป็นกรรมการ 

 จากทีกล่าวขา้งตน้นนัพอจะทราบไดว้่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมจะเป็นทงัทางตรงและ

ทางออ้มโดยเป็นการมีส่วนร่วมแบบถูกเปิดโอกาสให้ดว้ย ทงันี การมีส่วนร่วมจะเป็นในรูปแบบ

ของการแข็งขนั ไม่แข็งขนัและแบบเฉือยชาอีกดว้ย ดงันัน รูปแบบของการมีส่วนร่วมจะแตกต่าง

กนัตามลกัษณะของวตัถุประสงคก์ารมีส่วนร่วม และลกัษณะของการมีส่วนร่วมอาจจะแบ่งไดด้งันี 

 1. การสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ การเงินและแรงงาน 

 2. การสนบัสนุนทางดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ การเขา้มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน การประชุม 

การวางแผน การติดตามผลและประเมินผลงาน 

 3. ภาวะของผูเ้ขา้มีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ความเป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ซึงลกัษณะการมีส่วนร่วม

จะแสดงถึงภาวะของผูเ้ขา้ร่วมไดอ้ยา่งชดัเจน 

 องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วมทีกล่าวมาสรุปไดว้่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม คือ 

การทีบุคคล กลุ่มคน หรือองคก์รมีกิจกรรมทีกระทาํร่วมกนัโดยมีการวางเป้าหมายร่วมกนัวางแผน 

การดาํเนินงานร่วมกัน ตดัสินใจเลือกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั โดยใชท้รัพยากรร่วมกัน ร่วมดาํเนินการ

ติดตามและประเมินผล เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วมทงัทางตรงและ

ทางออ้มเพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายทีวางไว ้

 หลกัการมส่ีวนร่วม 

 จกัรกฤษ แยม้สรวล (2545, หนา้ 27) กล่าวว่าหลกัการมีส่วนร่วม คือ หมายถึง การเปิดโอกาสให้

ประชาชนและผูที้เกียวขอ้งทุกภาคส่วนของสงัคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ ซึงสามารถจะแบ่ง

ระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี  

 1. การใหข้อ้มลูข่าวสาร Inform ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตาํทีสุดแต่

เป็นระดบัทีสาํคญัทีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการทีภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการ  
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มีส่วนร่วมในเรืองต่าง ๆ วิธีการให้ขอ้มูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิงพิมพ ์ การเผยแพร่

ขอ้มลูข่าวสารผา่นทางสือต่าง ๆ  การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศและ

การใหข้อ้มลูผา่นเวบ็ไซต ์ 

 2. การรับฟังความคิดเห็น Consult เป็นกระบวนการทีเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล 

ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเพือประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง  ๆเช่น การรับฟัง

ความคิดเห็น การสาํรวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์ 

 3. การเกียวขอ้ง Involve เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน

หรือร่วมเสนอแนะทางทีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพือสร้างความมนัใจให้ประชาชนว่าขอ้มูลความคิดเห็น 

และความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ 

เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจดัตงัคณะทาํงาน

เพือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

 4. ความร่วมมือ Collaboration เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม            

โดยเป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐในทุกขนัตอนของการตดัสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่าง

ต่อเนือง เช่น คณะกรรมการทีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ  

 5. การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน Empower เป็นขนัทีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงทีสุด 

โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน

หมู่บา้นทีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทงัหมด การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อาจทาํไดห้ลายระดบั และหลายวิธี ซึงบางวิธีสามารถทาํไดอ้ย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา 

ขึนอยูก่บัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนค่าใชจ่้ายและความจาํเป็นในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรืองละเอียดอ่อนจึงตอ้งมีการ

พฒันาความรู้ความเขา้ใจในการให้ขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น              

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา มีส่วนร่วม รวมทงัพฒันาทกัษะและศกัยภาพของขา้ราชการทุก

ระดบัควบคู่กนัไปดว้ย จากหลกัการและความจาํเป็นดงักล่าวทาํให้การพฒันาระบบราชการทีผ่าน

มาไดรั้บการพฒันากระบวนการบริหารราชการ ทีสนับสนุนการปรับกระบวนการทาํงานของส่วนราชการที

เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากขึน หรือทีเรียกว่า “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” 

 ธีระ รุณเจริญ (2545, หนา้ 10-11) กล่าวว่าหลกัในการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ในความหมาย

ของการบริหารจดัการจะมีความเชือมโยงอย่างใกลชิ้ดกบั “การตดัสินใจ” นั นคือ การมีส่วนร่วม          

จะนาํไปสู่การตดัสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง 

(meaningful participations) ไม่วางระบบไวใ้ห้ดูเหมือนว่าไดจ้ดักระบวนการให้มีส่วนร่วมแลว้เท่านัน            

ถา้การตดัสินใจทีเกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ตอ้งนาํไปปฏิบติั แต่ถา้ผูมี้
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อาํนาจเห็นว่าการตดัสินใจนนัไม่เหมาะสม ขดักบัการตดัสินของการมีส่วนร่วม ก็จะตอ้งอธิบายได้

โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมทีจะเลือกตดัสินใจเช่นนัน โดยทีสังคมส่วนใหญ่ยอมรับได ้

หากจะดูแผนภูมิของการมีส่วนร่วม (ดูแผนภูมิการมีส่วนร่วม : Participation continuum) จะเห็นว่า

มีตงัแต่น้อยทีสุดของการมีส่วนร่วม คือ “แจง้เพือทราบ” นั นคือ ไดต้ดัสินใจไปแลว้จึงมาแจง้ให้ทราบ 

ถา้เป็นเรืองเลก็นอ้ยอาจไม่สร้างปัญหา  

 หลกัการมีส่วนร่วมทีกล่าวมาสรุปไดว้่า หลกัการมีส่วนร่วม คือ การทีคนในสังคมไดรั้บรู้

ขอ้มลูข่าวสาร แสดงความคิดเห็น เกียวขอ้งร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยงิการร่วมตดัสินใจ 

ซึงถือไดว้่าเป็นหวัใจสาํคญัของหลกัการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 

2.5 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 การบริหารการมีส่วนร่วม (Participative Management : PM) เป็นวิธีการหนึงทีถูกนาํมาใชใ้น

การทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา (กรมสามญัศึกษา, 

2544, หน้า 21-22) บุคคลทีมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาในระดบัทอ้งถิน ประกอบดว้ย บุคลากร

ทางการศึกษาในระดบัเขตพืนทีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผูบ้ริหาร ครู 

ผูป้กครอง ชุมชนและผูเ้รียน บุคคลดงักล่าวคือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2542 บญัญติัไวใ้นมาตรา 39 ใหส้ถานศึกษามีอาํนาจในการบริหารตนเองในงานดา้นวิชาการ 

งานดา้นงบประมาณ งานดา้นบุคคลและงานด้านบริหารงานทวัไป งานแต่ละดา้นมีแผนพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนือง โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในวงจรการทาํงานเดมมิง ประกอบดว้ย            

การมีส่วนร่วมในการวางแผนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล

และสะทอ้นผลงานทีดาํเนินงานการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ คือ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ในการวางแผน การปฏิบติัตามแผน การกาํกบัติดตามและประเมินผล จะตอ้งอยู่บนพืนฐานของ

ความเท่าเทียม 

 การมีส่วนร่วมตรงกบัภาษาองักฤษว่า (Participation) มีความหมายคือการให้บุคคลไดมี้

ส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม หรือมีส่วนเขา้ไปร่วมรับผดิชอบในผลงาน และไดมี้นกัการศึกษา

ไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่านดงันี 

 ประกอบ กุลเกลียง (2545, หนา้ 27) ไดก้ล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 

Management) คือวิธีการบริหารหรือรูปแบบการตดัสินใจ ซึงเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการ

บริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็นและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อผูบ้ริหาร ทงันีเนืองจากการทาํงาน           

ในองคก์ารนนัสิงสาํคญัทีสุดของผูบ้ริหาร คือ การตดัสินใจในประเทศโลกเสรีเชือเรืองความเสมอภาค
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และประชาธิปไตย เชือว่าถา้เอาวิธีการนีมาใชก้บัการบริหารแลว้จะช่วยเพิมความพอใจและแรงจูงใจให้

ผูร่้วมงาน การตดัสินใจทวั ๆ ไปมี 4 ระดบั คือ 1) ตดัสินใจโดยผูบ้ริหารเอง 2) ปรึกษาผูร่้วมงานใน

ทีสุดผูบ้ริหารตดัสินใจ 3) ตดัสินใจร่วมกนั 4) ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้อื้นไปตดัสินใจ 

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2545, หนา้ 138) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ 

วิธีบริหารทีผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการไดเ้ปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานในการบริหารดา้นต่าง ๆ เช่น 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยเสนอแนะขอ้คิดเห็นเพือประกอบการตดัสินใจของนักบริหาร

ตลอดจนการใหโ้อกาสและมีอิสระกบักลุ่มทีจะตดัสินใจทาํงานเองภายใตเ้ป้าหมายและนโยบายที

มอบหมายไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ  

 เจษฎา สอนแก้ว (2550, หน้า 187-188) กล่าวว่า การบริหารการมีส่วนร่วม (Participative 

Management : PM) เป็นการดาํเนินการของฝ่ายทีจะจูงใจให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบติังานในองค์กรไดมี้

ส่วนร่วมในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจและร่วมพฒันางานดว้ยความเต็มใจ อุทิศ แรงกายแรงใจ 

มุ่งมนัต่องานเสมือนว่าตนเป็นเจา้ขององคก์ารนนั  

 ในดา้นการบริหารจดัการศึกษาก็เช่นเดียวกนั อนันตชยั อุทยัพฒันาชีพ (2544, หน้า 17-19) 

กล่าวว่าการบริหารในปัจจุบนัหรือจะเรียกว่า การบริหารสมยัใหม่ จึงไดน้าํแนวคิดเชิงมนุษยสัมพนัธ์

ดว้ยการบริหารและตดัสินใจ โดยยึดหลกั ดา้นจิตใจของการทาํงานเพือทีจะไดท้งัมือ หัวใจและ

ความคิด โดยการใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วม ในการบริหาร การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วม

ในการบริหารจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกเกียวขอ้งผกูพนักบังานหรือองค์การ ความรู้สึก

เกียวขอ้งผกูพนันี หากไดมี้การตดัสินใจดาํเนินการอย่างหนึงอย่างใดร่วมกนัแลว้จะเป็นผลให้เกิด

ขอ้ผกูมดัหรือสิงทีตกลงใจร่วมกนั ดงันัน จาํเป็นตอ้งให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมซึงนับว่าเป็น

แนวทางหนึงในการปรับปรุงและเสริมสร้างการปฏิบติังานองค์การให้มีประสิทธิภาพ นักทฤษฏี

กลุ่มมนุษยส์มัพนัธต่์างตระหนกัดีว่าผูบ้ริหารควรผูป้ฏิบติังานมีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินกิจกรรม

ขององคก์รและมีความเชือในสมมติฐานว่า ฝ่ายปฏิบติังานมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมการตดัสินใจ

มากเท่าใดก็ยงิมีความเขา้ใจและกระตุน้ใหภ้ารกิจบรรลุเป้าหมาย ในทางตรงกนัขา้มถา้ทงัสองฝ่ายมี

ความคิดเห็นไม่ตรงกนัในเป้าหมายก็อาจจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานแยกตวัออกจากองค์การ ทงันีเพราะ

เขาไม่มีส่วนเกียวขอ้งในการรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อีกทงัมองว่าผูบ้ริหารไม่

เห็นค่าของพวกตน พฤติกรรมในองคก์ารจะแสดงออกในรูปของความเยน็ชา เฉือยชา และไม่ใจใส่

สิงเหล่านีเป็นสิงทีไม่พึงประสงคข์ององคก์ารอยา่งแน่นอน 

 สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทาํให้ผูป้ฏิบติัการกบัผูบ้ริหารมีความเป็นอนัหนึง

อนัเดียวกนั เมือใดถา้ทียอมรับเป้าหมายขององค์กรเป็นเป้าหมายของตนแลว้ก็จะทาํให้องค์การ

ประสบความสาํเร็จมากขึนเท่านัน เพราะบรรยากาศในการทาํงานจะเกิดความสามคัคีปรองดอง           
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มีความเขา้ใจซึงกนัและกนั มีความเป็นระเบียบ สิงเหล่านีจะเป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดพลงัเป็นทียอมรับ

กนัว่าโรงเรียนทีมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงนนัจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียน บา้น ชุมชน เป็นอย่างดี ดงันัน ประชาชนจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

เพราะการศึกษาทีดีจะต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความต้องการของท้องถินการที

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมจะเป็นวิธีการหนึงทีจะทราบถึงความตอ้งการของทอ้งถิน เป็นประโยชน์

ต่อการจดัการศึกษา เพราะเป็นการระดมความคิดของทุกฝ่ายทาํให้เกิดการตดัสินใจร่วมกนัอย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิผล 

 ความสําคญัของการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมนัน ชูชาติ แปลงลว้น (2551, หน้า 12) กล่าวว่า พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และแกไ้ขเพิมเติม พ.ศ.  2545 กาํหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และมีการกระจาย

อาํนาจการศึกษาไปยงัสถานศึกษาตามหลกัการดงันี 1) หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 

เป็นการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากทีสุด 

2) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้ผูเ้กียวขอ้ง

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร การตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษา 3) หลกัการ

คืนอาํนาจจดัการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้บุคคลที

เกียวขอ้งกบัการศึกษาหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา

ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นตน้ 4) หลกัการบริหารตนเอง 

(Self Management) ส่วนกลางมีหน้าทีเพียงกาํหนดนโยบายและเป้าหมาย ส่วนโรงเรียนสามารถ

กาํหนดวิธีการทาํงานเพือใหบ้รรลุเป้าหมายไดด้ว้ยตนเองโดยมีอาํนาจ หน้าทีและความรับผิดชอบ

ในการดาํเนินงาน และ 5) หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที

กาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทาํหน้าทีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ

การจดัการศึกษา เพือใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกาํหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ  

 จากหลกัการดงักล่าวนนัจึงนาํมาสู่ขอ้กาํหนดสองประการทีเกียวกบัประชาชนและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย ให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามที กิตติ กรทอง (2552, หน้า 19-20) อธิบายเพิมเติมดงันี 

ประการแรกการกาํหนดใหป้ระชาชนและองค์กรภาคเอกชนมีสิทธิเสรีภาพและมีหน้าทีในการจดั

การศึกษา ประการทีสอง การระดมทรัพยากรและการลงทุนดา้นงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น 

ทงัจากรัฐ ครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรเอกชนและองค์กรอืนๆ สถาบนัทุกประเภททงัใน

ประเทศและต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา โดยกาํหนดให้รัฐจดัสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับ

การศึกษาและจดัเงินสนับสนุนทุกครอบครัว หน่วยงาน องค์กรและสถาบันทีมีส่วนในการจัด

การศึกษาตามความเหมาะสมและความจาํเป็น นอกจากจากขอ้กาํหนดสองประการดงักล่าวขา้งตน้
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แสดงถึงความสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาทีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ทุกคน

เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของประเทศ 

 สมัฤทธิ กางเพ็ง (2545, หน้า 9) กล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้           

5 ประการดงันี 

 ประการที 1 การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูเ้กียวขอ้ง 

ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นทีหลากหลาย ทาํใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกว่าการคิดเพียงคนเดียว  

 ประการที 2 การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทาํใหเ้กิดการต่อตา้นน้อยลง 

ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึน นอกจากนียงัเป็นวิธีการทีผูบ้ริหารสามารถใชท้ดสอบว่า  

สิงทีตนเองรู้ตรงกบัสิงทีผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่ 

 ประการที 3 เปิดโอกาสให้มีการสือสารทีดีกว่า สามารถแลกเปลียนขอ้มูลและประสบการณ์

ในการทาํงานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสมัพนัธที์ดีต่อกนั 

 ประการที 4 เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือผูเ้กียวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและ

ทกัษะในการทาํงานร่วมกนั เกิดความมีนาํใจ (team spirit) และความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากขึน 

 ประการที 5 การมีส่วนร่วมจะทาํให้ผลการปฏิบติังานดีขึน การตดัสินใจมีคุณภาพมาก

ขึนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานมีความเป็นไปไดสู้ง ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานมากขึน 

 ปราชญา กลา้ผจญั (2545, หนา้ 1) กล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า

เป็นการบริหารงาน ทีทาํให้บรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม กล่าวคือ เป็นการบริหารทีสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดใหก้บัประชาชนและผูบ้งัคบับญัชาไปพร้อมๆกบัการสร้างหลกัธรรมาภิบาล (good governance) และ

การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการทาํงาน จะเห็นได้ว่าการบริหารในยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรี             

พนัตาํรวจโททักษิณ ชินวตัร ไดใ้ช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมสูงมากในรูปแบบการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการ (workshop) เพือการบริหารหรือการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

ประชุมเชิงปฏิบติัการในการกาํหนดนโยบายต่างประเทศ หรือการปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ การประชุม 

เชิงปฏิบติัการแต่ละเรืองนนัทาํหลายครัง ซึงนบัว่าเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีไม่เคยเกิดขึนมา

ก่อนในรัฐบาลชุดใดเลย และรวมไปถึงการให้อาํนาจปฏิบติั ในลกัษณะการให้ผูว้่าราชการจงัหวดั

เป็นผูช่้วยนายกรัฐมนตรีประจาํจงัหวดั หรือการดาํเนินงานโครงการจงัหวดับูรณาการ เพือการพฒันา  

โดยปรับเปลียนบทบาทและอาํนาจหนา้ทีของผูว้่าราชการจงัหวดัใหเ้ป็นผูบ้ริหารสูงสุดของจงัหวดั 

(Chief Executive Officer : CEO) ทีสามารถบงัคบับญัชาสั งการหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจงัหวดั

ไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จโดยตรง เพือใหก้ารดาํเนินงานภายในจงัหวดัเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ตรงตามนโยบาย
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ของผูบ้ริหารสูงสุด และสามารถตอบสนองความตอ้งการ และขอ้เท็จจริงของแต่ละจงัหวดัไดโ้ดยตรง 

นบัว่าเป็นมิติใหม่ของการบริหารในยคุนี  

 จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของนักวิชาการไทยผูบ้ริหารระดบัสูงของประเทศ 

และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมจาก

หลายฝ่าย ทงัในเรืองการจดัการศึกษา การบริหารจดัการ การระดมทรัพยากร ในระดบัต่าง ๆ ของ

ประเทศทีมีความหลากหลาย กวา้งขวาง หลายแง่มุม อนัจะทาํใหก้ารจดัการศึกษาตามแนวทางใหม่ 

ไม่โดดเดียวแต่เฉพาะผูรั้บผิดชอบเท่านัน แต่จะเปลียนแนวทางเป็นการรับผิดชอบร่วมกนัแทน  

โดยบูรณาการเอาเป้าหมายของหน่วยงาน และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในบรรยากาศ

ของความเป็นประชาธิปไตย  

 อมเรศ ศิลาอ่อน (2548, หนา้ 83-84) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาประการหนึง 

คือ ใหทุ้กสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การศึกษาของชาติ ไม่ควรถือว่าเป็นภารกิจผกูขาด

ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง เพราะเมือหน่วยงานอืนของสังคมหรือส่วนอืนไม่มีส่วนร่วม            

เขาก็ละทิงและไม่สนใจภารกิจดา้นการศึกษา พ่อแม่เห็นว่าหนา้ทีหล่อหลอมเยาวชนเป็นภารกิจของ

ครู เขาก็ไม่ตอ้งทาํเอาภารกิจทงัหมดให้ครู เมือเด็กอยู่ทีบา้นก็ไม่สอนเด็กเพิมเติมเพราะคิดว่าครู

สอนหมดแลว้ เรืองเช่นนีเกิดขึนจริงในทุกวนันี แต่ถา้เผยแพร่ไปว่าการศึกษาเป็นเรืองของการจะ

พฒันาลูกไม่ใช่ยกหน้าทีให้เป็นของครูแต่เพียงผูเ้ดียว ทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกคนในสังคมไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิง พ่อแม่ตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคนรุ่นต่อไปเพราะคุณภาพและ

สมรรถภาพของคนเหล่านีจะกาํหนดชะตากรรมของชาติในอนาคต 

 แอนโทนี (Anthony, 1978, pp. 27-29) ไดส้รุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ไว ้8 ประการ ดงันี 

 ประการที 1 ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนโดยปกติแลว้บุคคล

ยอ่มมีธรรมชาติทีต่อตา้นการเปลียนแปลง เพราะการเปลียนแปลงทาํใหต้อ้งปรับตวัจากสภาพทีเคยชิน 

แต่การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํให้ทุกคนทีมีส่วนเกียวข้องได้มีส่วนร่วมตัดสินใจและร่วม

ดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ ดงันนั เมือหน่วยงานมีความจาํเป็นตอ้งเปลียนแปลง บุคลากรในหน่วยงาน

ก็สามารถรับการเปลียนแปลงนนัไดดี้กว่าหน่วยงานทีไม่ไดบ้ริหารงานในลกัษณะนี  

 ประการที 2 ทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังานและผูบ้ริหารกบัสหภาพแรงงาน

ราบรืนขึน เนืองจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํให้กลุ่มต่าง ๆ กลา้เปิดเผยความไม่พอใจต่าง ๆ 

ออกมาทาํใหค้วามไม่พอใจเหล่านนัไดเ้ขา้สู่กระบวนการแกปั้ญหา ส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดี

ในหน่วยงาน และลดความสูญเสียต่าง ๆ อนัเนืองมาจากการขาดงาน การนัดหยุดงานหรือการทาํงานไม่

เต็มประสิทธิภาพ 
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 ประการที 3 ทาํใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อหน่วยงานมากขึน การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํ

ใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ ของหน่วยงานทาํให้พนักงานเกิดความนับถือตนเอง

และรู้ว่าตนเองมีคุณค่าต่อหน่วยงาน ผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงานมาจากความร่วมมือของทุกคนใน

หน่วยงานส่งผลใหเ้กิดความรักความผกูพนัต่อหน่วยงาน 

 ประการที 4 ทาํให้มีความไวว้างใจต่อฝ่ายบริหารมากขึน เมือพนักงานไดมี้ส่วนร่วม

ตดัสินใจกบัฝ่ายบริหาร พนักงานจะเขา้ใจถึงเหตุผลและความจาํเป็นของฝ่ายบริหารไดดี้ขึนและ 

การบริหารลกัษณะนีก็ช่วยให้ต่างฝ่ายต่างมีความเคารพซึงกนัและกนั ดงันันเมือมีปัญหาใด ๆ เกิดขึน          

ต่างฝ่ายก็จะมีความรู้สึกไวว้างใจกนัมากขึน การแกปั้ญหาก็สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

 ประการที 5 ทาํใหก้ารบริหารพนกังานง่ายขึน เนืองจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํให้

พนกังานยอมรับต่อการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน มีความผกูพนัต่อหน่วยงาน และมีความไวว้างใจ

ต่อฝ่ายบริหารมากขึน ส่งผลใหส้ามารถลดจาํนวนฝ่ายบริหารลงได ้เนืองจากไม่ตอ้งมีการควบคุม

อยา่งใกลชิ้ดและการไดมี้ส่วนร่วมก็ช่วยใหเ้ขามีความรับผิดชอบมากขึน รวมทงัช่วยให้ยอมรับใน

อาํนาจหนา้ทีของฝ่ายบริหารไดม้ากขึน 

 ประการที 6 ทาํให้การตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึน เนืองจากมีหลายคน

ช่วยกนัคิดในเรืองเดียวกนัทาํใหคิ้ดไดร้อบคอบยงิขึน และการทีมีฝ่ายพนักงานมาช่วยตดัสินใจทาํ

ใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน 

 ประการที 7 ทาํใหก้ารติดต่อสือสารจากเบืองล่างสู่เบืองบนดีขึน โดยปกติในหน่วยงาน

ทวัไปมกัสือสารจากบนลงล่างมากกว่าจากล่างขึนบน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นช่องทางให้

เกิดการสือสารจากล่างขึนบนไดดี้ขึน 

 ประการที 8 ทาํใหที้มงานมีประสิทธิภาพดีขึน การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํใหพ้นกังาน

เขา้ใจเป้าหมายไดต้รงกนัและมีทิศทางการดาํเนินงานไปในทางเดียวกนั ทาํให้ลดความขดัแยง้ใน

การปฏิบติังานส่งผลใหที้มงานมีประสิทธิภาพดีขึน  

 มีนักวิชาการ 3 ท่านไดแ้ก่ เดวิส (Davis, Keith, 1981, p. 160) กอร์ดอน (Gordon, Judith R., 

1987, p. 627) และสแวนส์เบอร์ก (Swansberg, 1996, p. 339) ไดมี้ความคิดเห็นเกียวกบัความสาํคญั

หรือประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทีคลา้ยคลึงกนั แตกต่างกนั และนอกเหนือออกไปดงันี 

 ส่วนทีคลา้ยคลึงกนัของนกัวิชาการทงั 3 ท่าน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดการยอมรับ

ฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั มีความไวว้างใจกนัสูง เกิดเจตคติทีดีต่อการทาํงาน และ มีความพึงพอใจ

ต่องานเกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นทีมงานคุณภาพ มีความสมคัรสมานสามคัคีกนั นอกจากนันยงั

ช่วยลดอตัราการขาดงาน เปลียนงาน และการทาํงานนอกเวลาลดลง 
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 เดวิสและกอร์ดอน (Davis & Gordon) มีความเห็นทีคลา้ยคลึงกนัว่า การมีส่วนร่วมมี

ความสําคญัอย่างยิงในการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิมผลผลิตหรือผลงานให้มีคุณภาพสูงขึน 

เนืองจากผูร่้วมงานมีแรงจูงใจในการทาํงาน มีความเชือมนัในตนเอง มีการติดต่อสือสารทีอยู่บนพืนฐาน

ความเขา้ใจกนั ทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร เดวิสและสแวนเบอร์ก (Davis & Swansberg) ก็มีความเห็น

ทีตรงกนัว่าการมีส่วนร่วมทาํใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งมีการยอมรับการเปลียนแปลง ไดค้วามคิดใหม่ ๆ 

ทีจะเกิดประโยชน์ต่อการพฒันางานมากขึน นอกจากนนัสแวนเบอร์ก (Swansberg) ยงัมีความเห็นที

แตกต่างว่า การมีส่วนร่วมยงัช่วยลดการร้องเรียนและขอ้ขอ้งใจต่าง ๆ ลงได ้และกอร์ดอน (Gordon) 

ยงัมีความเห็นทีเพิมเติมอีกว่าการมีส่วนร่วมทาํให้ทุกคนเขา้ใจกฎระเบียบ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย

ไดช้ดัเจนยงิขึน มีอิสระในการปฏิบติังาน สามารถคน้พบความสามารถพิเศษของตน และแสดงให้

เห็นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 สรุปไดว้่า ความสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ส่วน คือ

ประโยชน์ทีเกิดกบัหน่วยงาน ประโยชน์ทีเกิดกบัฝ่ายบริหาร และประโยชน์แก่พนักงาน รวมทงัจะทาํให้

ผูป้ฏิบติัการกบัผูบ้ริหารมีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัเป็นการสร้างความไวว้างใจและเชือมนัใน

บุคลากรเป็นการกระตุน้จูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดกาํลงัใจการปฏิบติังานเป็นการเปิดโอกาสให้

บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและการดาํเนินงานของสถานศึกษาและ

ทาํให้ทุกสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพราะบรรยากาศในการทาํงานจะเกิดความเขา้ใจ              

ซึงกนัและกนั สิงเหล่านีจะเป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดพลงัเป็นทียอมรับกนัว่าโรงเรียนทีมีประสิทธิภาพ

และมีผลสมัฤทธิทางการเรียนสูงนันจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน บา้น ชุมชน เป็นอย่างดี 

ดงันัน ประชาชนจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเพราะการศึกษาทีดีจะตอ้งจดัให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน เพราะเป็นการระดมความคิดของทุกฝ่ายทาํ

ใหเ้กิดการตดัสินใจร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิผล 

 นโยบายการจดัการศึกษาแบบมส่ีวนร่วม 

 การศึกษาเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาคุณภาพของประชาชนในชาติ ซึงรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญติัใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งเป็นประโยชน์สูงสูดต่อประชาชน 

และการจดัการศึกษาของรัฐตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) 

พ.ศ. 2545 เปิดโอกาสใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาดงัมีรายละเอียด ดงันี 

 1. สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 (2550, หนา้ 15 - 23) ไว ้ดงันี 
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 มาตรา 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีทีรัฐจะตอ้ง

จัดให้อย่างทั วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผูย้ากไร้ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยู่ในสภาวะ

ยากลาํบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตามวรรคหนึง และการสนับสนุนจากรัฐเพือให้ไดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียม

กบับุคคลอืน 

 การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมทีเหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา 50 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจยั 

และการเผยแพร่งานวิจยัตามหลกัวิชาการย่อมไดรั้บความคุม้ครอง ทงันี เท่าทีไม่ขดัต่อหน้าทีของ

พลเมืองหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 มาตรา 80 รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการศึกษา ดงัต่อไปนี 

 รัฐตอ้งคุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาปฐมวยั

ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน

ครอบครัวและชุมชน รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้

สอดคลอ้งกบัความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย

เพือพฒันาการศึกษาของชาติ จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้วหน้า

ทนัการเปลียนแปลงของสงัคมโลก รวมทงัปลกูฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 

คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมนัในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอาํนาจเพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพือพฒันามาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐและรัฐตอ้งส่งเสริมและ

สนบัสนุนการศึกษาวิจยัในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ขอ้มลูผลการศึกษาวิจยัทีไดรั้บ

ทุนสนบัสนุนการศึกษาวิจยัจากรัฐ 

 2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2548, หน้า 5-7) กล่าวถึง พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ไวว้่า  

 มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกักระจายอาํนาจไปสู่

เขตพืนทีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน อีกทงัตอ้งยึดหลกัการมีส่วนร่วม

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กรเอกชน 

องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน ๆ 

 มาตรา 29 ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั



54 

สงัคมอืน ๆ ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพือให้ชุมชน

มีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและ

วิทยาการต่าง ๆ เพือพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทงัหาวิธีการ

สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลียนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน 

 จากแนวนโยบายดงักล่าวเป็นการยนืยนัไดบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ได้ให้ความสําคญัแก่การศึกษาของประชาชนในชาติเป็นอย่างยิง โดยใช้สิทธิเข้ารับการศึกษา                

ขนัพืนฐานทีมีคุณภาพสิบสองปีอยา่งทวัถึง และไม่เก็บค่าใชจ่้าย ทงัยงัให้สิทธิแก่ผูย้ากไร้ ผูพิ้การ

และทุพพลภาพ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอืน ๆ ในชาติ แมแ้ต่เสรีภาพทางวิชาการ เช่น การศึกษา

อบรม การเรียนการสอน และการวิจยั เป็นตน้ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองเช่นกนัอีกทงัยงักาํหนดให้

รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบั

ความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมไปถึงตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจ

เพือใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน สามารถจดัและมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา นอกจากนีแลว้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ก็ยงัเนน้ถึงการศึกษาของ

ประชาชนในชาติดว้ยว่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์             

ทงัร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นได้อย่างมีความสุข รวมทังให้ยึด

หลกัการจดัการศึกษาว่า ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม และพฒันากระบวนการ

เรียนรู้อยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมนนั เนน้ใหใ้ชห้ลกัการกระจายอาํนาจและใหทุ้กภาคส่วน 

อนัได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เอกชน องค์กรเอกชน 

องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน ๆ  มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 แนวคดิเกยีวกบัการบริหารการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมของชุมชน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กาํหนดให้มีการจดัการศึกษาของ

รัฐต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององกรปกครองส่วนท้องถินและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 

เปิดโอกาสใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป

อยา่งต่อเนือง ดงันนั การกระตุน้ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความพร้อมและสนใจร่วมจดัการการศึกษา

เป็นเรืองจาํเป็นทีทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัในการดาํเนินการ 

 ความหมายของการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา 

 มีหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา              

ซึงพอประมวลได ้ดงันี 
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 จุฑามาศ สนิทดี (2550, หน้า 6) ให้ความหมายว่า การทีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน 

เสนอแนะ ใหก้ารช่วยเหลือ และคาดหวงัในการทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทีเกียวขอ้ง

กบัการวางแผน การแสวงหาทรัพยากร การดาํเนินการ กระประเมินผล ทงัทีเป็นขอ้กาํหนดระเบียบ

และวิธีการในสถานศึกษาทงัทางตรง และทางออ้มทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

 ชุมพล สนิทวงศ ์(2548, หนา้ 6) ใหค้วามหมายไวว้่า วิธีการทีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข เพือจดัการศึกษา 

 ณรงค ์อภยัใจ (2549, หนา้ 4-5) ไดใ้หค้วามหมายว่า การทีชุมชนเขา้ไปเกียวขอ้งในการกิจการ

ของโรงเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยปัจเจกบุคคล และกลุ่มบุคคลในฐานะ

ผูส้นบัสนุนช่วยเหลือร่วมมือในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในดา้นการวางแผน การประสานงาน

การจดัทรัพยากร และการประเมินผล 

 ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา้ 206) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การทีผูบ้ริหาร

เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจร่วมกนั ร่วมรับผิดชอบ

ในการบริหารงานบางอยา่ง เพือประโยชน์ในการระดมกาํลงัความคิดและแบ่งเบาภาระหน้าทีของ

ผูบ้ริหาร 

 บุญเลิศ ทิพจร (2544, หน้า 8) ให้ความหมายว่า กระบวนการทีชุมชนโดยบุคคล คณะบุคคล

หรือองคก์รชองชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ตามกระบวนการบริหารของสาํนกังาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 6 ขนัตอน คือ การวางแผน การจดัองค์กร การอาํนวยการ

การประสานงาน การงบประมาณ และการประเมินผล 

 พระครูวิจิตรบวรธรรม (2550, หนา้ 8) กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า คือ การกระจาย

อาํนาจการบริหารอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ เป็นหลักการทีสําคัญทีสุดของเป้าหมายตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ อนัเป็นการเปิดกวา้งใหแ้ก่พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัทางสังคม 

ไดมี้บทบาทเป็นทุนทางสงัคมใหแ้ก่การศึกษาทุกระบบ 

 พชัรินทร์ จูเวน (2549, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเขา้ร่วมสนับสนุน เสนอแนะให้

การช่วยเหลือชองชุมชนและองคก์รทอ้งถินในกิจกรรมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในดา้นการให้

คาํปรึกษาการวางแผน การประสานงาน การจดัสรรหาทรัพยากร และการประเมินผล 

 เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2547, หน้า 48) ให้ความหมายไวว้่า การเปิดโอกาสให้ประชาชน

หรือภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการศึกษา ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในการวางแผน   

การแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมินผลในลกัษณะของการร่วมคิด 

ร่วมทาํและร่วมแกไ้ขปัญหาดว้ยความเสียสละและเต็มใจ 
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 วรวรรณ  ตณัฑเสน (2546, หนา้ 4) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเขา้มามีสิทธิ มีส่วนร่วมสนับสนุน

ขอ้เสนอแนะใหก้ารช่วยเหลือของชุมชนและองคก์รทอ้งถินในกิจกรรมพฒันาการศึกษาทงัทางตรง

และทางออ้ม ซึงหมายถึงการวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การร่วมมือประสานงาน และการประเมินผล

ของโรงเรียน 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา ทีกล่าวมาสรุปไดว้่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา หมายถึง การทีชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนในการสนับสนุน 

ส่งเสริม แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมแกไ้ขปัญหา รับผดิชอบ ประเมินผลร่วมกนัใน

การบริหารสถานศึกษา 

 กระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษานัน มีหลายท่านไดก้ล่าวไว ้

พอประมวลได ้ดงันี 

 ชาติชาย ฤทธินาํ (2546, หนา้ 4-5) เห็นว่า ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น คือ 1) การแสดงความคิดเห็น

หรือขอ้เสนอแนะ 2) การเสียสละเงิน แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ 3) การร่วมประชุม 4) การเป็นวิทยากร 

5) การเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานในดา้นการเรียน 6) การสอนเพิมเติมแก่บุตรหลานในดา้นอืน  ๆ

 สุทธิรักษ์ ปิณฑภานนท์ (2543, หน้า 9-10) กล่าวว่ามีอยู่ 7 ขนัตอน คือ 1) ประชุมเพือ

ดาํเนินการ 2) สาํรวจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลู เพือเป็นขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาของชุมชน 

3) กาํหนดหลกัการ จุดมุ่งหมาย และเนือหา 4) กาํหนดความเหมาะสมของผูรั้บบริการ 5) การสร้าง

รายละเอียดของเนือหา 6) วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องเนือหา 7) ดาํเนินการใชเ้นือหา 

 สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (บุญเลิศ ทิพจร. 2544, หนา้ 8) กาํหนดให้

มี 6 ขนัตอน คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การดาํเนินการ การประสานงาน การงบประมาณและ

การประเมินผล 

 ณรงค์ อภยัใจ (2549, หน้า 4) พชัรินทร์ จูแวน (2549, หน้า 3) และวรวรรณ ตณัฑเสน (2546, 

หน้า 3-4) กล่าวว่า มีอยู่ 4 ขันตอน คือ การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรหาทรัพยากรและ            

การประเมินผล 

 เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2547, หนา้ 24) กล่าวว่า ขนัตอนของการมีส่วนร่วมมีอยู ่6 ขนัตอน 

คือ การคน้หาปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนความตอ้งการ การวางแผนดาํเนินการ การตดัสินใจการปฏิบติัการ            

การติดตามและประเมินผล และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

 Cohen และ Uphoff (1980, p. 219-222) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดบั คือ 1) การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
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 เพือช่วยใหเ้ขา้ใจระดบัขนัของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ไดง่้ายขนั 

จึงขอนาํเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดงัปรากฏในแผนภูมิที 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมิที 2.2 แสดงวงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 

ทีมา : Cohen, J.M. and Uphoff, N. Rural, (1980), Development Participation: Concept and  Measure for 

Project Design Implementation and Evaluation, New York: Cornell University, p. 216.  
  

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2550, หน้า 8) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการ          

มีส่วนร่วมในการบริหารว่ามี 6 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การจดัองค์กร 3) การอาํนวยการ 

4) การประสานงาน 5) การงบประมาณ และ 6) การประเมิน  

 พชัรินทร์ จูแวน (2549, หนา้ 3) กล่าวว่า มีอยู ่4 ขนัตอน คือ 1) การวางแผน 2) การประสานงาน 

3) การจดัสรรทรัพยากร และ 4) การประเมิน 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ กระบวนการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนควรจะ

ประกอบไปดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

 3. การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ 

 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล 

 

 ส่ส่วนวนร่วมในการตดัสินใจ 

Decision Making 

ส่วนส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน ์

Benefit 

กการารมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

Decision Making 

ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

Implementation 

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน ์

Benefit 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

Evaluation 
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 ณรงค ์อภยัใจ (2549, หนา้ 8) ไดเ้สนอรูปแบบการมีส่วนร่วมไว ้4 รูปแบบ คือ 

 1. การปรึกษาหารือ (Conductive Management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน

หรือผูที้เกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรูปแบบของคณะกรรมการ (Committee) เช่น 

คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการการดาํเนินงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจรูปแบบนีเป็นการกระจาย

อาํนาจการบริหารและการตดัสินใจให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบังานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาํเนินงาน

ดว้ยระบบการปรึกษาหารือนีเหมาะสาํหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ขึนไปโดยมอบหมายให้ทาํหน้าทีเป็น

หวัหนา้คณะทาํงาน ประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ เป็นตน้ 

 2. กลุ่มคุณภาพ (QC Circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วม            

ในการปฏิบติังานในรูปของกลุ่มบุคคล 3-10 คนทีอยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั รูปแบบคุณภาพนีเหมาะ

สาํหรับใชผู้ป้ฏิบติังานระดบัปฏิบติัหรือระดับหัวหน้าเพราะเป็นการฝึกฝน และเปิดโอกาสให้

ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสทาํงานร่วมกนั เพือคน้หาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา

ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซึงมีกระบวนการในการบริหารกลุ่มสร้างคุณภาพใน 4 ขนัตอน 

คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Action) 

 3. ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหนึงของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ทีไดผ้ลมากทางการปฏิบติัมีลกัษณะเป็นกล่องหรือตูรั้บฟังความคิดเห็นเท่านัน กล่าวคือรูปแบบนี

จะมีขอ้เสนอแนะให้ผูป้ฏิบติังานหรือผูที้เกียวขอ้งกรอกแบบทีกาํหนด เช่น ปัญหาทีพบ คืออะไร            

วิธีแกปั้ญหามีอะไรบา้ง ผลทีคาดว่าจะไดรั้บนันเป็นอย่างไร แบบฟอร์มทีกาํหนดอาจแตกต่างไปตาม

ความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน แต่มีหลกัการปฏิบติัเดียวกนั คือ จะตอ้งมีคณะกรรมการพิจารณา

ขอ้เสนอแนะมีหนา้ทีในการประเมินขอ้เสนอแนะนาํเสนอผูมี้อาํนาจพิจารณาต่อไป 

 4. ระบบส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ (Employee Ownership Plan) 

รูปแบบทีพบมากในการบริหารจดัการบริษทั หน่วยงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจโดยการส่งเสริมให้

ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซือหุ้นของบริษัททําให้เกิด

ความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีความรักความผกูพนัในการปฏิบติังานดว้ยดี 

 คีท (Keith, 1981, pp. 162-167) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ออกเป็น 6 รูปแบบ ดงัแผนภูมิที 2.3 
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แผนภูมิที 2.3 ประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6 รูปแบบ 

ทีมา : Davis, Keith, (1981), Human Behavior at Work : Organizational Behavior, New York : McGraw-

Hill Book Company, p. 163. 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของ คีท (Keith) ทงั 6 แบบ สรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี 

 รูปแบบที 1 การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative management) เป็นการบริหารที

ฝ่ายบริหารปรึกษาหารือทีจะตดัสินใจ โดยฝ่ายบริหารจะกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาคิดในประเด็น

ทีตนเองตอ้งการปรึกษา แต่โดยทวัไปมกักระตุน้ให้คิดในแง่มุมทีสนับสนุนความคิดของตนเอง 

หลงัจากนนัจึงตดัสินใจ การบริหารแบบนีผูบ้ริหารมกัจะไม่นาํทุกเรืองมาปรึกษาหารือกบัลูกน้อง 

แต่จะสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของการปรึกษาหารือ ซึงสิงทีจาํเป็นสาํหรับการบริหาร

ลกัษณะนีคือ การทีฝ่ายบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะไดเ้ห็นว่าความคิดของพวกเขาเป็นสิงทีมีประโยชน ์

 รูปแบบที 2 การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) เป็นการบริหารที

ใชค้วามคิดจากกลุ่มใหเ้ป็นประโยชน์โดยใหทุ้กคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ละคนมี

เสียงหนึงเสียงเท่ากนั (one man-one vote) การตดัสินใจมาจากมติของกลุ่มโดยสมาชิกทุกคนมีอิสระทีจะ

แสดงความคิดเห็นและโนม้นา้วคนอืน ๆ อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารแบบประชาธิปไตยอาจใชสิ้ทธิทีจะ

ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของกลุ่มได้กรณีทีความเห็นนันไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

หน่วยงาน 

 รูปแบบที 3 การบริหารแบบคณะทาํงาน (work committees) เป็นการบริหารทีนาํมาใช้

แกปั้ญหา และพฒันางาน เช่น บริษทัตอ้งการเพิมผลผลิตให้มากขึน ตอ้งการลดค่าใชจ่้ายในการผลิตลง 

ตอ้งการลดอุบติัเหตุในการปฏิบติังานลง เป็นตน้ ปัญหาและความตอ้งการเหล่านีสามารถใชก้ารบริหาร

แบบคณะทาํงานเขา้มาปรับปรุงแกไ้ขได ้โดยการตงัคณะทาํงานให้มีหน้าทีศึกษาหาวิธีการในการ

แบบการมีส่วนร่วม 
(Participative programs) 

 

แบบปรึกษา 
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(consultative 

management) 
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แกไ้ขปรับปรุง โดยปกติคณะทาํงานจะประกอบดว้ยฝ่ายบริหารและพนักงานแต่ก็อาจเป็นฝ่ายใด

ฝ่ายหนึงก็ได ้โดยคณะทาํงานอาจเป็นคณะทาํงานกลุ่มเลก็ ๆ หรือคณะทาํงานคณะใหญ่ทีใหค้นงาน

ทุกคนร่วมเป็นคณะทาํงานก็ได ้ทงันีแลว้แต่เรืองทีตอ้งการแกไ้ขปรับปรุง ตวัอย่างของคณะทาํงาน 

ไดแ้ก่ คณะทาํงานเพือปรับปรุงการทาํงาน คณะทาํงานกลุ่มควบคุมคุณภาพ คณะทาํงานเพือความ

ปลอดภยั เป็นตน้ 

 รูปแบบที 4 การบริหารแบบใหข้อ้เสนอแนะ (suggestion programs) เป็นการบริหารทีมุ่ง

ใชค้วามเห็นของแต่ละบุคคลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน โดยคนงานเขียนขอ้เสนอแนะลง

ในแบบฟอร์มและส่งให้ฝ่ายบริหาร เช่น ส่งไวที้กล่องรับขอ้เสนอแนะ วิธีการนีหน่วยงานจะได้

ความคิดและวิธีการต่าง ๆ ทีสามารถนาํมาแกปั้ญหาและพฒันางานของหน่วยงานได ้โดยผูเ้ป็นเจา้ของ

ความคิดจะไดรั้บรางวลัตอบแทน 

 รูปแบบที 5 การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดบักลาง (middle management committees) 

เป็นการบริหารทีใชพ้ลงัความร่วมมือจากกลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง โดยผูบ้ริหารระดบักลางฝ่ายต่าง ๆ 

มาร่วมกนัศึกษาปัญหาของหน่วยงานและเสนอแนวทางเพือการแกปั้ญหานนั วิธีการนีจาํเป็นจะตอ้ง

ใหก้ลุ่มของผูศึ้กษาไดรั้บขอ้มลูต่าง ๆ อยา่งเต็มที และไม่ถกูควบคุมจากผูบ้ริหารทีสูงกว่า การศึกษา

ปัญหาก็ตอ้งกระทาํอยา่งจริงจงั รอบคอบระมดัระวงั ก่อนทีจะเสนอความคิดไปสู่การปฏิบติั 

 รูปแบบที 6 การบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร (codetermination) เป็นการบริหาร

ทียนิยอมใหต้วัแทนของฝ่ายคนงานเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารดว้ย วิธีการนีเริมมีครังแรก

ในเยอรมนัตะวนัตก ในช่วงทศวรรษที 1940 และต่อมาไดก้ระจายไปยงัประเทศอืน ๆ สําหรับ

อตัราส่วนของตวัแทนจากฝ่ายคนงานนนัไม่ตายตวั บางประเทศอาจกาํหนดให้มีอตัราส่วน 1 ใน 3 

ของคณะกรรมการบริหาร บางประเทศก็กาํหนดจาํนวนไวแ้น่นอนว่าใหมี้ตวัแทนเพียง 2 คนเท่านนั 

แต่บางประเทศก็กาํหนดไวถึ้งกึงหนึงของกรรมการบริหาร 

 สรุปไดว้่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารทีเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน

หรือผูที้เกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทุกขนัตอน เริมจากการร่วมกันวางแผนร่วมกนัปฏิบัติ 

ร่วมกนัตรวจสอบ และร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ข ซึงทาํให้มีความรู้สึกผกูพนัและความเป็นเจา้ของ

กิจการหรือองคก์รนนั 

 ประโยชน์ของการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา 

 พระชาญ  ฐานธมฺโม (2555, หนา้ 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษานนั

มีประโยชน์อยูห่ลายประการดงัต่อไปนี 

 1. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความถนัด ความสนใจ ความสามารถของ

ตนเองไดเ้รียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ มีความสุขในการเรียนรู้และรักทีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 2. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั ช่วยใหผู้เ้รียนมีความสุข ผูส้อนมีความสุข และผูเ้รียนรู้พฒันาตนใหเ้ป็นครูอาชีพ 

 3. ผูป้กครองรู้และเขา้ใจความถนดั ความสนใจ ความสามารถและศกัยภาพในการศึกษา

เรียนรู้ของผูเ้รียนมีความเข้าใจบทบาทของคนในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ตลอดจนมีความสุขทีไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 4. ผูบ้ริหารไดพ้ฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนเป็นโรงเรียนที

แทจ้ริงไม่ใช่โรงสอนและไดใ้ชก้ระบวนการบริหารทีนกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชนมีส่วนร่วม 

 5. ชุมชน และสงัคมส่วนร่วม ไดพ้ลเมืองทีมีคุณภาพ ศกัยภาพ และมีสาํนึกรับผดิชอบต่อ

การพฒันาชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

 6. องคก์รอืน ๆ ไดมี้ส่วนช่วยประเทศในการพฒันาบุคคลทีจะเป็นพลเมืองทีดี มีคุณภาพ

และศกัยภาพทีจะช่วยพฒันาประเทศต่อไป 

 เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2547, หนา้ 63) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาดว้ยอีกว่า 

 1. ไดท้ราบถึงความตอ้งการของทอ้งถิน 

 2. แบ่งเบาภาระหรือรับภาระแทนราชการในการจดัการศึกษาไดบ้างกรณี 

 3. เป็นการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนหรือผูร่้วมงาน 

 4. ลดความขดัแยง้ในการบริหารงาน 

 5. เป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

 6. เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานแบบประชาธิปไตย 

 7. เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ซึงเท่ากบัว่าลดตน้ทุนในการผลิต จึงช่วยกนัใช้

ทรัพยากรอยา่งประหยดั 

 นอกจากนี การบริหารแบบมีส่วนร่วมนนั ยงัส่งผลดีต่อการบริหารงานอีกดว้ย ซึงสมยศ นาวีการ 

(2545, หนา้ 22-23) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว ้ดงันี 

 1. เกิดการยอมรับการเปลียนแปลงไดง่้ายกว่าไม่มีส่วนร่วม กล่าวคือเมือบุคคลไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจในทางดา้นทีจะเปลียนแปลงแลว้ จะเกิดการยอมรับมากกว่าการเปลียนแปลงที

เกิดจากบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียว เช่น ผูบ้ริหารพยายามให้มีการเปลียนแปลงในองค์กรทีมี

ผลกระทบต่อพนกังาน โดยทีพนกังานไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตงัแต่ตน้ก็จะเกิดแรง

ต่อตา้นพนกังาน 

 2. ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชามีความราบรืนและเกิดการปฏิสัมพนัธ์กนั

ในทางทีดี 
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 3. ก่อใหเ้กิดความผกูพนัระหว่างพนักงานกบัองค์กร อนัเนืองมาจากการมีความรู้สึกว่า

ตนเองมีคุณค่าในการตดัสินใจขององคก์ร 

 4. เกิดความไวว้างใจฝ่ายบริหารมีมากขึน ความรู้สึกไวว้างใจเป็นองค์ประกอบทีจาํเป็น

อยา่งหนึงในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5. การบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชาง่ายขึน เนืองจากเกิดการยอมรับในการเปลียนแปลงและ

ยอมรับในอาํนาจของผูบ้ริหารมีมากขึน 

 6. การติดต่อสือสารจากเบืองล่างสู่เบืองบนดีขึน 

 7. การตดัสินใจของฝ่ายบริหารมีคุณภาพมากขึน 

 8. การสร้างทีมงานทีมีคุณภาพการมีส่วนร่วมช่วยปรับปรุงทีมงานใหดี้ขึนทีมงานมีความ

ร่วมมือกนัในการกาํหนดเป้าหมายและการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

 สถาบนัพระปกเกลา้ (2548, หนา้ 9-10) ไดใ้หป้ระโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดงันี  

 1. เพิมคุณภาพการตดัสินใจ ช่วยให้เกิดพิจารณาทางเลือกใหม่ ทาํให้การตัดสินใจ 

รอบคอบขึน  

 2. การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เมือการตดัสินใจนันไดรั้บการยอมรับจะช่วยลด 

ความขดัแยง้ระหว่างการนาํไปปฏิบติั  

 3. การสร้างฉนัทามติ ลดความขดัแยง้ทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตดัสินใจของรัฐ 

 4. การมีส่วนร่วมตงัแต่ตน้สามารถลดการเผชิญหนา้และความขดัแยง้ทีรุนแรงได ้ 

 5. การเพิมความง่ายในการปฏิบติั สร้างให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมี

ความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั  

 6. ช่วยทาํใหเ้จา้หนา้ทีของรัฐมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน และไวต่อความรู้สึกห่วงกงัวล 

ของประชาชน และเกิดความตระหนกัในการตอบสนองต่อความกงัวลของประชาชน 

 7. การพฒันาความเชียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชนถือว่า เป็นการให ้

การศึกษาชุมชน เพือเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจและเป็นเวทีฝึกผูน้าํชุมชน  

 8. ช่วยทาํให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึนเป็นการเพิมทุนทางสังคมและ 

ช่วยเสริมสร้างใหป้ระชาชนเป็นพลเมืองทีกระตือรือร้น สอดคลอ้งกบัการปกครองตามหลกั ประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาทีกล่าวมาสรุปไดว้่า ประโยชน์

ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเพือให้ผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร ชุมชน องค์กร 

ไดท้ราบถึงความตอ้งการของแต่ละส่วน ทาํใหมี้การแบ่งเบาภาระงาน สร้างความสามคัคี ลดความขดัแยง้ 

ประหยดัทรัพยากร เกิดความไวว้างใจ ทาํใหเ้กิดการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.6 การสังเคราะห์สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา 

 เมือกล่าวโดยสรุปของแนวคิดเกียวกบัการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที

กล่าวมาขา้งตน้นนัสามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาไดว้่า 

คือ กระบวนการทีชุมชนมีโอกาสเขา้มามีบทบาทเพือการระดมกาํลงัความคิด ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

สนบัสนุน เสนอแนะ ใหก้ารช่วยเหลือ ร่วมรับผดิชอบ และคาดหวงัในการทีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงานบริหารการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การประสานงาน             

การแสวงหาทรัพยากร การดาํเนินการ และการตรวจสอบประเมินผล เพือให้งานบรรลุเป้าหมาย

ตามทีชุมชนตอ้งการ ซึงกระบวนการบริหารดงักล่าวควรจะประกอบไปดว้ยขนัตอน 4 ประการ 

ดงันี คือ 

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) นุทิศ เอียมใส (2555, หน้า 79-80) กล่าวว่า 

เป็นการมีส่วนร่วมทีเป็น การแสดงออกดา้นความคิดเกียวกบัการจดัระบบ หรือกาํหนดระบบของ

โครงการเป็นการประเมิน ปัญหาหรือทางเลือกทีจะสามารถเป็นไปไดที้จะนาไปปฏิบติั เพือการพฒันา

โดยการประเมินสภาพ ทีเป็นอยูแ่ละสาเหตุของปัญหา ซึงในขนัตอนนียงัแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน 

ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในขนัตน้ (Initial Decision) เป็นการคน้หาความตอ้งการทีแทจ้ริง ซึงเป็นวิธีการทีจะ

เขา้ไปมีส่วนร่วมของโครงการ การมีส่วนร่วมในขนัเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ

ช่องทางในการแกปั้ญหา รวมทงัลาดบัความสาํคญัของโครงการทีจะตอ้งดาํเนินการ และ การมีส่วนร่วม

ในขนัตอนการติดสินใจปฏิบติั (Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเขา้มาปฏิบติัการ ไดแ้ก่ อาสาสมคัร  

ผูป้ระสานงาน หรือกลุ่มทีรวมตวักนัตามประเพณี เช่น กลุ่มสตรีหรือกลุ่มหนุ่มสาว เพือทีจะมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิกร่วมดาเนินการ คดัเลือกผูน้าและการสร้างพลงัอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร  

 โอเวน (Owens, 2001, p. 196) กล่าวไวว้่า “การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และจะช่วย

ปรับปรุงคุณภาพของการตดัสินใจหากใชก้ลยทุธแ์ละสถานการณ์ทีถูกตอ้ง จะทาํให้เกิดความเกียวขอ้งที

จะนาํไปสู่ความมีพนัธะผกูพนัและนาํไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุผล โดยผูที้จะเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจนนัอาจประกอบดว้ย ผูบ้ริหารครู นกัเรียน ผูป้กครอง ผูน้าชุมชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน ๆ  

 วิทยา ด่านธาํรงกุล (2546, หน้า 29) กล่าวว่า ในสภาวะทีการแข่งขนัสูงและเทคโนโลยี

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วองค์การจะประสบผลสาํเร็จได้ก็ด้วยคน โดยทีองค์การจะต้องทาํให้

พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีเกียวขอ้งหากทาํสาํเร็จองค์การจะไดค้วามคิดทีดี

มากมายมหาศาลจากระดบัล่างสุดไปจนถึงระดบับนสุดขององคก์าร 

 ชาติชาย ฤทธินาํ (2546, หนา้ 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สิงทีตอ้งกระทาํ

เป็นประการแรก ก็คือการกาํหนดความตอ้งการและการจดัลาํดบัความสาํคญั จากนันก็เลือกนโยบายและ
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ประชากรทีเกียวข้องกบัการตัดสินใจในช่วงเริมตน้การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการวางแผนและ          

การตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้และขนัตอนของการตดัสินใจนัน สามารถดาํเนินการดงันี 

คือ มีการตงัเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์กาํหนดเกณฑใ์นการตดัสิน เสนอเป้าหมายหรือขอ้พิจารณา 

ประชุมเพือพิจารณาร่วมกนั และลงมติในทีประชุมในทาํนองเดียวกนั  

 พระธีรพงค ์ ธีรป ฺโญ (2553, หนา้ 49) เสนอว่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สิงทีตอ้ง

กระทาํเป็นประการแรกคือตอ้งคาํนึงว่าในการบริหารสถานศึกษานัน ชุมชนสามารถมีบทบาทใน

การตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมการบริหารทงั 4 ดา้น ของสถานศึกษาได ้เช่น ร่วมในการประชุมและ

ตดัสินใจดา้นนโยบายยุทธศาสตร์ หรือแผนงานของสถานศึกษา ร่วมตดัสินใจในการสรรหาและบรรจุ

แต่งตงับุคลากร การดาํเนินการทางวินัยและการลงโทษ การจัดสรรและอนุมติังบประมาณร่วม

พิจารณาและตดัสินใจในการรับนกัเรียน และร่วมตดัสินใจในการใชแ้ผนบริหารสถานศึกษา เป็นตน้ 

 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นสิง

ทีมีความสาํคัญมาก โดยเริมจาก การกาํหนดความตอ้งการและการจัดลาํดบัความสาํคัญ วางเป้าหมาย            

วางแผนการดาํเนินงาน ดาํเนินการตามแผนทีวางไว ้โดยทุกขนัตอนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควรมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจทุกขนัตอนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

 2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

 การดาํเนินงาน ถือได้ว่าเป็นส่วนสาํคัญในการปฏิบัติงานในทุกดา้นของการบริหาร

เพราะถา้ขาดการปฏิบติัเสียแลว้ การบริหารทุกอย่างคงไม่มีวนัประสบความสาํเร็จ แต่อย่างไรก็ดี

การทีจะดาํเนินงานใหไ้ปสู่ความสาํเร็จไดน้นั ความมีการวางแผน การตดัสินใจทีดีรวมไปถึงการนาํ

องคค์วามรู้ทฤษฎีทีเกียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้

 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน (Implementation) นุทิศ เอียมใส (2555, หน้า 81) กล่าวว่า 

เป็นการดาํเนินงานตามโครงการ และแผนงานและเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็น

เจา้ของกิจกรรมและผลงานทีปรากฏ ในขนัตอนนียงัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมใน

การสลายทรัพยากร (Resource Contribution) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้

วสัดุอุปกรณ์และการใหค้าํแนะนาํ ซึงทรัพยากรเหล่านีจะ ให้ดว้ยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการบริหาร

และประสานงาน (Administration and Coordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการจา้งบุคคลเขา้มามีส่วนร่วม

ดาํเนินการการฝึกอบรมผูที้จะเขา้ปฏิบติัในโครงการ หรือการให้คาํปรึกษาในการตดัสินใจเกียวกบัโครงการ 

และเป็นผูป้ระสานงานในโครงการดว้ย และการมีส่วนร่วมในการเขา้เป็นผูป้ฏิบติัในโครงการมกัพบวา่ 

มีลกัษณะเป็นการบงัคบั ใหเ้ขา้ปฏิบติัในโครงการมากทีสุด การมีส่วนร่วมโดยการบงัคบัให้ปฏิบติั

จะต่างจากการให ้ความร่วมมือเพราะการบงัคบัใหท้าํนนั ผลประโยชน ์(Benefits) จะไม่ใช่เป็นสิงที
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สาํคญัแต่ถา้เป็นการมีส่วนร่วมดว้ยความเต็มใจนนั จะมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ทีจะไดรั้บหลงัเกิด

การมีส่วนร่วม ดว้ย  

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินงานนัน จึงเป็นการทีประชาชนเขา้มามีส่วนใน

การทาํโครงการหรือกิจกรรม โดยการร่วมช่วยเหลือดา้นทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือ

โดยการบริหารงาน และประสานงาน ตลอดจนการดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้ 

ชาติชาย ฤทธินาํ (2546, หน้า 9) กล่าวว่า ในส่วนทีเกียวข้องกบัการบริหารการศึกษานัน ชุมชน

สามารถมีส่วนร่วมในเรืองต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี เช่น ร่วมดาํเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งวิทยาการ

หรือภูมิปัญญาทอ้งถิน ร่วมดาํเนินการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาร่วม

ดาํเนินการนิเทศการศึกษา ร่วมดาํเนินการแนะแนวการศึกษาให้แก่ชุมชน ร่วมดาํเนินส่งเสริมและ

สนบัสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว หรือองค์กรหน่วยงานอืน ๆ ในชุมชนร่วมดาํเนินงาน

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของสถานศึกษา ร่วมดาํเนินการดา้นการมีวินัยและการรักษาวินัย 

ร่วมดาํเนินงานดา้นวงประมาณ ร่วมใหค้าํปรึกษาและใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบริหารการเงินการบญัชี 

และการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ร่วมให้ขอ้เสนอแนะดา้นการดาํเนินงานธุรการ ร่วมสอดส่อง

ดูแลความปลอดภยั อาคารสถานทีสภาพแวดลอ้ม และทรัพยสิ์นของโรงเรียน ร่วมให้ขอ้เสนอแนะ

ต่อการดาํเนินงานดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั วไป และร่วมดาํเนินการแจ้ง

ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์งานการศึกษาของสถานศึกษาให้แก่ชุมชนอย่างทั วถึง เป็นต้น              

ซึงเป็นงานทีอยูใ่นขอบข่ายของการบริหารงานทงั 4 ดา้นของสถานศึกษา 

 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานนนัมีความสาํคญัยงิเพราะเป็นขนัตอนของการปฏิบติัจริง ซึงหากทุกคนทีเกียวขอ้งไดม้า

มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานแลว้ยอ่มทาํใหก้ารดาํเนินงานต่าง ๆ สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน

เพราะไดรั้บความร่วมมือร่วมดาํเนินการร่วมกนัซึงทงันีควรเป็นไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา

อีกเช่นกนั 

 3. การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ 

 นุทิศ เอียมใส (2555, หนา้ 82) กล่าวว่า มีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ยงัแบ่งออกได้

เป็น 3 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Material Benefits) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมใน การเพิม

ผลผลิตรายได ้หรือทรัพยสิ์น การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในดา้นสังคม (Social Benefits) ไดแ้ก่ 

ผลประโยชน์ ทีเกิดขึนแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานทีสาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น 

การเพิมคุณภาพชีวิต การเกิดระบบนาํประปา และการมีส่วนร่วมกบัผลประโยชน์ในดา้นบุคคล 

(Personal Benefits) ไดแ้ก่ ความนบัถือตนเอง (Spelt - esteem) พลงัอาํนาจทางการเมือง (Political Power) 

ความคุม้ค่าของ ผลประโยชน ์(Sense of Efficacy) ในส่วนของ ณรงค ์อภยัใจ (2549, หนา้ 10) กล่าวว่า 
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ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา อาจปรากฏออกมาเป็นเชิงบวกหรือลบได ้

ทงันีขึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ภาวะผูน้าํ การตดัสินใจ การวางแผน เป็นตน้ อนัเป็นผลมา

จากการดําเนินการ ซึงโดยมากแล้วเป็นผลด้านจิตใจมากกว่าว ัตถุ เช่น การยกย่องชมเชน                   

การประกาศคุณงามความดี การรดนาํดาํหวั เป็นตน้ และวรวรรณ ตณัฑเสน (2546, หนา้ 8) กล่าวว่า 

ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์นนั นอกนจากความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิงคุณภาพแลว้ 

ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของงาน จะรวมทงัผล

ในทางบวก และผลทีเกิดขึนในทางลบ ทีเป็นผลเสียของงาน ซึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อ

บุคคลและสงัคมดว้ย ซึงทงัหมดนี ในเมือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมแลว้ ยอ่มไดรั้บผลดงักล่าวเช่นกนั 

ซึงอาจไดรั้บในรูปแบบทางตรง หรือทางออ้มก็ได ้เช่น ความพึงพอใจต่อการบริหารศึกษาของ

สถานศึกษา ความพึงพอใจต่อความสาํเร็จของสถานศึกษา ความพึงพอใจต่อความสาํเร็จของบุตร

หลานทีเขา้เรียนในสถานศึกษา หรือไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินงานของสถานศึกษา เป็นตน้ 

 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์นนั เป็นการรับผลประโยชน์ร่วมกนั ทงัในดา้นของรายได ้สังคม การยอมรับซึงอาจ

เป็นการรับผลประโยชน์ทีมีทงัทางตรงและทางออ้ม มีทงัผลดีและผลเสีย ซึงเป็นผลประโยชน์ที

ผูเ้กียวขอ้งตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 

 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 นุทิศ เอียมใส (2555, หน้า 84) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวดัผล และวิเคราะห์ผลของการดาํเนินงาน รวมทงัเป็นการคน้หาขอ้ดี

และขอ้บกพร่อง เพือหาแนวทาง แกไ้ขการทางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในขนันี

ส่วนใหญ่บทบาทดงักล่าวจะ เป็นของเจา้หนา้ทีภาครัฐ โดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที

จดัสรรนนันาไปใชอ้ยา่งไร บางกรณีแม่แต่เจา้หน้าทีเองยงัไม่มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในขนัตอนดงักล่าว 

การมีส่วนร่วมใน การประเมินผลนีจะเป็นสิงทีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลงังานความคิดของ

มวลชนทีจะทาให ้โครงการพฒันาหรือสามารถนาประยกุตใ์ชต่้อไป  

 สอดคลอ้งกบั วรวรรณ ตณัฑเสน (2546, หนา้ 22) ทีกล่าวว่า การประเมินผล เป็นวิธีการหนึง

ทีช่วยทาํให้ทราบถึงความก้านหน้าหรือผลสําเร็จของงานรวมไปถึงทาํให้ทราบอุปสรรคปัญหา         

ในการดาํเนินงานบริหารนัน นอกจากมีการประเมินเป็นระยะแลว้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตามผล

อยา่งต่อเนืองดว้ย ซึงการประเมินผลและติดตามผล เป็นการติดตามการดาํเนินการตามแผนโครงการว่า 

กระบวนการดาํเนินการนันสามารถทีจะให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่อย่างไร รวมทงัประเมินผลลพัธ์

ของแผนงานโครงการว่าตรงตามเป้าหมายทีกาํหนดหรือไม่เพียงใด 
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 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลและติดตามผลนัน จุฑามาศ สนิทดี 

(2550, หนา้ 22) ไดส้รุปไวว้่า คือ การทีชุมชนเขา้ไปร่วมในการดาํเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลหรือ

ประเมินผลการดาํเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียน ทงัในรูปแบบของการเป็นกรรมการ หรือการรวมฟัง 

ร่วมทงัใหข้อ้คิดใหข้อ้มลูผลการบริการจดัการศึกษาของโรงเรียนในทอ้งถิน ซึงอาจมีส่วนร่วมดงันี 

เช่น ร่วมในการกาํกบัการตดัตาม และวดัผลประเมินผลการจดัการจดักิจกรรมการเรียนการสินร่วม

ในการกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมกาํกบัตดัตามการมีวิวยัและการรักษาวินัย

ของบุคลากร ร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการใชง้บประมาณ และร่วมในการกบั ติดตาม การดาํเนินงานของสถานศึกษา เป็นตน้ 

 ซึงเมือเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าวแลว้ ยอ่มจะก่อประโยชน์แก่ทุกผ่าย ไม่ว่าจะ

เป็นดา้นผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหาร และสถานศึกษา อาทิเช่น ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ

และความสามารถ ผูส้อนสามารถจดักระบวกการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัผูบ้ริหาร

ไดพ้ฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน และสถานศึกษาเป็นโรงเรียน

ทีแทจ้ริงไม่ใช่โรงสอน เป็นตน้ นอกจากนนั ยงัส่งผลดีต่อผูป้กครอง ครอบครัว และขยายออกไปสู่ชุมชน 

สงัคม ประเทศชาติ หรือองค์กรภายนอกสถานศึกษาอีกดว้ย กล่าวคือชุมชน และสังคมโดยส่วนรวมได้

พลเมืองทีมีคุณภาพ ศกัยภาพ และมีสาํนึกสาธารณะ ร่วมรับผดิชอบต่อการพฒันาชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ และอาจรวมไปถึงการก่อใหเ้กิดความสงบสุขสนัติภาพแก่มวลมนุษยชาติ 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลทีกล่าวมาสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

เป็นการมีส่วนร่วมในการวดัผล ประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน เพือแสวงหาขอ้ดีและ

ขอ้บกพร่องของการดาํเนินงานเพือปรับปรุงแกไ้ขให้การดาํเนินงานสามารถดาํเนินงานให้บรรลุ

ตามเป้าหมายทีวางไวเ้พือผลประโยชน์ร่วมกนั 

 จากประโยชน์ของการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของขุมชนดงักล่าว ทาํให้เห็นได้

ว่าผลประโยชน์ทีแทจ้ริงแลว้เป็นผลประโยชน์อนัตกถึงแก่ทุกฝ่ายทีมีส่วนเกียวขอ้ง (Stakeholders) 

ไม่ว่าจะเป็นด้านของผูเ้รียน ผูส้อน ผูบ้ริหาร และสถานศึกษา อีกทังยงัส่งผลดีขยายออกไปสู่

ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ หรือองคก์รภายนอกสถานศึกษา เหตุทีเป็นเช่นนี เนืองมาจาก

การบริหารการศึกษานัน เป็นการตอบสนองต่อสภาพความตอ้งการของชุมชนอย่างแทจ้ริงและ            

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จนในทีสุดก็เป็นผูรั้บผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมนนัเอง 
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2.7 แนวคดิเกียวกับการจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

 ความหมายของการจดัสนทนากลุ่ม 

 การจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) มกัถูกกาํหนดให้ใชใ้นการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 

ถึงแมจ้ะมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานในการใชเ้พือวิจยัตลาดและในการวิจยัทางแพทย ์เมือไม่นานมานี 

คุณค่าของการจดัสนทนากลุ่ม นบัว่าเป็นเครืองมือสาํหรับนกัวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ซึงมีทงัศกัยภาพ

และขอ้จาํกดั โดยมีผูนิ้ยามกนัอย่างกวา้งขวางเกียวกบักบัการจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

เป็นการอภิปรายทีมีแบบแผนอนัเป็นกิจกรรมกลุ่มในสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซึงมีปฏิสมัพนัธซึ์งกนัและกนั 

เพือทาํใหก้ลุ่มดงักล่าวสร้างผลการวิจยัทางสังคมศาสตร์ได ้มีนักการศึกษาให้ความหมายของการ

สนทนากลุ่มทีหลากหลาย ดงัต่อไปนี 

 ชาย โพธิสิตา (2547, หนา้ 208-209) ไดใ้ห้นิยามของการสนทนากลุ่มสรุปไดว้่า การสนทนากลุ่ม 

เป็นกลุ่มคนทีถกูจดัขึนมาเพือการสนทนา หรือการอภิปรายกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเจาะจงเพือจะหา

ขอ้มลูทีถกูตอ้งตรงประเด็นสาํหรับตอบคาํถามการวิจยัเรืองใดเรืองหนึงโดยเฉพาะ ซึงขอ้มลูทีดีควร

จะมาจากการอภิปรายทีกลุ่มมีการโตต้อบกนั และดว้ยคุณสมบติัขอ้นีเองทาํให้วิธี การนีถูกเรียกว่า 

“การอภิปรายกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจง” (Focus group discussion : FGD) หรือการสนทนากลุ่ม 

 มอร์แกน (Morgan, 1997, p. 197) นิยามของการจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion)        

ว่าเป็นกลุ่มของบุคคลทีถกูเลือกโดยรวมถึงผูว้ิจยั เพือทาํการอภิปรายและให้ความคิดเห็นเกียวกบั

ประเด็นต่าง ๆ ในหวัขอ้ของการวิจยั การสนทนากลุ่มนนัเป็นการรวมเอาองคป์ระกอบทีสาํคญัของ

ทงัสองวิธี ไดแ้ก่ การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวัเขา้มาเป็นการสนทนากลุ่ม 

กล่าวคือวิธีการสนทนากลุ่มช่วยให้นักวิจัยในฐานะเป็นผูด้าํเนินการสนทนามีโอกาสสังเก ต

พฤติกรรมของผูร่้วมสนทนาผา่นทางปฏิสมัพนัธท์างวาจาทีสมาชิกกลุ่มมีต่อกนัในหัวขอ้ใดหัวขอ้

หนึงในเวลาทีจาํกดั แต่ขอ้ดอ้ยของการสนทนากลุ่มเมือเทียบกบัการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม คือ ไม่เป็นไป

ตามสภาพธรรมชาติซึงมีพฤติกรรมหลากหลาย และกลุ่มคนทีมารวมกนัก็ถูกเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง

ไม่ใช่กลุ่มตามธรรมชาติ นอกจากนีเรืองทีสมาชิกสนทนากนัก็เป็นเรืองทีผูว้ิจยักาํหนดมามิใช่เรืองที

สนทนากนัตามปกติ วิธีการสนทนากลุ่มช่วยให้นักวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของผูร่้วมสนทนาทีมีต่อ

ประเด็นการสนทนาต่าง ๆ ได้ และช่วยให้ผูว้ิจ ัยเขา้ถึงผูใ้ห้ขอ้มูลบางคนทีขลาดกลวัต่อการถูก

สมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั เนืองจากการสนทนากลุ่มเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลไดอ้ยู่ในสิงแวดลอ้มที

รู้สึกปลอดภัย สบายใจทีจะแลกเปลียนความคิด ความเชือ เจตคติ ในกลุ่มคนทีมีพืนฐานทาง

เศรษฐกิจ สงัคม เชือชาติ เพศ ทีเหมือน ๆ กนันอกจากนีในการสนทนากลุ่มผูร่้วมสนทนาสามารถ

ดาํเนินการสนทนาตามทีตนอยากแสดงออก และสามารถคุมทิศทางการสนทนาได ้
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 เมอร์ตนั และเคนดอลล ์ (Merton and Kendall’s, 1946, pp. 541-557) กล่าวว่า การจดัสนทนากลุ่ม 

(focus group discussion) เป็นรูปแบบของการสมัภาษณ์กลุ่มและมีความสาํคญัทีใชใ้นการแยกแยะ

ระหว่างของมากกว่าสองสิง การสมัภาษณ์กลุ่มเกียวขอ้งกบัการสมัภาษณ์กลุ่มบุคคลในเวลาเดียวกนั 

โดยเนน้คาํถามและการตอบสนองกนัระหว่างผูว้ิจยัและกลุ่มในการสนทนา อย่างไรก็ตามการจดั

สนทนากลุ่ม (focus group discussion) ต้องอาศยัปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัภายในกลุ่มบนพืนฐานของ

ประเด็นทีผูว้ิจยัไดเ้สนอ 

 ดงันนั คุณลกัษณะหลกัทีบ่งบอกการเป็นกลุ่มสนทนาทีดี สามารถสรุปไดว้่า คือ การมีความเขา้ใจ

อยา่งถ่องแทแ้ละการนาํเสนอขอ้มลูทีเกิดจากปฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่ม 

 จอหน์ และมิทเชล (Neubert John. Mitchell, 1998, p. 1665) ไดน้าํเสนอบทความเกียวกบั

การสมัภาษณ์กลุ่มทีเป็นตวัแปรในการพฒันาเทคนิคการจดัสนทนากลุ่ม ซึงกาํหนดว่า กลุ่มในการ

สนทนานนัจะจาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์หรือความเชียวชาญพิเศษในหวัขอ้ทีทาํการศึกษาโดยมีร่าง

คาํถามในการสมัภาษณ์ทีชดัเจน นอกจากนี ประสบการณ์ส่วนตวัของผูร่้วมกลุ่มสนทนาจะตอ้งมี

ความสมัพนัธก์บัขอ้คาํถามทีไดเ้ตรียมไว ้ 

 จุดมุ่งหมายของการจดัสนทนากลุ่ม 

 โพเวล (Powell, 1996, pp. 193-206) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลกัของการจดัสนทนากลุ่มในการวิจยั 

คือ การดึงทศันคติ ความรู้สึก ความเชือ ประสบการณ์ ตลอดจนปฏิกิริยาของผูต้อบออกมา ซึงวิธีการอืนไม่

สามารถทาํได ้(เช่น การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ตวัต่อตวั หรือการใช้แบบสอบถาม เป็นตน้)           

ซึงทศันคติ ความรู้สึก ความเชือถือเหล่านี ในบางส่วนอาจเป็นอิสระจากกลุ่มหรือสิงทีสังคมคาดหวงั        

แต่จะเป็นสิงทีเกิดจากการรวมกลุ่มทางสงัคมและมีปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัทีอยู่ในขอบข่ายของ

การจดัสนทนากลุ่ม เมือเปรียบเทียบกบัการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) ทีตอ้งการ

เพียงทศันคติ ความรู้สึก และความเชือของแต่ละบุคคลเท่านนั เป็นการดึงมุมมองทีหลากหลายและ

กระบวนการทางความรู้สึกออกมาในสภาพแวดลอ้มของกลุ่ม การสมัภาษณ์รายบุคคลเป็นวิธีการที

ง่ายกว่า สําหรับนักวิจัยในการควบคุมซึงการจดัสนทนากลุ่มจะต้องใช้การตดัสินใจทีเป็นของ

ตนเอง และเมือเปรียบเทียบกบัวิธีการสงัเกตการณ์ (observation) แลว้ การจดัสนทนากลุ่มจะทาํให้

ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มลูทีมากกวา่ในระยะเวลาอนัสนั วิธีการสงัเกตการณ์ จะตอ้งขึนอยู่กบัการรอทีจะให้

ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มลู วิธีการสงัเกตการณ์ จะตอ้งขึนอยูก่บัการรอทีจะตอ้งมีเหตุการณ์เกิดขึน ขณะทีในการจดั

สนทนากลุ่มนนั ผูว้ิจยัเพียงปฏิบติัตามร่างคาํถามเหล่านนั 

 ในเรืองนีมอร์แกน (Morgan D.L., 1988, p. 227) กล่าวว่าการจดัสนทนากลุ่มไม่ใช่กระบวนการ

ตามธรรมชาติ แต่เป็นกระบวนการทีมีแบบแผน การจดัสนทนากลุ่มมีประโยชน์อยา่งยิงเมือมีความ

แตกต่างระหว่างผูร่้วมกลุ่มสนทนาและผูเ้ชียวชาญ และเมือภาษาทีใชใ้นแต่ละวนัและวฒันธรรม
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ของกลุ่มเฉพาะเป็นสิงทีน่าสนใจ รวมทงัเมือแต่ละบุคคลตอ้งการทีจะวินิจฉัยระดับของความคิดเห็น

ส่วนใหญ่ในหวัขอ้ทีนาํเสนอ 

 บทบาทของการจดัสนทนากลุ่ม 

 แลค (K. E., Race, 1994, pp. 730-740) ได้กล่าวถึง การจดัสนทนากลุ่ม สามารถถูกนํามาใช้

ในช่วงเริมต้นหรือช่วงบุกเบิกของการวิจัย ระหว่างการวิจัย บางครังเพือประเมินหรือพฒันา

กิจกรรมการดาํเนินการต่าง ๆ ในการวิจัย หรือหลกัจากการวิจยัได้ดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์แลว้           

การใชว้ิธีการจดัสนทนากลุ่มนนั เพือประเมินผลกระทบหรือก่อใหเ้กิดเสน้ทางการวิจยัทีไปไดไ้กล

กว่าทีมีอยูเ่ดิม วิธีนีสามารถถกูใชไ้ดท้งัในฐานะวิธีการจดัสนทนากลุ่มโดยตรง หรือในฐานะการเติมเต็ม

ใหแ้ก่วิธีการวิจยัอืน โดยเฉพาะอย่างยิงเพือการสอบยนัขอ้มูล (Triangulation) และการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ (Validity Checking) ได ้

 โดยทวัไป การจดัสนทนากลุ่มช่วยใหค้น้พบหรือก่อใหเ้กิดสมมติฐานการวิจยัและพฒันา

คาํถามหรือแนวคิดสาํหรับแบบสอบถามและร่างคาํถามเพือการสมัภาษณ์ อย่างไรก็ตามวิธีการนียงั

มีขอ้จาํกดัในดา้นความสามารถของการอา้งอิงไปสู่ประชากรทงัหมด โดยหลกัแลว้จาํนวนสมาชิกที

ร่วมสนทนากลุ่มมีขนาดเลก็ ซึงเป็นไปไดที้กลุ่มตวัอยา่งไม่สามารถเป็นตวัแทนประชากรทีดีได ้ 

 นอกจากนี รัตนะ บวัสนธ ์(2552, หนา้ 123) กล่าวว่า การวิจยัเชิงคุณภาพทางการศึกษาที

ใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มนิยมนาํมาใชว้ิจยัในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่  

 1.ใชเ้พือสาํรวจศึกษาความคิดเห็นทศันคติของผูป้กครองนักเรียนหรือชุมชนต่อแนวคิด

ของการจดัการศึกษา หรือการจดัการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของโรงเรียน

หรือสถานศึกษาทีจะจดัใหมี้ขึน 

 2.ใช้เพือประเมินผลโครงการทางการศึกษาและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาทีไดด้าํเนินไปแลว้ 

 3.ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือการวิจยับางประเภท เช่น แบบสอบถาม รวมทงั

ใชเ้ป็นแนวทางในการหาคาํตอบเพิมเติมให้กบังานวิจยัทางการศึกษาบางเรือง เพือให้ไดค้าํตอบที

ชดัเจนมากขึน 

 4.ใช้เป็นการศึกษารายเฉพาะกรณี เพือทีจะขยายขอบเขตการวิจัยทางการศึกษาให้

กวา้งขวางขึน 

 จากความหมาย และคาํอธิบายขา้งตน้ สรุปไดว้่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการให้

ผูร่้วมสนทนาได้พูดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นทีผูว้ิจัยตังไว ้ โดยทีการสนทนากลุ่มผูร่้วม

สนทนาจะมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ตามความคิดเห็นและ ประสบการณ์ของผูร่้วมสนทนา 

การสนทนากลุ่มนันเหมาะทีจะใชใ้นการเก็บข้อมูลทีเป็นเรืองทีตอ้ง มีการอภิปรายแสดงความ
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คิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ เพือให้ไดค้าํตอบในประเด็นทีผู ้วิจยัตอ้งการศึกษา จึงเหมาะกบัการวิจยัที

ตอ้งการหารูปแบบโครงสร้าง หรือ แนวคิดใหม่ ๆ 

 ศักยภาพและข้อจาํกดั 

 มอร์แกน (Morgan, 1997, p. 229) ไดก้ล่าวถึง ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) เป็นคุณลกัษณะ

ทีสาํคญัของการสนทนากลุ่ม เพราะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา เน้นถึงมุมมอง

ของกลุ่มทีมีต่อโลก ภาษาทีกลุ่มใชใ้นการตอบประเด็นคาํถาม และค่านิยมและความเชือเกียวกบั

สถานการณ์หนึง ๆ การปฏิสัมพนัธ์ยงัสามารถให้ผูร่้วมกลุ่มสนทนาถามคาํถามซึงกนัและกนัได้ 

ตลอดจนทาํการประเมินและพิจารณาซาํในขอ้ตกลงของกลุ่มทีเป็นประสบการณ์พิเศษไดอี้กดว้ย

ประโยชน์อืน ๆ ของการจดัสนทนากลุ่ม คือ การดึงเอาขอ้มลูในวิธีทีผูว้ิจยัสามารถคน้หาคาํตอบจาก

ประเด็นคาํถามทีเกิดขึน จากผลทีเกิดขึน ช่องว่างระหว่างสิงทีบุคคลในกลุ่มพดูและสิงทีบุคคลทาํจะ

ถกูยอมรับว่าเป็นความจริงไดดี้กว่า ถา้ความเขา้ใจและความหมายทีหลากหลายถูกแสดงโดยผูร่้วม

กลุ่มสนทนา จะก่อใหเ้กิดการอธิบายทีหลากหลายเกียวกบัพฤติกรรมและทศันคติทีชดัเจนขึน  

 ส่วนดีของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในการจดัสนทนากลุ่มทีไม่ควรถูกมองขา้ม เช่น การให้โอกาส

ในกระบวนการการตดัสินใจ การแสดงความคิดเห็นในฐานะผูเ้ชียวชาญ และการให้โอกาสทีจะ

ทาํงานร่วมกบัผูว้ิจยั โดยสามารถเสริมกาํลงัให้แก่ผูร่้วมสนทนา ถา้กลุ่มดาํเนินการไปไดดี้แลว้ 

ความเชือถือจะพฒันาขึนและกลุ่มอาจจะคน้พบคาํตอบของคาํถามทีกาํหนดไว ้การจดัสนทนากลุ่ม

อาจเป็นสิงทีน่ากลวั โดยเฉพาะอย่างยิงการมีสมาชิกทีไม่สามารถพูดไดแ้ละขีอาย จะทาํให้การ

สนทนากลุ่ม ไม่เสริมกาํลงัให้แก่ผูร่้วมสนทนากลุ่มทุกคน และวิธีการอืนอาจจะก่อให้เกิดโอกาส

ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งไดดี้กว่า แต่หากถา้ผูร่้วมกลุ่มสนทนามีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนัในสิงทีพวกเขารู้สึก 

มกัจะทาํใหก้ารจดัสนทนากลุ่มในการวิจยัเกิดการเสริมกาํลงัทีสามารถส่งผลสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง  

 ขอ้ได้เปรียบอืนของการจัดสนทนากลุ่มทีเกิดแก่ลูกค้า ผูใ้ช้ ผูร่้วมกลุ่มสนทนาและ

ผูบ้ริโภค ก็คือการเป็นวิธีการอภิปรายปัญหา เพือก่อให้การเปลียนแปลงทังในช่วงการทาํการ

สนทนากลุ่มหรือหลงัจากนันก็ได ้ตวัอย่างเช่น ผูป่้วยในโรงพยาบาลถูกเชิญในการให้ความเห็น

เกียวกบับริการและใหเ้สนอแนะแนวคิดในการปรับปรุงไดด้ว้ย ซึงก่อให้เกิดการเปลียนแปลง โดยฉับพลนั

ในระดบับริหาร ซึงมีผลโดยตรงจากความคิดเห็นของผูป่้วย 

 นอกจากนี มอร์แกน (Morgan,1997, pp. 240-242) กล่าวเพิมเติมว่า ถึงแมว้่าการจดัสนทนากลุ่ม

ในการวิจยัมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการ แต่กบัวิธีการวิจยัทุก ๆ วิธีต่างก็ตอ้งมีขอ้จาํกดั บางครังก็ถูก

ครอบงาํโดยการวางแผนอยา่งระมดัระวงัหรือโดยจากผูด้าํเนินรายการ (Moderator) แต่ก็ไม่สามารถ

หลีกเลียงไดเ้ป็นลกัษณะเฉพาะในแนวทางนี ผูว้ิจยัหรือผูด้าํเนินรายการสามารถควบคุมขอ้มูลที

เกิดขึนไดน้อ้ยกว่า ทงัวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพหรือการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั ผูด้าํเนินรายการร้องขอ
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โอกาสใหก้ลุ่มมีการพดูคุยซึงกนัและกนั ถามคาํถามและแสดงขอ้สงสยั ตลอดจนขอ้คิดเห็น ขณะที

ให้มีการควบคุมการปฏิสัมพนัธ์เพียงเล็กน้อย รวมทงัการให้กลุ่มเขา้สู่ประเด็นตามหัวขอ้ทีตงัไว ้

โดยธรรมชาติของการจดัสนทนากลุ่ม คือ การใชค้าํถามปลายเปิด (Open-ended) และไม่สามารถถูก

กาํหนดไวล่้วงหน้าทังหมด และจะไม่ถูกคาดหวงัเพียงว่าแต่ละบุคคลในกลุ่มสนทนาจะแสดง

มุมมองเพียงแต่ของตนเท่านนั ในกลุ่มจะมีการสนทนาในบริบทและวฒันธรรมแต่ละบุคคลทีเป็น

ลกัษณะพิเศษ ซึงบางครังอาจจะยาก สาํหรับผูว้ิจยัทีจะสรุปความคิดเห็นของแต่ละคนไดอ้ย่างชัดเจน            

ซึงสิงนีดว้ยทีเป็นขอ้จาํกดัทีมีศกัยภาพของการจดัสนทนากลุ่ม ในทางปฏิบติั การจดัสนทนากลุ่ม

เป็นการยากทีจะรวบรวมขอ้มูล และไม่ง่ายทีจะไดก้ลุ่มตวัแทนทีเหมาะสม และการสนทนากลุ่ม

อาจจะขดัขวางบุคคลจากการมีส่วนร่วม เช่น ผูที้ไม่สามารถพดูไดห้รือขาดความมนัใจ รวมทงัผูที้มี

ปัญหาดา้นการสือสาร วิธีการอภิปรายในการสนทนากลุ่มนนั อาจจะขดัขวางบุคคลอนัเกิดจากการ

ไม่ยอมรับในความคิดของผูอื้น รวมทงัในดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลก็ได ้ซึงในหลายกรณี การสมัภาษณ์

ส่วนบุคคลหรือการใช้การเขียนบรรยายทีมีลกัษณะเทียบเคียงกับการจดัสนทนากลุ่มอาจจะเป็น

แนวทางทีเหมาะสมมากกว่า และในทา้ยทีสุดขอ้มูลจากการจดัสนทนากลุ่มอาจไม่สามารถเชือได้

ทงัหมด เพราะสาระในขอ้คิดเห็นตอ้งมีการแบ่งปันกบับุคคลอืน ๆ ในกลุ่ม 

 แบบแผนปฏิบัตใินการจดัสนทนากลุ่ม 

 แอนนิตา (Anita Gibbs, 1997, p. 357) ใหข้อ้เสนอแนะว่า การสมัภาษณ์ในกลุ่มสนทนาที

มีแบบแผนโดยปกติจะตอ้งมีการวางแผนทีมากกว่าการสมัภาษณ์ประเภทอืน ๆ การเชิญบุคคลเพือ

เขา้รวมในกลุ่มสนทนาเป็นสิงทียาก ตลอดจนการจดัหาสถานทีทีมีอุปกรณ์บนัทึกขอ้มลูทงัภาพและ

เสียงอยา่งเพียงพอก็ตอ้งใชเ้วลามาก โดยปกติจาํนวนของสมาชิกทีกาํหนดในการจดักลุ่มสนทนา

หนึงกลุ่มนนั จะเป็น 6-10 คน แต่ในนกัวิจยับางคนใชจ้าํนวนผูร่้วมสนทนากลุ่มถึง 15 คน หรือบางกลุ่ม

ใชก้ลุ่มทีมีขนาดเลก็เพียง 4 คนเท่านนั นอกจากนี จาํนวนกลุ่มทีใชใ้นการวิจยัมีหลายรูปแบบขึนอยู่

กบัการเลือกใชบ้างงานวิจยัใชก้ลุ่มสนทนาหลายกลุ่มในการพบกนัเพียงครังเดียว แต่บางครังมีกลุ่ม

สนทนาเพียงกลุ่มเดียวแต่พบกนัหลายครัง โพเวล และซิงเกิล (Powell, 1996, pp. 193-206) กล่าวว่า 

ช่วงระยะเวลาในการจดัสนทนากลุ่มหนึงครัง โดยปกติจะใชเ้วลาหนึงถึงสองชวัโมง และการจดั

สนทนากลุ่มนนั สามารถดาํเนินการไดใ้นสถานทีหลาย ๆ แห่ง เช่น บา้นพกั การเช่าสถานทีพิเศษ 

หรือสถานทีปกติทีผูร่้วมกลุ่มสนทนามกัจะพบปะกนัได ้ 

 มอร์แกน (Morgan, 1997, p. 244) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนาอย่าง

เหมาะสมเป็นเรืองทีสาํคญัอีกประการหนึง ถา้บุคคลในกลุ่มมีความแตกต่างกนัมากเกินไป เช่น เพศ 

สถานะทางสังคม อาชีพ ตลอดจนมุมมองแลว้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสนทนากลุ่ม

อาจจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะได ้ในทางเดียวกนั ถา้บุคคล
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ในกลุ่มมีความคลา้ยคลึงกนัโดยมีลกัษณะเฉพาะ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีหลากหลายอาจจะ

ไม่ถูกเปิดเผยออกมา ดงันัน ผูร่้วมกลุ่มสนทนาจะต้องรู้สึกเป็นกนัเอง การสนทนากลุ่มของบุคคลทีมี

ความคิดเห็นใกลเ้คียงกนัหรือมีระดบัการรับรู้เหมือนกนัในประเด็นการสนทนา จะมีความลึกซึง

มากกว่าการจดักลุ่มสนทนาทีบุคคลมีการรับรู้ทีแตกต่าง 

 แจ๊คสนั (Jackson B.W., and Holvino E., 1986, p. 1261) กล่าวว่า หลงัจากการกาํหนดคุณลกัษณะ

ของบุคคลในกลุ่มสนทนาแลว้ การเชิญมาร่วมสนทนาเป็นสิงทีทา้ทายและใชเ้วลานานพอสมควร 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ ถา้ประเด็นการสนทนากลุ่มเป็นผลประโยชน์หรือไม่ดึงดูดผูร่้วมสนทนา แต่บางครัง

ถา้กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นผูร่้วมสนทนามีความสนใจเป็นพิเศษในเรืองนนั ๆ ก็อาจจะกล่าวเชิญดว้ยวาจา

ก็ได ้หรือผา่นการใชผู้ป้ระสานงานหลกั โดยการโฆษณาหรือการรณรงค์ติดประกาศ ตลอดจนการ

ผา่นเครือข่ายทางสงัคมทีมีอยู ่นอกจากนี ผูว้ิจยัอาจจะมีการมอบคาํตอบแทน บตัรกาํนัลหรือของขวญั

ใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนาในครังนนั ๆ ดว้ยก็ได ้

 รัตนะ บวัสนธ ์(2552, หนา้ 123-126) ไดใ้หท้ศันะเกียวกบัการจดัสนทนากลุ่มว่า ภายหลงัจาก

คดัเลือกสมาชิกกลุ่มสนทนาไดแ้ลว้ และเมือถึงวนักาํหนดนดัหมายก็จะเริมการสนทนากลุ่มเพือเก็บ

รวบรวมขอ้มลูใหไ้ดต้ามกรอบประเด็นคาํถามทีเตรียมไว ้ทงันีการเริมสนทนาอาจเริมตน้ดว้ยการ

ทกัทายพดูคุยกนัในเรืองทวัไปของชุมชน สภาพดินฟ้าอากาศ หลงัจากนนัก็เขา้สู่การสนทนาตามประเด็น 

ซึงในสนทนากลุ่มนนัประกอบดว้ยบุคคลหลายฝ่ายทีเขา้มามีส่วนร่วมไดแ้ก่  

 1. ผูส้นทนาหรือสมาชิกทีไดรั้บการคดัเลือกตามคุณสมบติัหรือตามตวัแปรทีสอดคลอ้ง

กบัเงือนไขตามทีผูว้ิจยัตอ้งการ 

 2. ผูด้าํเนินรายการหรือพิธีกร นับว่าเป็นบุคคลสาํคญัและมีบทบาทในการสนทนากลุ่ม 

เพราะเป็นบุคคลทีทาํหน้าทีควบคุมประเด็นและบรรยากาศการสนทนากลุ่มให้เป็นไปอย่างตรง

ประเด็นและราบรืน ตลอดจนทาํใหส้มาชิกคนอืน ๆ ในกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นกนัอยา่งทวัถึง 

 3. ผูจ้ดบนัทึก เป็นบุคคลทีทาํหนา้ทีจดบนัทึกขอ้มลูทีไดจ้ากการสนทนาทงัขอ้มูลทีเป็น

คาํพดูของสมาชิกในกลุ่มสนทนาทุกคาํพดูเท่าทีจะจดไดท้นัและขอ้มูลทีไม่ใช่คาํพูด แต่เป็นขอ้มูล

เกียวกบัเหตุการณ์สาํคญัทีเกิดขึนขณะสนทนา เช่น อากปักิริยา ท่าทาง การแสดงสีหน้าของผูส้นทนา

เมือทาํการโตต้อบหรือการนั งเงียบ เป็นตน้ ขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการตีความสรุปรายงานวิจยัต่อไป 

ทงันีในการจดบนัทึก ผูจ้ดบนัทึกจะตอ้งใส่ชือสมาชิกทีเป็นผูพ้ดูหรือผูแ้สดงอากบักิริยาดงักล่าวดว้ย

เพือป้องกนัการลืม นอกจากนนั ผูจ้ดบนัทึกยงัอาจช่วยเตือนพิธีกร กรณีทีลืมประเดน็คาํถามบางประเด็น 

ตลอดจนการช่วยใหพิ้ธีกรแจกคาํถามไดท้วัถึงกบัสมาชิกทุกคน 

 4. ผูใ้หบ้ริการทวัไป เป็นบุคคลทีทาํหนา้ทีใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ในการสนทนา เพือให้

การดาํเนินการสนทนาเป็นไปอยา่งราบรืนโดยไม่ติดขดั เช่น การใหบ้ริการดืมกาแฟ ขนม หรือของ



74 

ขบเคียว การบนัทึกเทปและการเปลียนเทปบนัทึก รวมทงัการป้องกนับุคคลทีไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบั

การสนทนาเขา้มารบกวนขดัจงัหวะการสนทนา 

 บทบาทของผู้ดําเนินรายการ 

 ครูเกอร์ (Kreuger, R.A., 1988, pp. 357-359) กล่าวว่า เมือการจดัสนทนากลุ่มไดถู้ก

จดัเตรียมขึน บทบาทของผูด้าํเนินรายการหรือผูอ้าํนวยความสะดวกใหแ้ก่กลุ่มสนทนากลายมาเป็น

ประเด็นสาํคญั โดยเฉพาะในดา้นการอธิบายทีชดัเจนในจุดมุ่งหมายของการดาํเนินการ การช่วยใหผู้ร่้วม

สนทนารู้สึกว่าเป็นสิงทีง่าย และเอืออาํนวยความสะดวกใหมี้การปฏิสมัพนัธ ์

 ระหว่างสมาชิกในกลุ่มระหว่างการประชุมนนั ผูด้าํเนินรายการจาํเป็นจะตอ้งกระตุน้การสนทนา 

บางครังโดยการถามคาํถามเปิด หรืออาจถามคาํถามให้ผูร่้วมสนทนาตอบโดยเฉพาะการดึงความ

คิดเห็นทีแตกต่างระหว่างบุคคลออกมา และยวัยุให้เกิดความคิดเห็นทีหลากหลายในเรืองทีมีการ

สนทนา บางครังผูด้าํเนินรายการอาจจะต้องเจาะคาํถามลงลึกไปถึงรายละเอียด หรือเร่งรัดการ

ดาํเนินการเมือการสนทนาออกนอกประเด็นหรือมาถึงขอ้มูลสรุปทีเป็นส่วนย่อยและจะตอ้งรักษา

เวลาในการสนทนากลุ่ม ตลอดจนต้องควบคุมการสนทนาให้กลบัมาสู่ประเด็นอย่างรอบคอบ                  

ผูด้าํเนินรายการจะตอ้งแน่ใจดว้ยว่าทุกคนในการสนทนากลุ่มมีส่วนร่วมและไดรั้บโอกาสในการ

เสนอความคิดเห็น ในเวลาเดียวกนั ผูด้าํเนินรายการก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็นในกลุ่มสนทนามาก

จนเกินไป และหลีกเลียงการชืนชมผูร่้วมสนทนาคนใดคนหนึงโดยเฉพาะ 

 บทบาทของผูด้าํเนินรายการเป็นสิงทีทา้ทาย ซึงจะตอ้งมีทกัษะในการเขา้ถึงบุคคลและ

เป็นคุณภาพเฉพาะบุคคล การเป็นผูฟั้งทีดี สามารถปรับตวัได ้ไม่แสดงตนเป็นผูชี้ขาด สิงเหล่านีจะ

ทาํให้ผูร่้วมสนทนาเกิดความเชือถือในตัวผูด้ ําเนินรายการและก่อให้เกิดการเปิดกว้างและ                         

มีปฏิสมัพนัธม์ากขึน 

 การควบคุมและการกาํกบัทีเกิดจากผูด้าํเนินรายการจะขึนอยู่กบัเป้าหมายของการวิจยั

และรูปแบบทีไดเ้ลือกใช ้ถา้ผูด้าํเนินรายการอาํนวยความสะดวกใหก้บัการสนทนากลุ่มแลว้ ขอ้สรุป

ทีพึงประสงคก์็จะเกิดขึนจากแนวทางทีแต่ละบุคคลไดใ้หไ้ว ้มีขอ้เสนอแนะว่าการสนทนากลุ่มอาจจะมีผู ้

ดาํเนินรายการหนึงคน และอีกส่วนหนึงคอยทําหน้าทีจดบันทึกและคอยตรวจสอบอุปกรณ์

บนัทึกภาพหรือเสียงในระหว่างการประชุม รวมทงัจะตอ้งสร้างความเขม้ขน้ในการดาํเนินการกลุ่ม

สนทนาดงันันการจดัเตรียมล่วงหน้าทีรอบคอบ เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของผูด้าํเนินการ              

ซึงเป็นสิงทีจาํเป็นมาก  

 ประเด็นทางจริยธรรมในการดําเนินการสนทนากลุ่ม 

 โฮแมน (Homan, R. 1991, p. 127) กล่าวว่า จริยธรรมในการจดัสนทนากลุ่ม มีความคลา้ยคลึง

กบัวิธีการวิจยัทางสงัคมอืน ๆ ตวัอยา่งเช่น ผูว้ิจยัควรแน่ใจว่ามีการให้ขอ้มูลอย่างสมบูรณ์เกียวกบั
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จุดมุ่งหมายของการศึกษาและการขอความช่วยเหลือจากผูร่้วมสนทนา มีความซือสัตยแ์ละการให้

ขอ้มลูแก่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเพือใหเ้กิดความสนใจกบักลุ่มและประเด็นในการศึกษา การไม่กดดนัให้

ผูร่้วมสนทนาพดูนนัเป็นการปฏิบติัทีดี ประเด็นพิเศษทางจริยธรรมทีใชใ้นการพิจารณาในกรณีของ

การจดัสนทนากลุ่มคือ การจดัการเกียวกบัประเด็นทีกระทบกระเทือนจิตใจหรือเป็นเรืองสาํคญัที

เป็นความลบัส่วนบุคคลของผูร่้วมสนทนา ในระยะเริมแรก ผูด้าํเนินรายการจาํเป็นจะตอ้งทาํให้ชดัเจนว่า 

ขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแต่ละคนนนัไดมี้การแบ่งปันใหแ้ก่ผูด้าํเนินรายการ และผูเ้ขา้ร่วมสนทนา

คนอืนหรือไม่ ถา้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาตอ้งการใหเ้ก็บเรืองทีตนฟังมาจากการประชุมเป็นความลบัแลว้ 

ผูว้ิจยัก็มีความรับผดิชอบทีจะตอ้งไม่ระบุชือทีเป็นขอ้มลูของบุคคลในกลุ่มสนทนาไปเปิดเผย 

 จากทีนําเสนอดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดกลุ่มสนทนา (focus group 

discussion) เป็นการใหค้วามสนใจพิเศษเพือก่อใหเ้กิดปฏิสมัพนัธแ์ละการสร้างพลวตัรในกลุ่มเป็น

วิธีการทีสามารถเสนอได ้ขอ้พิจารณาในการปฏิบติัและระยะเวลาทีใชใ้นการจดัสนทนากลุ่มในการวิจยั 

อาจจะเป็นตวัขดัขวางความพยายามทีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีนี แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่าง 

มกัจะเป็นผูที้มีประสบการณ์และชาํนาญการ กระบวนการขอการวิจัยต้องอาศยัความร่วมมือ

มากกว่าการศึกษารูปแบบอืน ๆ และการจัดสนทนากลุ่มสามารถเป็นกระบวนการสร้างเสริม

กาํลงัใจใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนา ไดอ้ยา่งดียงิ  

 การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการสนทนากลุ่มในการวจิยั 

 จากการทีการสนทนากลุ่มมีลกัษณะผสมของ การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม และวิธีการสัมภาษณ์ 

ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหก้ารสนทนากลุ่มในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมในหลายวงการ แต่ก็มีขอ้ทีควร

คาํนึงถึงความเหมาะสมในการใชก้ารสนทนากลุ่มให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัแต่ละ

เรืองและใชใ้ห้เต็มศกัยภาพของวิธีการ โดยอาจใชใ้นฐานะทีเป็นวิธีวิจยัทีเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตวั 

หรือใชเ้สริมกบัวิธีการแบบอืนก็ได ้เช่น การใชก้ารสนทนากลุ่มก่อน/หลงัการสาํรวจหรือการเปรียบเทียบ

ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก/การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในลกัษณะของการ

ตรวจสามเสา้เชิงวิธีการ (Method triangulation) ดงัเช่น ตวัอยา่งการวิจยัทีมีการใชก้ารสนทนากลุ่ม

ร่วมกบัวิธีการอืน ๆ และในฐานะวิธีวิจยัเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตวัทีแสดงไวต่้อไปนี 

 ขันตอนการสนทนากลุ่ม 

 ขนัตอนหลกัของการสนทนากลุ่ม ในทีนีจะขอน าเสนอเฉพาะบางส่วนของการดาํเนินการ

สนทนากลุ่ม โดยเนน้ทีการดาํเนินการ 4 ขนั คือ 1) การกาํหนดหัวขอ้คาํถาม วตัถุประสงค์ 2) ประชากร

เป้าหมาย และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 3) แนวคาํถามเกียวกบั : มโนทศัน์ คาํถามและรายงานเพือการ

ซกัถามต่อ 4) การจดัการสนทนากลุ่ม/ผูด้าํเนินการ โดยมีสาระทีควรดาํเนินการ ดงันี 
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 หัวข้อคาํถาม วตัถุประสงค์ 

 ผูว้ิจยัควรมีการกาํหนดปัญหาการวิจยั คาํถามการวิจยั และวตัถุประสงคก์ารวิจยัทีชดัเจนว่า

โครงการวิจยัต้องการทาํสิงใดให้สําเร็จ โดยคิดถึงงานวิจยัทีเสร็จเรียบร้อยแลว้ว่ามีลกัษณะอย่างไร           

กลุ่มผูใ้ชง้านวิจยันีคือใคร อะไรคือสิงสาํคญัสาํหรับบุคคลเหล่านนั และบุคคลดงักล่าวมีเกณฑอ์ะไร 

ในการตดัสินว่างานวิจยัเป็นงานวิจยัทีดีจากนันจึงพิจารณาว่าวิธีการใดทีจะทาํให้ไปสู่เป้าหมายที

กาํหนดไวไ้ด ้วิธีการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะเด่นของวิธี การสนทนากลุ่มหรือไม่ งานวิจยันี

สามารถใชก้ารสนทนากลุ่มในลกัษณะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตวั หรืออาจจะใชร่้วมกนักบัวิธีการอืน ๆ 

เพือจะไดส้ามารถใชว้ิธีการนีอยา่งเต็มศกัยภาพ 

 ประชากรเป้าหมาย และการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 หลงัจากทีไดก้าํหนดปัญหาการวิจยั และพิจารณาความสอดคลอ้งกบัวิธีการเก็บขอ้มูล

แลว้ ขนัต่อไปเป็นการพิจารณาว่าขอ้มูลนันจะตอ้งได้จากใครบา้ง นั นคือการกาํหนดประชากร

เป้าหมายทีจะใหข้อ้มลูทีตอบคาํถามการวิจยัไดดี้ทีสุด และเนืองจากการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการที

ครอบคลุมตวัอย่างได้จาํนวนน้อยการกาํหนดประชากรจึงมีลกัษณะการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของโครงการวิจยัดงัตวัอย่างลกัษณะ

ของกลุ่มตวัอยา่งทีเขา้เกณฑก์ารคดัเลือก (Morgan, 1998, p. 56) 

 - หน่วยงานราชการแห่งหนึงดาํเนินการสนทนากลุ่มกบัผูม้าใชบ้ริการทีมี ระดบัความพึงพอใจ

การใหบ้ริการในระดบัปานกลาง เพือว่าจะไดท้ราบขอ้มลูว่าหน่วยงานของตนมีสิงใดทีทาํไดดี้และ

สิงใดยงับกพร่องอยู ่

 - หน่วยงานทีทาํหน้าทีเกียวกับการให้บริการหน่วยงานหนึงทําการติดตามผลการ

ดาํเนินงานโปรแกรมใหม่ทีเพิงเปิดให้บริการ โดยทาํการสนทนากลุ่มทีแสดงความสนใจใน

โปรแกรม แต่ไม่เคยลงทะเบียนเขา้ใชบ้ริการเลย เพือเป็นการประเมินความสามารถของการหา

ลกูคา้ของหน่วยงานสมาชิกในการสนทนาแต่ละกลุ่มนอกจากจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัตามประเด็น

ทีผูว้ิจยัตอ้งการแลว้ สมาชิกในกลุ่มยงัจะตอ้งมีลกัษณะร่วมบางอย่างคลา้ยคลึงกนั (Homogeneous 

participant) อีกดว้ย ตวัแปรเชิงประชากรทีมกัใชก้าํหนดคุณสมบติัของผูร่้วมสนทนากลุ่ม ในการจดั

กลุ่มไดแ้ก่ เพศ กลุ่มชาติพนัธุ ์อาย ุแหล่งทีอยูอ่าศยั ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทาํงาน 

รายได ้สถานภาพการสมรส โครงสร้างของครอบครัว ฯลฯ ขอ้มลูนีมีความสาํคญัทงัในขนัตอนการ

จดักลุ่ม การมีปฏิสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสนทนา และในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูจากผูส้นทนาที

มีภูมิหลงัแตกต่างกนัลกัษณะการจดักลุ่มสนทนาเป็นเรืองละเอียดอ่อนทีตอ้งคาํนึงถึงคาํถามหลกั

ของการวิจัยและไม่มีสูตรแน่นอนตายตัว เช่นการจัดกลุ่มแยกเพศ หรือคละเพศนัน นักวิจัย

สงัคมศาสตร์พบว่า ขึนอยูก่บัประเด็นปัญหา เช่น การพิจารณาความดีความชอบ ควรแยกกลุ่มหญิงชาย 
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ส่วนตวัแปรด้านตาํแหน่งหน้าทีการจัดกลุ่มไม่ควรให้หัวหน้า ลูกน้องอยู่กลุ่มเดียวกนั เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตามหลกัการจดัองคป์ระกอบของสมาชิกการสนทนากลุ่มควรคาํนึงถึงการดความระแวง

สงสยัการไม่ลงรอยกนัอยา่งเปิดเผยให้มีน้อยทีสุด การแลกเปลียนความคิดและประสบการณ์เป็น

หัวใจสําคัญของการสนทนากลุ่มทีต้องการบรรยากาศทีมีความเคารพนับถือซึงกนัและกันการ

กาํหนดจาํนวนกลุ่มสนทนา ว่าควรจะมีเท่าใดนันขึนอยู่กบัจาํนวนลกัษณะร่วมและลกัษณะต่างที

กาํหนดไวใ้นการออกแบบการวิจยั Morgan (1998b, pp. 82-83) ไดใ้ห้ขอ้แนะนาํว่าการจดักลุ่ม

สนทนาเพียงกลุ่มเดียวจะเสียงมาก ผูว้ิจัยควรกาํหนดจาํนวนกลุ่มตัวแปรทีใช้กาํหนดลกัษณะ             

ตวัแปรละ 2 กลุ่ม เป็นอย่างน้อย ซึงจะช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้มูลทาํได้ลึกซึงขึน ตวัอย่างเช่น 

การศึกษาเกียวกบั “ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน” ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ อาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยตามเพศชาย / หญิง ถินทีอยูใ่นเมือง / ในชนบท ซึงถา้เป็น

เช่นนีจาํนวนกลุ่มทีนอ้ยที สุดถา้ศึกษาเฉพาะตวัแปรเพศ ก็จะไดช้าย 2 กลุ่ม หญิง 2 กลุ่ม รวมเป็น             

4 กลุ่ม เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตาม การเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพมีลกัษณะยดืหยุน่ตามขอ้มลูทีได้

เพิมเติมจากในภาคสนาม ทาํใหบ้างครังอาจจาํเป็นตอ้งเพิมกลุ่มสนทนาตามตวัแปรทีเพิงคน้พบดว้ย 

เช่น การวิจยัเกียวกบัการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิน การวางแผนแต่เดิมผูว้ิจยัจาํกดัแต่เฉพาะผูอ้าวุโสที

เป็นภูมิปัญญาของทอ้งถินในดา้นสมุนไพร แต่จากการปฏิบติัในภาคสนามพบว่าผูน้าํเยาวชนใน

ทอ้งถินมีบทบาทสําคัญ และสามารถเป็นผูเ้ชือมโยงประสานระหว่างผูอ้าวุโสทีมีความรู้เรือง

สมุนไพร และช่วยถ่ายทอดความรู้เกียวกบัสมุนไพรในทอ้งถินให้กบันักเรียนได ้เป็นอย่างดี ทาํให้ผูว้ิจยั

ตอ้งมีการเพิมกลุ่มผูน้ ําเยาวชนรุ่นใหม่เขา้ไวด้ว้ยอีกกลุ่มหนึง นอกเหนือจากกลุ่มผูอ้าวุโสทีเป็น              

ภูมิปัญญาในดา้นต่าง ๆ ในกรณีนีผูว้ิจยัไม่สามารถหากลุ่มสนทนาเพิมเป็น 2 กลุ่มได ้

 แนวคาํถามเกยีวกบั : มโนทัศน์ คาํถาม และประเด็นเพอืการซักถามต่อ 

 แนวคาํถามสาํหรับการสนทนากลุ่มโดยปกติมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดประกอบดว้ย

ส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ มโนทศัน์ คาํถามทีใชเ้ป็นประเด็นในการสนทนา และประเด็นสาํหรับการ

ซกัถามต่อ ซึงชาย โพธิสิตา (2547, หนา้ 230-233) ไดใ้หค้าํแนะนาํโดยสรุปได ้ดงันี 

 มโนทศัน์ (Concepts) ผูว้ิจยัควรกาํหนดมโนทศัน์หรือประเด็นทีจะศึกษาทีสอดคลอ้งกบั

ปัญหาวิจยัขึนมาประมาณ 3-4 มโนทศัน์หลกั เพือใชเ้ป็นแนวทางกวา้ง  ๆในการเก็บขอ้มูลจากมโนทศัน์นี

นาํมาปรับเป็นประเด็นสาํหรับการอภิปรายในรูปของคาํถามปลายเปิด โดยมโนทศัน์หนึง ๆ ควรมี

คาํถามหลกัประมาณ 5-6 ประเด็น 

 คาํถาม (Questions) มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ซึงผูว้ิจัยอาจทาํได้ 2 รูปแบบ คือ 

คาํถามแบบมีโครงสร้าง คือ มีรายการประเด็นทีจะสนทนาเป็นคาํถามปลายเปิด พร้อมรายการ
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ซกัถามต่อของแต่ละขอ้ หรือทาํแบบไม่มีโครงสร้าง โดยทาํเฉพาะรายการเป็นประเด็นสัน ๆ ไม่จาํเป็น 

ตอ้งอยู่ในรูปคาํถาม ไม่มีรายละเอียดของสิงทีจะซกัถามต่อ ซึงรูปแบบหลงันีเหมาะสําหรับผูมี้

ประสบการณ์ และมีความรู้ความเขา้ใจเรืองทีสนทนาเป็นอยา่งดี  

 ประเด็นสาํหรับการซกัถามต่อ (Probes) เนืองจากบางประเด็นมีความซบัซอ้นหรือสมาชิก

อาจจะกล่าวไม่ชัดเจน การถามต่อจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและไดร้ายละเอียดมากขึนสาํหรับ

รายการทีเตรียมไวส้าํหรับซกัถามต่อนันในทางปฏิบติัผูด้าํเนินการไม่ควรรีบใช ้ควรคอยจนไม่มี

สมาชิกกล่าวถึงประเด็นนันผูด้าํเนินการจึงใชป้ระเด็นทีเตรียมไวซ้กัถามต่อเพือให้ไดร้ายละเอียด

เพิมมากขึน 

 การจดัการสนทนากลุ่ม 

 การสนทนากลุ่มเป็นกระบวนการทีสามารถแบ่งเป็นขนัตอนสาํคญั 3 ขนัตอน ซึงทวีศกัดิ 

นพเกสร (2548, หนา้ 166-170) ไดเ้สนอไวพ้อสรุปไดด้งันี 

 1. การเริมตน้สนทนากลุ่ม มีดงันี 1) การสร้างสัมพนัธภาพ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์

ในแนวราบบนพืนฐานความเท่าเทียมกันของทุกคนในกลุ่ม โดยเริมตังแต่สมาชิกทยอยเข้ามาในห้อง 

คณะผูว้ิจยัใหก้ารตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเอง ก่อนเริมการสนทนาอาจมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมตาม

ความเหมาะสมของวฒันธรรมของกลุ่มเพือให้คุน้เคยกนั 2) รวบรวมขอ้มูลภูมิหลงัของแต่ละคน 

ขอ้มูลทีเป็นภูมิหลงัเช่น อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพการสมรส ฯลฯ จะช่วยให้เขา้ใจข้อความการ

สนทนาไดดี้ขึน ทงันีขอ้มูลภูมิหลงัควรสัมพนัธ์กบัโจทยว์ิจยั และสามารถเก็บเป็นความลบัไวไ้ด ้          

3) เขียนหมายเลขประจาํตวั / ชือเล่นหรือสมมติ ลงป้ายชือของแต่ละคนเพือเรียกกนัภายในกลุ่มสนทนา             

ผูบ้นัทึกควรเขียนแผนผงัทีนงัและชือลงในแผนผงัใหต้รงกนั 4) อธิบายวตัถุประสงค ์/กระบวนการ 

เวลาทีใช ้การรักษาความลบัของขอ้มลู สิทธิของผูร่้วมสนทนา ความสมคัรใจ 5) ปรึกษาหารือเพือร่วมกนั

ปฏิบติัตามกติกาพืนฐาน เช่น พดูทีละคน ไม่ขดัจงัหวะ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแมจ้ะต่าง

ไปจากคนอืนไม่มีการตดัสินว่าใครผดิใครถกู 6) ขออนุญาตใชเ้ครืองบนัทึกเสียง 

 2. การดาํเนินการสนทนากลุ่ม มีดงันี 1) เริมการสนทนาด้วยประเด็นอุ่นเครือง ซึงสามารถ

เชือมโยงไปสู่ประเด็นหลกัทีศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมเสียงการติดเชือเอดส์ 2) อาจใชสื้อต่าง ๆ  เพือนาํไปสู่

ประเด็นหลกัของการสนทนากลุ่ม เช่น เรืองเล่า ภาพพลิก ภาพยนตร์ ซึงมีเนือหาทีนาํไปสู่ประเด็น

หลกัได ้3) ขอใหส้มาชิกช่วยกนัระบุเกียวกบัพฤติกรรม ปัจจยั เหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกบัประเด็นที

ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา เพือจดัหมวดหมู่การสนทนาไปทีละหมวด 4) ผูด้าํเนินการสนทนาใชค้าํถาม/

ภาษากาย แสดงความไม่รู้และกระตุน้ใหส้มาชิกอยากเล่าเรืองและพดูกนัเอง สร้างบรรยากาศเร้าใจ

ใหอ้ยากตอบ แต่ไม่ใช่การรุกเร้าบีบบงัคบัใหต้อบ 5) ผูด้าํเนินการสนทนา ตอ้งรู้จกัจดัการกบัความ

ขดัแยง้ในกลุ่ม การข่มความคิดของสมาชิกดว้ยกนัเอง การตดัเรืองทีอยูน่อกประเด็น การให้โอกาส



79 

และกาํลงัใจสมาชิกทีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น 6) ผูด้าํเนินการสนทนา แสดงความเป็นกลางใน

ประเด็น / ความคิดของสมาชิกทีแตกต่างกนั ไม่เขา้ขา้งใดขา้งหนึง ไม่แสดงตนเป็นผูรู้้ดี ไม่เขา้ไป

แกไ้ขความรู้ความเขา้ใจของสมาชิก ควรมีการตงัประเด็นแยง้เพือให้เกิดการถกเถียงโตต้อบทีมีทงั

การสนบัสนุนเห็นดว้ย (Pro) และเห็นแยง้ (Con) ควรยึดหยุ่นในการปรับประเด็นและลาํดบัหัวขอ้

ในการสนทนา 7) ผูช่้วยวิจยั แจกของขบเคียวใหก้บัทุกคนเพือใหเ้กิดความเพลิดเพลินและเสริมพลงั 

8) ผูจ้ดบนัทึกไม่แทรกแซงการสนทนา ควรซกัถามเพิมเติมหลงัจากผูด้าํเนินการปิดการสนทนาแลว้ 

9) หากผูไ้ม่มีบทบาท หรือผูส้นใจเขา้ฟังการสนทนากลุ่มไม่ว่ากรณีใดทงัสิน 

 3. การยติุการสนทนา ดาํเนินการดงันี 1) ขอให ้สมาชิกแต่ละคนสรุปสิงทีตนไดพู้ดและ

เพิมเติมขอ้มูล / ความคิดเห็นโดยผูด้าํเนินการอาจเป็นผูเ้ริมต้นสรุปก่อนแลว้ให้สมาชิกช่วยกัน

เพิมเติม ปรับแกป้ระเด็นทีผูว้ิจัยอาจเขา้ใจผิด 2) ปิดเทปบนัทึกการสนทนา ขอบคุณ มอบของที

ระลึกแด่ ทุกคน 3) ขอใหส้มาชิกกลุ่มสะทอ้น (Feedback) กระบวนการสนทนากลุ่ม โดยอาจเป็น

การซกัถามหรือตอบแบบสอบถาม 

 กล่าวโดยสรุป สงัคมยคุโลกาภิวตัน์ ทาํใหง้านในสถาบนัการศึกษามีลกัษณะธรรมชาติที

ซบัซอ้นหลากหลายเปลียนแปลงไปจากสภาพเดิม สถาบนัทางการศึกษาถกูคาดหวงัจากสถาบนัทาง

สงัคมอืน ๆ เพิมมากขึนทงัทีกาํหนดเป็นตวับทกฎหมายโดยตรง และจากความคาดหวงัของสังคม

โดยทวัไปทีตอ้งการใหโ้รงเรียนทาํหนา้ทีอยา่งเขม้แข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ ใหโ้อกาสทางการศึกษากบั

ทุกคนบทความนีจึงเป็นการพยายามทีจะใชแ้นวคิดทางสงัคมวิทยาการศึกษา ร่วมกบัการใชว้ิธีการ

สนทนากลุ่มซึงสามารถนาํมาเป็นพืนฐานการทาํวิจยัในสถานศึกษาทีมีความซบัซอ้นเช่น นกัเรียนที

มีความแตกต่างอย่างหลากหลาย ทังในเชิงความสามารถในการเรียนรู้ ปัญหาความรุนแรง เพศสัมพนัธ ์          

สิงเสพติด ช่วยใหค้รู ผูบ้ริหาร ไดมี้โอกาสอภิปรายร่วมกนั คิดถึงวิถีทางใหม่ ๆ เกียวกบัโรงเรียน  

ตงัคาํถามเกียวกบัการสอนของตนเอง และการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทังนโยบายต่าง ๆ ทีได้

ดาํเนินการไปในเขตการศึกษาทีตนเองปฏิบติังานอยู ่การฟังเสียงจากผูป้กครอง นกัเรียน และชุมชน

ผูเ้กียวขอ้งทีมีส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนบทบาทของโรงเรียนทีตอ้งร่วมมือกบัทอ้งถินช่วยพฒันาคน

ในทอ้งถินใหเ้ขม้แข็งซึงผูเ้ขียนหวงัว่าการใชก้ารสนทนากลุ่มในการวิจยัให้เต็มตามศกัยภาพของ

วิธีการนีนอกจากจะทาํใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มลูตามทีตอ้งการแลว้ยงัอาจจะช่วยเพิมพลงัอาํนาจเยาวชนให้

มีศกัยภาพในการชีนาํตนเองไปในทางทีดีงาม และใชศ้กัยภาพทีมีอยู่ร่วมกลุ่มรวมพลงักนัสร้าง

สงัคมต่อไป 
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2.8 บริบทของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญศึกษา วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 ข้อมูลทัวไป 

 ชือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก ตงัอยู่เลขที 69/1 หมู่ที 7 ตาํบลนาโก 

อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย ์ 46110 เป็นโรงเรียนในสังกดัสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนตงัแต่ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ถึง ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6

โทรศพัท ์089-5702577 E-mail su88th@gmail.com, website www.prapariyat.com/simanako สงักดั 

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี เขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุเ์ขต 3 

 ประวตัโิรงเรียนพระปริยตัธิรรมสามญั วดัสิมนาโก 

 ตงัอยูเ่ลขที 69/1 หมู่ที 7 ตาํบลนาโก อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์เป็นโรงเรียนใน

สงักดัสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2399 ไดรั้บอนุญาตจดัตงัวดัสิมนาโก  

 โดยปัจจุบนั พระครูเมตตาคุณาภรณ์ (เนียม อหึสโก) ดาํรงตาํแหน่งเจา้อาวาสวดัสิมนาโก 

เมือวนัที 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2523  

 ในปี พ.ศ. 2535 ไดรั้บอนุญาตจดัตงัโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั ดสิมนาโก เมือวนัที 

3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ซึงทาํการเปิดสอนในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที1- 6  

 พระครูเมตตาคุณาภรณ์ดาํรงตาํแหน่งเจ้าคณะอาํเภอกุฉินารายณ์ และดาํรงตาํแหน่ง

ผูจ้ดัการโรงเรียน วนัที 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537 พระมหาสุธางค์ สุภาจาโร (ทองศิริ) น.ธ.เอก, 

ป.ธ.6, ม.6 ดาํรงตาํแหน่งครูใหญ่ 

 ในปี พ.ศ. 2541 พระมหาสุธางค์ สุภาจาโร (ทองศิริ) ครูใหญ่โรงเรียน ดาํรงตาํแหน่ง  

รองเจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์ ณ วนัที 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

 ในปี พ.ศ. 2542 พระมหาสุธางค์ สุภาจาโร (ทองศิริ) ไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิเป็น 

พระครูศรีธรรมโกศล 

 ในปี พ.ศ. 2547 พระครูศรีธรรมโกศล ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบนั 

 ประวตัวิดัสิมนาโก 

 วดัสิมนาโก ตงัอยูที่บา้นนาโก ถนนนาโกพิศาลราษฎร์ หมู่ที 7 ตาํบลนาโก อาํเภอกุฉินารายณ์ 

จงัหวดักาฬสินธุ์ สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ทีดินตงัวดัมีเนือที 10 ไร่ 12 ตารางวา น.ส. 3ก เลขที 

4092 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 3 เส้น จดบ้านเลขที 143 ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น จรดถนน

สาธารณะ ทิศตะวนัออกประมาณ 3 เส้น จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวนัตกประมาณ 3 เส้น จรด

บา้นเลขที 328, 735 และ 729 อาคารเสนาสนะประกอบดว้ยอุโบสถกวา้ง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สร้าง

เมือ พ.ศ. 2452 ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต ์กุฏิสงฆ ์จาํนวน 5 หลงั เป็นอาคารไม ้1 หลงั ครึงตึก

ครึงไม ้4 หลงั วิหารกวา้ง 10 เมตรยาว 14 เมตร เป็นอาคาทรงไทยอีสาน ศาลาอเนกประสงค ์อาคาร
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หอพิพิธภณัฑ ์และอาคารสาํนกังานคณะสงฆอ์าํเภอกุฉินารายณ์ ปูชนียวตัถุมีพระพุทธรูปโบราณทาํ

ดว้ยพลอยบุษราคมัปางสมาธิ พระพุทธรูปปูนปันปางมารวิชยั 2 องค์ พระพุทธรูปทองคาํสําริด             

ปางมารวิชยั 3 องค ์พระพุทธรูปหินศิลา 3 องค ์และโบราณวตัถุมีเครืองปันดินเผาของสมยัโบราณ 

30 ใบ ไมแ้กะสลกัลายดอกไมจ้าํนวน 30 แผน่ ไมแ้กะสลกัรูปพญานาค จาํนวน 12 ชิน และเงินตรา

ของสมยัต่าง ๆ 

 วดัสิมนาโก ตงัเมือ พ.ศ. 2399 โดยมีอาจารยลี์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์และประธานฝ่าย

ฆราวาสมี 3 คน คือ นายกลาง สียา นายชาบดี และนายโยธี พร้อมดว้ยชาวบา้นไดร่้วมกนัสร้างวดั

ขึน วดัสิมนาโกไดเ้ป็นวดัพฒันาตวัอยา่งในปี พ.ศ. 2533 ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือวนัที 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2452 เขตวิสุคามสีมา กวา้ง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครองมี

เจา้อาวาสเท่าทีทราบนาม 7 รูป คือ 

 รูปที 1 พระลี ยนฺตสีโล ตงัเมือ พ.ศ. 2399-2410 

 รูปที 2 พระสุรีย ์อภิชาโต ตงัเมือ พ.ศ. 2415-2445 

 รูปที 3 พระคาํ ตงัเมือ พ.ศ. 2445-2460 

 รูปที 4 พระยงิ สีลเตโช ตงัเมือ พ.ศ. 2560-2470 

 รูปที 5 พระบุดดี นวโล ตงัเมือ พ.ศ. 2470-2472 

 รูปที 6 พระครูพิศาลศิลปะยตุ ตงัเมือ พ.ศ. 2472-2522 

 รูปที 7 พระครูเมตตาคุณาภรณ์ ตงัเมือ พ.ศ. 2522 มาจนถึงปัจจุบนั 

 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมือ พ.ศ. 2472 โรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกบาลี เปิดสอนเมือ พ.ศ. 2527 โรงเรียนพระปริยติัแผนกสามญั เปิดสอนเมือ พ.ศ. 2530 และ 

ศนูยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัสิมนาโก เปิดสอนเมือ พ.ศ. 2536 

 วดัสิมนาโก ปัจจุบนัตงัอยู่บ้านนาโก หมู่ที 7 ตาํบลนาโก อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดั

กาฬสินธุ ์เริมสร้างโดยอญัญาครูลีเป็นชาวบา้นหมอ้ (ปัจจุบนัเป็นบา้นร้างอยู่ในเขตตาํบลบวัขาว              

มีใบเสมาเป็นจาํนวนมากทาํดว้ย หินทรายและวดัสามคัคีธรรมบัวขาวไดไ้ปเอามาเก็บรักษาไว้) 

อญัญาครูลีเมือสร้างวดัสิมนาโกครังแรกไดส้ร้างสิมขึนก่อน โดยพูนสิมขึนมาประมาณ 1 ศอก มีใบเสมา

ลอ้มรอบประมาณ 28 ใบ ไม่มีหลงัคาแลฝาผนงั ตงัอยูก่ลางป่าแดงอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บา้นและ

ท่านไดส้ร้างกุฏิขึนไวเ้ลก็ ๆ 1 หลงั เป็นกุฏิพืนฝาไมไ้ผ่ หลงัคามุงดว้ยหญา้คาภายหลงัเกิดไฟไหม้

กุฏิขณะท่านกาํลงัไหวพ้ระสวดมนตท์าํใหท่้านมรณภาพ อญัญาครูลีเป็นผูต้งัชือวดั สาเหตุทีตงัชือ

วดัสิมนาโก เพราะการสร้างวดัในสมยันนัจะสร้างสิมก่อน และนาโกเป็นชือหมู่บา้นเดิมชาวบา้นที 

ไดต้งับา้นเรือนอยูริ่มฝังลาวบา้นนากระทิง ครันเมือยา้ยเขา้มาอยูฝั่ งไทย ไดน้าํเอานามเดิมหมู่บา้นมา

เป็นคาํนาํหนา้ เมืออญัญาครูลีไดถึ้งแก่มรณภาพลง ก็ไดอ้ญัญาครูยิง เป็นชาวบา้นนากระทิงมาเป็น
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เจา้อาวาส ท่านไดบู้รณปฏิสงัขรณ์สิม โดยทาํหลงัคามุงดว้ยหญา้คาครอบไวแ้ละทาํฝาผนังดว้ยหญา้คา 

สิมหลงันีจะหันหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ เพราะหมู่บ้านตังอยู่ทางทิศนันไม่หันหลงัให้

หมู่บา้น เพราะประเพณีของชาวบา้นแต่โบราณทีอยูต่ามบา้นเรือนนนัก่อนนอนจะพากนักราบพระ

เสียก่อน คลา้ย ๆ กบัว่าไดม้ากราบพระในสิม พระพุทธรูปพระประธานสมยันันมีอยู่ 5 องค์ 4 องค ์

จะปันโดยดินผสมมุกชาวบา้นเรียกว่า พระเกสร อีกองค์หนึงจะทาํดว้ยกิงโพธิ ปัจจุบนัปลวกกิน

หมดแลว้ เหลือพระเกสรองคเ์ดียว นอกจากนนัไดถ้กูนาํชาํรุดเสียหายหมด อญัญาครูยิงไดส้ร้างกุฏิ

ขึนอีก 2 หลงั เป็นกุฏิสร้างดว้ยไมฝ้า พืนทาํดว้ยไมไ้ผ ่หลงัคามุงดว้ยหญา้คา และท่านไดป้ลูกตน้โพธิ

ไวจ้าํนวน 3 ตน้ ปัจจุบนัหกัและตายไปหมดแลว้ ท่านอญัญาครูยงิไดถึ้งแก่มรณภาพเพราะโรคชรา 

และไดมี้อญัญาครูคาํไดป้กครองวดัต่อมาเป็นเวลานานหลายปี และอญัญาครูคาํไดเ้ป็นเจา้อาวาส 

ท่านบูรณปฏิสงัขรณ์สิมโดยตงัเสาดว้ยไมเ้นือแข็งหลงัคามุงดว้ยแป้นไมป้ระดู่ ต่อมาไดมี้อญัญาครูบุดดี

มาเป็นเจา้อาวาส อญัญาบุดดีท่านเป็นชาวบา้นนากระทิงอยู่ประเทศลาว เมือมาเป็นเจา้อาวาสวดั            

สิมนาโกแลว้ ท่านไดส้ร้างวดัขึนอีกวดัหนึงทีอยูห่่างจากสิม โดยประมาณ 3 เส้น ท่านไดส้ร้างกุฏิขึน              

ทีวดักลางนาโกจาํนวนสองหลงั และไดส้ร้างหอกลองขึน 1 หลงั ท่านเป็นเจา้อาวาสปกครองไดท้งั

สองวดัจนถึงแก่ชรารวมอายุได ้98 ปี ก็ถึงแก่มรณภาพทีวดักลางนาโก ต่อมาอญัญาพระครูกงมา 

(ต่อมาภายหลงัไดรั้บแต่งตงัเป็นพระครูสญัญาบตัร เจา้คณะตาํบลชนัตรี มีราชทินนามว่า พระครูพิศาลศิลปยุติ) 

แต่ก่อนท่านไดอ้อกธุดงคไ์ปในทีต่าง ๆ ทางประเทศพม่า ประเทศลาว หลงัจากท่านไดม้าจาํพรรษา

อยูที่วดักลางนาโก คณะศรัทธาญาติโยมไดนิ้มนตท่์านไดม้าจาํพรรษาอยู่ทีวดัสิมนาโก และไดเ้ป็น

เจา้อาวาสแทนอญัญาครูบุดดี หลวงปู่กงมาท่านไดป้ฏิสังขรณ์อุโบสถ (สิม) ทีชาํรุดทรุดโทรมโดย

นาํช่างแถวบา้นมาสอนวิธีเผาหินปูน ปันอิฐ และก่อสร้างสิมขึนมาใหม่ เป็นสิมทีก่อสร้างดว้ยอิฐ

ผสมดินเหนียวและยางโบงการสร้างสิมหลงัใหม่สร้างอยู่ประมาณ 3 ปี สมยันันไดบ้อกบุญไปตาม

หมู่บา้นต่าง ๆ เช่น บา้นหนองหา้ง บา้นเหล่าใหญ่ ค่าช่างสมยันนัจา้งคนละ 50 สตางค ์หลงัคาสิมมุง

ดว้ยสังกะสี ซึงหลวงปู่ท่านไดไ้ปซือมาจากจงัหวดัมุกดาหาร แผ่นละ 30 สตางค์ โดยพากนัแบก

หามมาจนถึงวดั ประมาณ 7 วนั หลวงปู่กงมาท่านยงัไดส้ร้างหอเยน็ ทีหนา้สิมซึงเป็นทีพกัของญาติ

โยมทีนาํนาคมาบวชพระ และท่านยงัไดส้ร้างกุฏิหลงัใหญ่ทาํดว้ยไม ้หลงัคาก็ทาํดว้ยไม ้ดา้นหน้ามี

ลายไมที้แกะสลกัเป็นรูปลายต่าง ๆ อย่างสวยงามมาก และท่านยงัไดส้ร้างวจัจกุฏิขึนอีกหนึงหลงั 

และท่านจึงไดจ้ดัใหมี้การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม ท่านไดส้อนนักธรรมชนัตรี, โท, เอก 

ขึนทีวดัสิมนาโก และทีสาํคญัอีกอยา่งหนึง คือ หลวงปู่ท่านไดไ้ปประชุมทีกรุงเทพ ฯ โดยเดินทาง

จากวดัสิมนาโกไปขึนรถทีเมืองโคราช และท่านไดเ้ป็นทีคุน้เคยกบัเจา้ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์

(อว้น ติสโส) และท่านเจา้ประคุณสมเด็จฯ ไดเ้ดินทางมาตรวจงานทีภาคอีสาน เมือมาถึงเมืองกุฉินารายณ์ 

ท่านจึงไดเ้ดินทางมาพกัเทศนาโปรดญาติโยมและไดเ้ดินทางมาเยียมหลวงปู่ท่าน และท่านเจ้าประคุณ           
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จึงไดม้อบถวายพระพุทธรูป เป็นพระแกว้โกเมนสีแดงประดบัดว้ยพลอยบุษราคมัจาํนวน 145 เม็ด 

ประดบัดว้ยพลอยสีต่าง ๆ ต่อมา หลวงปู่กงมาไดรั้บพระราชทานสมณศกัดิเป็นพระครูสญัญาบตัรมี

ราชทินนามว่า “พระครูพิศาลศิลปยุติ” หลวงปู่ท่านจึงไดรั้บแต่งตงัเป็นเจา้อาวาสวดัสิมนาโกและ 

เจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์ ท่านไดก่้อสร้างบูรณะเสนาสนะภายในวดัเป็นจาํนวนมากจนถึงปี พ.ศ. 2522 

หลวงปู่ท่านจึงไดถึ้งแก่มรณภาพดว้ยโรคชรา สิริรวมอายไุด ้86 ปีหลงัจากหลวงปู่พระครูพิศาลศิลปยุติ

ไดม้รณภาพแลว้ ท่านพระครูเมตตาคุณาภรณ์ (เนียม อหึสโก) ซึงเป็นลูกศิษยห์ัวแกว้หัวแหวนของ

หลวงปู่ท่านไดรั้บแต่งตงัเป็นเจา้อาวาสและไดเ้ป็นเจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์จนถึงปัจจุบนั 

 พระครูเมตตาคุณาภรณ์ ได้ปฏิบัติตามคาํสั งของหลวงปู่พระครูพิศาลศิลปยุติ โดยได้

ก่อสร้างบูรณปฏิสงัขรณ์เสนาสนะภายในวดัขึน ในปัจจุบนัไดมี้กุฏิทีพกัสงฆจ์าํนวน 4 หลงั ศาลา

การเปรียญ 1 หลงั ท่านพระครูจึงไดใ้ห้มีการศึกษาเปิดสอนพระปริยติัธรรม ซึงเป็นเงินทุนของ

หลวงปู่พระครูพิศาลศิลปะยุติอีกหลงัหนึง สาํนักงานเจา้คณะอาํเภอ 1 หลงั วิหารหอพระ 1 หลงั

อาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลงั พระครูเมตตาคุณาภรณ์ท่านเปิดสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม และ

แผนกบาลี โดยเปิดสอนบาลีไวยากรณ์ประโยค 1-2 ประโยค ป.ธ. 3 และไดก่้อตงัโรงเรียนปริยติัธรรม

สามญัขึนทีวดัสิมนาโก โดยเปิดสอน ชนั ม. 1-6 รับเฉพาะพระภิกษุสามเณร โดยไม่ไดเ้สียค่าเล่าเรียน 

และอุปกรณ์การศึกษา เพราะทางวดัไดจ้ดัหาให้ทงัหมด ไดบู้รณปฏิสังขรณ์สิม หลงัเดิมโดยรือหลงัคา

ส่วนทีเป็นไม ้เปลียนเป็นคอนกรีต มุงดว้ยกระเบือง และไดท้าสีใหม่ หลวงพ่อพระครูเมตตาคุณาภรณ์

ไดร่้วมกบัพระภิกษุสามเณรภายในวดัสิมนาโก และชาวบา้นไดร้วบรวมวตัถุโบราณของสมยัต่าง ๆ 

โดยเฉพาะวตัถุโบราณทีหลวงปู่พระครูพิศาลศิลปะยติุไดเ้ก็บรวบรวมรักษาไว ้และชาวบา้นทวัไป

ไดน้าํมาบริจาควตัถุโบราณต่าง ๆ แยกเป็นประเภทไดด้งันี 

 วตัถุโบราณประเภทเครืองปันดินเผาทีชาวบา้นขุดไดต้ามไร่นาไหชียอ้ยจาํนวน 80 ใบ 

ไหขนาดเล็กจาํนวน 20 ใบ เครืองปันดินเผาและลูกปัดต่าง ๆ จาํนวน 100 ชิน ถว้ยดินเผาต่าง ๆ 

ชนิดทีมีลวดลาย และไม่มีลวดลาย จาํนวน 25 ใบ กระบอกปูนทองสาํริดจาํนวน 6 ใบ คนัทวยไม้

แกะสลกั และไม้ทีแกะชนิดต่าง ๆ จาํนวน 162 ใบ เครืองจักสานทีเป็นไมไ้ผ่ จาํนวน 12 อัน

พระพุทธรูปสมยัโบราณ จาํนวน 1,000 องค์ แอบหมาก 20 อนั ฆอ้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก 

จาํนวน 10 ใบ ผางฮาด 2 ใบ กลองตุม้ กลองหาง จาํนวน 8 ใบ มะพร้าวตาเดียว 3 ลกู หีบเหล็ก 3 ใบ 

หนา้ไม ้4 อนั ไถและแอกอยา่งละ 2 อนั หลา 3 ดวง พิมพดี์ดโบราณ 2 เครือง หีบแผน่เสียงโบราณ 2 

เครือง อิ ว 2 อนั ธนบตัรเงินตราต่างประเทศ 285 ใบ เงินตราต่างประเทศเป็นเหรียญ 120 เหรียญ 

ธนบตัรไทยสมยัโบราณสมยัโบราณ 300 ใบ เตารีดโบราณ 4 เครือง เครืองทีเป็นหอกดาบโบราณ 5 อนั 

ตูห้นงัสือโบราณ 2 หลงั  
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 วดัสิมนาโก ไดเ้ป็นวดัพฒันาตวัอยา่งและเป็นวดัพฒันาตวัอยา่งดีเด่นของกรมการศาสนา 

สาํหรับหลวงพ่อพระครูเมตตาคุณาภรณ์ยงัไดเ้อาเสมาธรรมจกัรจากสมเด็จพระเทพฯ วดัสิมนาโก

เป็นทีตงัสํานักงานเจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์และเป็นวดัทีมีการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทัง

แผนกนกัธรรมบาลี และแผนกสามญัศึกษาศนูยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยศ์นูยอ์บรมเด็กก่อน

เกณฑภ์ายในวดัสิมนาโกเป็นวดัทีมีพระภิกษุสามเณรจาํพรรษามากทีสุดในเขตอาํเภอกุฉินารายณ์ 

 นอกจากยงัมีบุษบกทีสวยงามแลว้ยงัมีพิพิธภณัฑที์เก็บวตัถุโบราณไวใ้หอุ้บาสก อุบาสิกา

ทีไดม้าวดัสินาโกไดม้าศึกษาหาความรู้ และเป็นการอนุรักษว์ตัถุโบราณทีหาดูไดอ้ยาก ทีบรรพบุรุษ

ไดส้ร้างไว ้และมีอาคารสถานทีไวใ้ห้พระภิกษุสามเณรไดเ้ป็นทีพกัอาศยัมีคณะครูอาจารยแ์ละ

บรรพชิตทีจะถวายความรู้แก่ผูที้เขา้มาศึกษาเล่าเรียนในสถานทีวดัสิมนาโก โดยมีพระครูเมตตาคุณาภรณ์

เป็นเจา้อาวาส เป็นผูจ้ดัการโรงเรียน และเป็นเจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์ มีพระครูกิตติธรรมาภินนัท์

เป็นรองเจา้อาวาส และเป็นกรรมการโรงเรียน เป็นรองเจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์ และมีพระครูศรีธรรมโกศล 

เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นรองเจา้คณะอาํเภอกุฉินารายณ์ 

 ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ผู้บริหาร พระครูศรีธรรมโกศล วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ดาํรงตาํแหน่ง ตงัแต่วนัที 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2537 

จนถึงปัจจุบนั 

 กลุ่มวชิาการ พระครูสงัวรจิตตานุรักษ ์วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา  

 กลุ่มบริหารงบประมาณ นายไพรัช ไชยสุข วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขา

รัฐศาสตร์ 

 กลุ่มบริหารงานบุคลากร นายสําเนา ไชยขันธ์ วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

สาขาวิชาการศึกษา  

กลุ่มบริหารงานทัวไป นางสาวสุภาวิณี ไชยกิจ วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขา

การจดัการทวัไป ดงัแผนภูมิที 2.4 
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แผนภูมิที 2.4 แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

- หลกัสูตรและการสอน 

- การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้  

- การวดัผล ประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน 

- งานทะเบียน และเอกสาร

สาํคญั 

- การวิจยัในชนัเรียน 

- การพฒันาสือ นวตักรรม

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื อ

การศึกษา 

- การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

- หอ้งสมุด 

- หนงัสือเรียนและอืน ๆ 

- ภูมิปัญญาท้องถิน,แหล่ง

เรียนรู้ 

- แนะแนว และการดูแล

นกัเรียน 

- งานกจิกรรมการเรียน 

- การนิเทศ พฒันาคุณภาพ  

- น โ ย บ า ย แ ล ะ ร ะ บ บ

งบประมาณ 

- การบริหารและควบคุม

งบประมาณ 

- การบัญชี  เบิ กจ่ ายแล ะ

รายงาน 

- การควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน 

- การบริหารงานพสัดุ 

- การจดัซือ จดัจา้ง 

- งานทะเบียน จดัเกบ็ บริการ 

- บริหารทรัพย์สินและใช้

ประโยชน ์

- การจัดหารายได้และกอง

ทุนการศึกษา 

- ควบคุมและการบญัชี 

- อืน ๆ 

 

 

- การวางแผนอัตรากาํลัง และการ

สรรหา  

- จดับุคลากรและเขา้ปฏิบติังาน 

- พฒันาความรู้ความสามารถ และ

การอบรม 

- ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

- ระเบียบวินยั คุณธรรมจริยธรรม 

- วิทยากรทอ้งถิน 

- ความดี ความชอบ ขวญักาํลงัใจ 

- อืน ๆ 

 

- งานธุรการ สารบรรณ การ

รายงาน 

- ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

- ป ร ะ ก ัน คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น 

ภายนอก 

- เขตบ ริก ารแ ล ะสํามะโ น

นกัเรียน 

- การวางผัง การใช้ประโยชน์

อาคารสถานที 

- การดูแลสถานที สิงแวดลอ้ม 

- การสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา 

- งานสัมพนัธ์บา้นโรงเรียน 

- งานประชาสัมพนัธ ์

- งานบริการอาหารกลางวนัและ

โภชนาการ 

- ระเบียบวินัย ความประพฤติ

นกัเรียน 

- อืน ๆ 

ผู้จัดการ 
พระครูเมตตาคุณาภรณ์ 

ผู้อํานวยการ 
พระครูศรีธรรมโกศล 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
 

กลุ่มวิชาการ 
พระครูสังวรจิตตานุรักษ์ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นายไพรัช ไชยสุข 

กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
นายสําเนา ไชยขันธ์ุ 

 

กลุ่มบริหารทวัไป 
น.ส.สุภาวิณี ไชยกจิ  
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 การดําเนินงานพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 ฝ่ายกลุ่มวชิาการ  

 เป็นงานทีมีความสาํคญัทีสุดในการบริหารโรงเรียนและเป็นงานหลกั โรงเรียนให้ความสาํคญั

ต่องานนีเป็นอย่างยิง โดยการบริหารให้สอดคลอ้งกับจุดหมายของหลกัสูตร ยึดแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 

กาํหนดพนัธกิจเป็นแผนปฏิบติังานโรงเรียนมีแนวดาํเนินการ ดงันี 

 1. หลกัสูตรและการสอน 

 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้  

 3. การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 4. งานทะเบียน และเอกสารสาํคญั 

 5. การวิจยัในชนัเรียน 

 6. การพฒันาสือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือการศึกษา 

 7. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 8. หอ้งสมุด 

 9. หนงัสือเรียนและอืน ๆ  

 10. ภูมิปัญญาทอ้งถิน,แหล่งเรียนรู้ 

 11. แนะแนว และการดูแลนกัเรียน 

 12. งานกิจกรรมการเรียน 

 13. การนิเทศ พฒันาคุณภาพ 

 ฝ่ายกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 เป็นงานเกียวกบัการบริหารงบประมาณทีไดรั้บมาจากหน่วยงานตน้สังกดัและทีไดรั้บ

อุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือมาบริหารโรงเรียนใหมี้การพฒันาต่อไป มีการดาํเนินงานต่อไปนี 

 1. นโยบายและระบบงบประมาณ 

 2. การบริหารและควบคุมงบประมาณ 

 3. การบญัชี เบิกจ่ายและรายงาน 

 4. การควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 5. การบริหารงานพสัดุ 

 6. การจดัซือ จดัจา้ง 

 7. งานทะเบียน จดัเก็บ บริการ 

 8. บริหารทรัพยสิ์นและใชป้ระโยชน ์

 9. การจดัหารายไดแ้ละกองทุนการศึกษา 
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 10. ควบคุมและการบญัชี 

 กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

 บุคลากร เป็นทรัพยากรทีสาํคญัทีจะทาํให้การศึกษาไดรั้บการพฒันาทีเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนไดด้าํเนินการ ดงันี 

 1. การวางแผนอตัรากาํลงั และการสรรหา  

 2. จดัหาบุคลากรเขา้ปฏิบติังาน 

 3. พฒันาความรู้ความสามารถ และการอบรม 

 4. ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

 5. ร่างระเบียบวินยั คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 

 6. จดัหาวิทยากรทอ้งถิน 

 7. เสนอความดี ความชอบ และใหข้วญักาํลงัใจ 

 กลุ่มบริหารทัวไป 

 1. งานธุรการ สารบรรณ การรายงาน 

 2. ระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

 3. ประกนัคุณภาพภายใน ภายนอก 

 4. เขตบริการและสาํมะโนนกัเรียน 

 5. การวางผงั การใชป้ระโยชน์อาคารสถานที 

 6. การดูแลสถานที สิงแวดลอ้ม 

 7. การสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา 

 8. งานสมัพนัธบ์า้นโรงเรียน 

 9. งานประชาสมัพนัธ ์

 10. งานบริการอาหารกลางวนัและโภชนาการ 

 11. ระเบียบวินยั ความประพฤตินกัเรียน 

 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จดัสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน สาํหรับหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางที 2.1 และตารางที 2.2 

ต่อไปนี 
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ตารางที 2.1 แสดงโครงสร้างหลักสูตรระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขันพนืฐาน ปีพุทธศักราช 2551 วดัสิมนาโก 

 

 จาํนวนชวัโมงทีจดัใหน้กัเรียน เรียนทงัปี เท่ากบั 1,400 ชวัโมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนทีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาบาลี 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สัดส่วนเวลาเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 

พืน 

ฐาน 

นํา 

หนกั 

เพิม 

เติม 

นํา 

หนัก 

พืน 

ฐาน 

นํา 

หนัก 

เพิม 

เติม 

นํา 

หนัก 

พืน 

ฐาน 

นํา 

หนัก 

เพิม 

เติม 

นํา 

หนัก 

1. ภาษาไทย 120 3 - - 120 3 - - 120 3 - - 

2. คณิตศาสตร์ 120 3 - - 120 3 - - 120 3 - - 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3 - - 120 3 - - 120 3 - - 

4. สังคมศึกษาศาสนา ฯ 80 2 - - 80 2 - - 80 2 - - 

 - ประวติัศาสตร์ 40 1 - - 40 1 - - 40 1 - - 

 - ธรรมวินยั 80 2 - - 80 2 - - 80 2 - - 

 - ศาสนปฏิบติั 40 1 - - 40 1 - - 40 1 - - 

5. สุขศึกษา และพละ

ศึกษา 

80 2 - - 80 2 - - 80 2 - - 

6. ศิลปะ 80 2 - - 80 2 - - 80 2 - - 

7. การงานอาชีพ ฯ 80 2 - - 80 2 - - 80 2 - - 

 - คอมพิวเตอร์ - - 80 2 - - 80 2 - - 80 2 

8 . ภ าษาต่างป ระเท ศ 

(ภาษาองักฤษ) 

120 3 - - 120 3 - - 120 3 - - 

 - ภาษาบาลี - - 200 5 - - 200 5 - - 200 5 

 - กระทูธ้รรม - - 40 1 - - 40 1 - - 40 1 

รวมหน่วยกิตพืนฐาน / 

เพิมเติม 

960 24 320 8 960 24 320 8 960 24 320 8 

รวมชัวโมง 8 กลุ่มสาระ 960 960 960 

รวมชัวโมง สาระเพิมเติม 320 320 320 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 

ชัวโมง 

3/120 3/120 3/120 

รวมชัวโมงรายปี 1,400 1,400 1,400 
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ตารางที 2.2 โครงสร้างหลกัสูตรระดับชันมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขันพนืฐาน ปีพุทธศักราช 2551 วดัสิมนาโก 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ม.4 – ม.6 / ภาคเรียนท ี1 ม.4 – ม.6 / ภาคเรียนท ี2 

พืนฐาน นก. เพิมเติม นก. พืนฐาน นก. เพิมเติม นก. 

1. ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

2. คณิตศาสตร์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

3. วิทยาศาสตร์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

4. สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 20 0.5 - - 20 0.5 - - 

 - ประวติัศาสตร์ 20 0.5 - - 20 0.5 - - 

 - ธรรมวินยั 40 1.0 - - 40 1.0 - - 

 - ศาสนปฏิบติั 20 0.5 - - 20 0.5 - - 

5. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 1.0 - - 40 1.0 - - 

6. ศิลปะ - - - - - - - - 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 - - 20 0.5 - - 

 - คอมพิวเตอร์ - - 60 1.5 - - 60 1.5 

8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

 - ภาษาบาลี - - 100 2.5 - - 100 2.5 

 - กระทูธ้รรม - - 20 0.5 - - 20 0.5 

รวมหน่วยกติพืนฐาน / เพิมเติม 8.0 8.5 8.0 8.5 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน / ชวัโมง 1.5/60 1.5/60 

รวมหน่ายกติทงัหมด 18.0 18.0 

รวมชวัโมง 8 กลุ่มสาระ 320 320 

รวมชัวโมง สาระเพิมเติม 340 340 

รวมชัวโมงรายภาค 720 720 

รวมชัวโมงรายปี 1,440 

 

 จาํนวนชวัโมงทีจดัใหน้กัเรียน เรียนทงัปี เท่ากบั 1,440 ชวัโมง 

 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนทีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาบาลี 

 ข้อมูลด้านอาคารสถานท ี 

 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลงั ไดแ้ก่อาคารเรียน 1 หลงั อาคารประกอบ 1 หลงั 

ศาลา 1 หลงั จาํนวนหอ้งเรียนทงัหมด 6 หอ้งเรียน แบ่งเป็น ชนั ม.1-ม.6 ชนัละ 1 หอ้งเรียน 
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 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2554) 

 ก. งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ  1,698,750  งบดาํเนินการ 1,698,750  

เงินนอกงบประมาณ 484,417  งบพฒันาคุณภาพวิชาการ 484,417  

รวม 2,183,167 รวม 2,183,167 

 

 ข. ขอ้มลูทรัพยากรทีจาํเป็น คอมพิวเตอร์ มีจาํนวนทงัหมด 13 เครือง ใชเ้พือการเรียนการสอน 10 

เครือง ใชใ้นงานบริหาร /ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตได ้3 เครือง ปริมาณสือ 23 ชินต่อห้อง 

ห้องทีจัดไวใ้ช้ปฏิบติักิจกรรมเฉพาะ มีทังหมด 3 ห้อง ไดแ้ก่ ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง หอ้งประชุม (ศาลาอายุวฒัน์) 1 ห้อง พืนทีปฏิบติักิจกรรม/นันทนาการ ไดแ้ก่ 

หอ้งประชุม (ศาลาอายวุฒัน)์  

 แหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญาท้องถินและการใช้ 

 ห้องสมุดมีขนาด 12 ตารางเมตร จาํนวนหนังสือในห้องสมุดทงัหมด 1,057 เล่ม การสืบคน้

หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบการยมืคืน จาํนวนนักเรียนทีใชห้้องสมุดในปีการศึกษานี คิดเป็น 

30 คน/วนั 

 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียน พร้อมทงัสถิติการใช ้
 

ตารางที 2.3 แสดงแหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญาท้องถิน และการใช้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 

จํานวนครัง/ปี 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้

จํานวนครัง/ปี ชือแหล่งเรียนรู้ ชือแหล่งเรียนรู้ 

1. หอ้งครัว 

2. สวนสมุนไพร  

3. สวนครัว 

4. หอ้งคอมพิวเตอร์ 

5. ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

6. หอ้งสมุด 

7. พิพิธภณัฑท์อ้งถินผูไ้ท 

 

20 

40 

40 

40 

20 

40 

32 

1. การจกัสาน 

2. เกษตรผสมผสาน 

3. ป่าชุมชน 

4. ศูนยส์าธิตการตลาดประจาํหมู่บา้น 

5. วดักลางอุดมวารี 

6. วดัอรัญญิกาเสนานิคม 

7. วดัภูถาํพระ 

10 

10 

16 

45 

 

10 

10 

3 
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 ปราชญ์ชาวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถิน/ผูท้รงคุณวุฒิทีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/

นกัเรียนในปีการศึกษานี 

 1. ชือ นายเนาว ์วิศรียา ใหค้วามรู้เรือง การจกัสาน 

 2. ชือ นางคาํเลง็ ไวกลา้ ใหค้วามรู้เรือง การประดิษฐพ์านบายศรีสู่ขวญั 

 3. ชือ นายสาํราญ พลกุล, นายทวี ไชยสุข ใหค้วามรู้เรือง การเกษตรแบบผสมผสาน 

 4. ชือ นายเลือน แสงฤทธิ ใหค้วามรู้เรือง พิธีกรรม, วฒันธรรมพืนบา้นอีสาน, หมอสู่ขวญั 

 คาํขวญั 

 จงหมนัศึกษา ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม นาํมาประยกุตใ์ช ้ห่างไกลยาเสพติด ทุกชีวิต

เป็นสุขเอย 

 ปรัชญา 

 ความรู้ดี มีวินยั ใฝ่คุณธรรม นาํประชาธิปไตย 

 ความรู้ดี หมายถึง ผูเ้รียนมีความรอบรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น 

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 มีวินยั หมายถึง การสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องผูเ้รียนโดยการปลกูฝังความมีวินยั

ซึงเชือว่าการมีวินยัในตนเองจะสามารถทาํให้อยู่ในสังคม อย่างมีความสุขรวมทงัเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

 ใฝ่คุณธรรม หมายถึง ผูเ้รียนศึกษาหลกัธรรมให้รู้ ให้เขา้ใจ สามารถนําไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจาํวนัได ้

 นาํประชาธิปไตย หมายถึง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ จดัการเรียนการสอน โดยสามารถ

แสดงความคิดเห็นร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 วสัิยทัศน์ (Vision)  

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก ไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญับนพืนฐานความเชือทีว่า ผูเ้รียนทุกรูปสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ

เนน้การจดัการศึกษาตามวิศยัทศัน์ทีว่า “เรียนดี มีวินยั เลือมใสพระพุทธศาสนา”  

 พนัธกจิ (Mission) 

 ขอ้ที 1 จดัหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 

 ขอ้ที 2 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัควบคู่การสอนแบบพุทธวิธี 

 ขอ้ที 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้มาตรฐานดา้นวิชาชีพ 

 ขอ้ที 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาโดยยดึหลกัการแบบมีส่วนร่วม 
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 ขอ้ที 5 จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัธรรม

คาํสงัสอน 

  วตัถุประสงค์ (Objectives) 

 ขอ้ที 1 ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั

พืนฐาน พ.ศ. 2551  

 ขอ้ที 2 ครู ผูเ้รียน มีและสามารถใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัและ

บูรณาการองคค์วามรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา 

 ขอ้ที 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานดา้นวิชาชีพ 

 ขอ้ที 4 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการศึกษาทีดีมีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

 ขอ้ที 5 ผูเ้รียนมีองคค์วามรู้คู่คุณธรรมตามหลกัธรรมคาํสงัสอนและเป็นศาสนทายาททีดี

ในสงัคม 

 เป้าหมาย (Goals) 

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 - ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ 

 - ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์

 - ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนือง 

 - ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล 

 - ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 - ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติ

ทีดีต่ออาชีพสุจริต 

 2. ด้านการจดัการศึกษา 

 - ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 - ผูบ้ริหารปฏิบติังามตามบทบาทหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 - คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังามตามบทบาทหน้าทีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 - สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

อยา่งรอบดา้น 
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 - สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็ม

ศกัยภาพ 

 - สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 4. ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุตามวิสยัทศัน ์ปรัชญาและจุดเนน้ทีกาํหนดขึน 

 5. ด้านมาตรการส่งเสริม 

 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึน 

 กลยุทธ์หลกัของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก กาํหนดกลยุทธ์ตามเป้าหมายทีตงัไวโ้ดย

สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาในระยะเวลา 3 ปี ดงันี 

 - กลยทุธข์อ้ที 1 พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 - กลยทุธข์อ้ที 2 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

 - กลยทุธข์อ้ที 3 พฒันาคุณภาพครูบุคลากร 

 - กลยทุธข์อ้ที 4 พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา 

 - กลยทุธข์อ้ที 5 พฒันาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก มีอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาทีว่า “สวดมนตดี์” 

 เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก มีเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาทีว่า “ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม งามลาํพระแกว้บุษราคมั”  

 

2.9 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 วนัชยั นงค์สูงเนิน (2546) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบว่า การบริหารงานประชาสัมพนัธ ์

โดยรวมปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และรายดา้นทงั 4 ดา้น ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ 

ดา้นการวิจยัและรับฟัง ดา้นการสือสารและการปฏิบติั ดา้น การติดตามและประเมินผล ปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน  
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 สุนทรี ศรีสังวาล (2546) ศึกษาเรือง การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการวางแผน พบว่า 

ครูผูส้อนมีความเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมกีฬาและกิจกรรมชุมนุม 

โดยประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู เพราะกิจกรรมดังกล่าว มีประโยชน์ต่อการพฒันา

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน เพือจะไดร้ะดมความคิดทีหลากหลายในการจดัทาํแผนการ

ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ การดาํเนินการตามแผน พบว่า ครูผูส้อนมีความเห็นเกียวกบัโรงเรียน

จดักิจกรรมกีฬาและกิจกรรมชุมนุมอยูใ่นลกัษณะให้ครูและนักเรียนร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมเพราะ 

ถา้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานทุกขนัตอน ทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างราบรืนไม่มีความ

ขดัแยง้ และประสานความร่วมมือกนัเป็น อย่างดีดา้นการตรวจสอบประเมินผล พบว่า ครูผูส้อนมี

ความเห็นว่าควรแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและวดัผลเพราะการทาํงานเป็นทีมย่อมมี

ประสิทธิภาพกว่าทาํงานคนเดียว สร้างความเชือถือแก่นักเรียนและผูป้กครอง ดา้นการปรับปรุงพฒันา 

พบว่า ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกนัเพือประเมินผลการดาํเนินงานทีผ่านมา ร่วมกนัอภิปราย

ผลดีผลเสียของ การดาํเนินงานวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการเพือนาํไปเป็นแนว

ทางการพฒันากิจการนกัเรียนในครังต่อไป 

 สุรพงษ์ ภูแสงศรี (2547) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันาบุคลากรเกียวกบังานสารสนเทศใน

การบริหารทวัไป โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า การพฒันา

บุคลากรครูเกียวกบังานสารสนเทศในการบริหารทวัไป ทาํใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการและ

ขนัตอนการจดัสานสนเทศ ทงั 6 ขนัตอน โดยสรุปทาํใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรมีคุณภาพมาก

ยงิขึนโดยใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารงานการจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทาํให้

สามารถบริการสมาชิกในโรงเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

 สง่า พุ่มพวง (254) ไดศึ้กษาเรือง สภาพการบริหารงานกิจการนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพืนที การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ดา้นการจดักิจกรรมนักเรียนมีการแต่งตงัคณะครู 

รับผดิชอบดูแลกิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแต่งตงัคณะกรรมการนักเรียนให้มีส่วนร่วมใน

การปฏิบติังานกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจดั

กิจกรรมและความจริงจงัในการนิเทศ กาํกบั ติดตามงานทีไดรั้บมอบหมาย ดา้นการรักษาระเบียบวินัย

ของโรงเรียน มีครูทีปรึกษาคอยควบคุมดูแลการปฏิบติักิจกรรมหนา้เสาธงของนกัเรียน มีการแต่งตงัครู 

รับผดิชอบงานวินัยนักเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีคณะกรรมการทงัครู และนักเรียนติดตาม

ป้องกนัดูแลความประพฤติของนกัเรียน ดา้นการจดับริการแนะแนวในภาพรวม มีการกาํหนดหรือ

แต่งตังครูฝ่ายแนะแนวให้ทราบบทบาทหน้าทีอย่างชดัเจน มีการร่วมมือแกไ้ขพฤติกรรมของ

นกัเรียนร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน และ ผูป้กครองนักเรียน ดา้นการจดับริการอาหาร
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กลางวนั มีการบริหารงบประมาณ อาหารกลางวนั เป็นไปตามระเบียบของราชการและโปร่งใส            

มีการกําหนดบทบาทหน้าทีและแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบงานบริการอาหารกลางวัน                

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดา้นการจดับริการสุขภาพและอนามยั มีการแต่งตงัคณะกรรมการรับผิดชอบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 สุระชยั มีศรี (2548) ไดศึ้กษาเรือง เกียวกบัสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการครู สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีตาํแหน่งต่างกนัและ

ปฏิบติัหนา้ทีในสถานศึกษาทีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 สนนั พระทน (2549) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาการรับรู้และการปฏิบติัเกียวกบัการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้และการปฏิบติัเกียวกบัการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก เมือเปรียบเทียบตามตาํแหน่งและขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมทุก

ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 มณเฑียร น้อยบุดดี (2549) ศึกษาเรือง สภาพและปัญหากรบริหารงบประมาณในโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่าสภาพการบริหารงบประมาณ            

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยภาพรวมพบว่าในโรงเรียนทงั 3 ขนาด มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก   

เมือเปรียบเทียบโรงเรียนทีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยโรงเรียน

ขนาดกลางมีสภาพการปฏิบติัมากกว่าโรงเรียนขนาดเลก็และโรงเรียนขนาดใหญ่ ปัญหาการบริหาร

งบประมาณในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่                 

มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย เมือเปรียบเทียบ

โรงเรียนทีมีขนาดต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาการปฏิบติัมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง 

 สีริสัก ถะหนอมรัก (255) ศึกษาเรือง การบริหารโรงเรียนมธัยมแขวงสาละวนั สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยั พบว่า 

 1. ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแขวงสาละวนั 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง           

เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นวชิาการ และดา้นอาคารสถานทีมีการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปาน

กลาง ส่วนดา้นบุคลากรมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับปัญหาการบริหารนนั โดยภาพรวม
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มีการปฏิบติังานมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นวิชาการและ

ดา้นอาคารสถานทีมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบันอ้ย 

 2. ขา้ราชการครูทีมีตาํแหน่งแตกต่างกนั มีความเห็นต่อสภาพการปฏิบติังาน และปัญหา

การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 3. ขา้ราชการครูทีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพ การบริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาแขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม และด้านบุคลากร            

ดา้นอาคารสถานทีไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นวิชาการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทีระดบั .01 และ

ขา้ราชการครูทีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา

แขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม และ รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 4. ขา้ราชการครูทีสังกดัโรงเรียนขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาแขวางสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นวิชาการและดา้นอาคาร

สถานที แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่วนด้านบุคลากรไม่แตกต่างกัน                      

แต่ขา้ราชการครูทีสังกดัโรงเรียนขนาดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาแขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวม และรายดา้นไม่

แตกต่างกนั 

 ปาริชาติ เทพารัตน์ (2550) ศึกษาเรือง ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผลการวิจยั 

พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานการจดัการทาง

การเงินทงั 7 ดา้น ตามความคิดเห็นของผูอ้าํนวยการโรงเรียน มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปาน

กลาง และตามความคิดเห็นครูผูส้อนทีไดรั้บแต่งตงัให้เป็นเจา้หน้าทีการเงินและหรือเจา้หน้าทีบญัชี

โรงเรียน มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของโรงเรียน ตามมาตรฐานการจดัการทางการเงินทงั 7 ดา้น ตามความคิดเห็นของผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน และตามความคิดเห็นของครูผูส้อนทีได้รับแต่งตังให้เป็นเจ้าหน้าทีการเงินและหรือ

เจา้หน้าทีบญัชีโรงเรียน มีระดบัการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบสภาพการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมี

สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน แตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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 บุญทัย สุระมุล (2550) ศึกษาเรือง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารและครูการเงิน           

มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณ โดยรวมและดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการ

รายงานทรัพยสิ์นทางการเงินและผลการดาํเนินงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ส่วนดา้นการจดัระบบการจดัซือจดัจา้ง และดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

ไม่แตกต่างกนั ขา้ราชการครูทีปฏิบัติงานในโรงเรียนทีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ           

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา โดยรวมและดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการจดัระบบ

การจดัซือจดัจา้ง ดา้นการรายงาน ทรัพยสิ์นทางการเงินและผลการดาํเนินงาน แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดกลาง และระหว่าง

โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกนั ส่วนดา้นการบริหารทางการเงินและการควบคุม

งบประมาณ ไม่แตกต่างกนั 

 เรวดี รัตนะมาลา (2551) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารงบประมาณของ

สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการ

บริหารงบประมาณในภาพรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายดา้น มีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 6 ดา้น ยกเวน้ดา้นการบริหารงานการเงิน มีค่าเฉลีย อยู่ในระดบัมาก ส่วนปัญหา

การบริหารงบประมาณในภาพรวมมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายดา้น มีค่าเฉลีย

อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น (2) ผูที้มีประสบการณ์ทาํงาน ดา้นงบประมาณต่างกนัมีสภาพและ

ปัญหาการบริหารงบประมาณทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยผูที้มีประสบการณ์

นอ้ยกว่า 5 ปี มีสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแตกต่างกนักบัผูที้มีประสบการณ์มากกว่า 

20 ปี สถานศึกษาทีมีขนาดแตกต่างกนัมีสภาพและปัญหาการบริหาร งบประมาณทีแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยสถานศึกษาขนาดเลก็และสถานศึกษาขนาดกลาง มีสภาพและ

ปัญหาการบริหารงบประมาณทีแตกต่างกนักบัสถานศึกษาขนาดใหญ่และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

และ (3) แนวทางในการแกไ้ขปัญหา การบริหารงบประมาณทงั 7 ดา้น คือ กาํหนดกรอบอตัรากาํลงั

เจา้หนา้ทีปฏิบติังานดา้นงบประมาณโดยตรงในสถานศึกษา 

 หทยัรัตน์ ลิมอรุณวงศ ์(2547) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ในการบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามญัศึกษา จงัหวดัสงขลา พบว่า การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาด้านการ

บริหารทวัไปมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาดา้นวิชาการและดา้นการบริหารงานบุคคล 

ส่วนการมีส่วนร่วมดา้นงบประมาณนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.3 
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 เอือมพร หนูรอด (2547) ไดศึ้กษาเรือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในกิจกรรมทีจดัขึน

ในโรงเรียนเอกชนปฐมวยัในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียนในลกัษณะของผูรั้บข่าวสารมากทีสุด แต่ในลกัษณะของผูเ้รียน ครู และผูร่้วมตดัสินใจยงัมีน้อย 

และผูป้กครองในโรงเรียนเอกชนปฐมวยัขนาดเล็กมีแนวโน้มในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที

โรงเรียนจดัขึนนอ้ยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 

 รุ่งทิวา เกษดี (2547) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในสถานศึกษาทีจดัการศึกษา ช่วงชนัที 3-4 สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในสถานศึกษาทีจดัการศึกษา ช่วงชนัที 3 - 4 สงักดัสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี ในภาพรวม 12 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายดา้น

พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น ระดบัปานกลาง 10 ดา้น ดา้นทีมีค่าเฉลียระดบั

มากเรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย คือ ด้านส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพือการศึกษา ตลอดจน

วิทยากรจากภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือเสริมสร้างพฒันาการของนักเรียนทุกดา้น รวมทงั

การสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถินและของชาติ ดา้นเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐและเอกชน เพือให้

สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน                   

ส่วนดา้นทีมีส่วนร่วมระดบัปานกลางทีมีค่าเฉลียนอ้ยกว่าดา้นอืน  ๆคือ ดา้นเสนอแนวทางและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจดัการดา้นวิชาการดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทวัไป

ของสถานศึกษา 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในสถานศึกษาทีจดัการศึกษา ช่วงชนัที 3 - 4 สงักดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี จาํแนกตามขนาด-สถานศึกษา ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา             

ขนัพืนฐานในสถานศึกษาขนาดใหญ่แตกต่างกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลาง

แตกต่างกบัสถานศึกษาขนาดเลก็ 

 สุรกิจ โสฬส (2548) ไดศึ้กษากระบวนการบริหารจดัการกบัการมีส่วนร่วมของชมรม

ผูป้กครองในการระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึงในภาคใต ้

ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการทีมีผลต่อการบริหารจดัการกบัการมีส่วนร่วมของชมรม ผูป้กครอง 

ในการระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียน ประกอบดว้ย 7 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการสร้างความศรัทธา  

2) กระบวนการสร้างความน่าเชือถือ 3) กระบวนการสร้างความตระหนัก 4) กระบวนการการมีส่วนร่วม 

5) กระบวนการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 6) กระบวนการจดัตงัชมรมผูป้กครอง 7) กระบวนการ
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สนบัสนุนจากองคก์รทีเกียวขอ้ง สาํหรับเงือนไขทีมีผลต่อการบริหารจดัการกบัการมีส่วนร่วมของ

ชมรมผูป้กครองในการระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียนประกอบดว้ย 8 เงือนไขทีสาํคญั คือ              

1) เงือนไขเกียวกบักฎหมายและนโยบายทางการศึกษา 2) เงือนไขเกียวกบับทบาทและหน้าทีของ

ผูป้กครอง 3) เงือนไขเกียวกบัคน 4) เงือนไขเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม 5) เงือนไขเกียวกบัเศรษฐกิจ

ของ ผูป้กครอง 6) เงือนไขเกียวกบัการสือสารหลายทาง 7) เงือนไขเกียวกบัการสนับสนุนจาก

องคก์รทีเกียวขอ้ง 8) เงือนไขเกียวกบัการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ในดา้นยุทธศาสตร์ทีมีผลต่อการ

บริหารจดัการกบัการมีส่วนร่วมของชมรมผูป้กครองในการระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียน 

ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์หลอมเป็นหนึงเดียว 2) ยุทธศาสตร์ใจเกินร้อย                

3) ยทุธศาสตร์ใจถึงใจ 4) ยทุธศาสตร์รู้เขารู้เราและ 5) ยทุธศาสตร์ ร่วมกนัสรรร่วมกนัสร้าง 

 เปรมจิตร กิจประสาน (2548) ไดศึ้กษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในโรงเรียนสงักดัเขตพืนทีการศึกษาภูเก็ต พบว่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในดา้นงานวิชาการ 

งานบุคคล งานงบประมาณการเงินระบบบญัชี และงานบริหารทวัไป อยู่ในระดบัปานกลางและ

พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ  โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามตวัแปร 

สถานภาพ วุฒิการศึกษา ความสมัพนัธก์บัโรงเรียนประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน สถานภาพทางเศรษฐกิจการเขา้ร่วมประชุม กิจกรรมของโรงเรียนทีแตกต่างกนัมีส่วนร่วม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนสภาพปัญหาในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานพบว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานทีคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน

ประสบปัญหามากทีสุด รองลงมา คือ งานบุคลากร งานงบประมาณ การเงินและระบบบญัชีและ

งานบริหารทวัไป 

 สมบูรณ์ บวัคาํปัน (2548) ไดศึ้กษาการจดัปัจจยัสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน เขตอาํเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาวิธีการจดัปัจจยั 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานให้สอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึงผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน มีความ

ตอ้งการบุคลากรเขา้มาประสานงาน ดาํเนินงานธุรการ เพือลดภารกิจและอาํนวยความสะดวกใน

การบริหารงาน ดา้นงบประมาณ มีความตอ้งการสถานที อุปกรณ์ครุภณัฑ์ และเครืองมือในการ

อาํนวยสะดวกในการการติดต่อประสานงาน และดาํเนินการในดา้นต่าง ๆ และดา้นการบริหาร                 

มีความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตามบทบาทและหน้าทีทีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ

เกียวกบัการควบคุมและการประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงมีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีจดัประชุม อบรม

ทีกระตุน้ให้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัสรุปไดว้่า ในดา้นการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขนัพืนฐาน กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตามบทบาท หน้าทีไม่เป็นไป

ตามทีกาํหนดไว ้ แสดงว่ากระบวนการบริหารให้คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานเขา้มามี

บทบาทในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษายงัไม่มีประสิทธิภาพ ซึงอาจจะเกิดจากตวับุคคล

ทีคดัเลือกมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานยงัไม่มีศกัยภาพมากเพียงพอ เนืองจากมีการ

เสนอแนะใหมี้การจดัอบรม เพือกระตุน้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมนนัเอง 

 วิเชียร จิณะมูล (2548) ไดศึ้กษาความขดัแยง้และการแกไ้ขความขดัแยง้ในการบริหาร

สถานศึกษาระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ซึงพบว่า ความขดัแยง้

ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการไม่ยอมฟังความคิดเห็น ไม่ให้เกียรติซึงกนัและกนัการตงัขอ้สงสัยต่อ

พฤติกรรมการแสวงผลประโยชน์จากการเขา้มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานซึงเกิด

การคัดค้านจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึงแกไ้ขได้โดยการศึกษาสภาพแวดลอ้มแลลกัษณะของ

อิทธิพลและขวัอาํนาจของคนในแต่ละพืนทีทีเขา้ไปบริหารเพือเป็นการลดความขัดแยง้ระหว่าง

บุคคลลงไดใ้นระดบัหนึง สรุปไดว้่า คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ทีไดค้ดัเลือกมานัน               

จะสามารถมีส่วนร่วมต่อการบริหารสถานศึกษาไดดี้หรือไม่นนั อาจขึนอยูก่บัปัจจยัดา้นอาํนาจและ

อิทธิพลทีมีภายในชุมชนดว้ยเช่นกนั เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานทีมีอาํนาจและ

อิทธิพลภายในพืนทีชุมชนน้อย อาจไม่กลา้แสดงความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมมากเท่าทีควร 

เนืองจากอาจเกรงกลวัในอาํนาจและของคณะกรรมการสถานศึกษาท่านอืน จึงไม่แสดงบทบาท             

ในการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา หรือคลอ้ยตามทุกประเด็นในการลงมติที

ประชุมนนัอง 

 กมลาศน ์ศรประสิทธิ (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานอาํเภอสะเดา สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสงขลา เขต 3 

ผลการศึกษาคน้ควา้ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการมีส่วน

ร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า คณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐานทีประเภทผูแ้ทนต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา แตกต่างอย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา          

กลุ่มอืน ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานทีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา แตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาทีมีวุฒิ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีส่วนร่วมสูงกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานที

ปฏิบติังานในสถานศึกษาทีมีขนาดต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนัยสาํคญัทางสถิติ คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานทีประสบการณ์ในการอบรมต่างกนัมี
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ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาทีเคยผา่นการอบรมมีส่วนร่วมสูงกว่าในทุก ๆ ดา้น ยกเวน้ดา้นการ

บริหารงานวิชาการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 วิโรจน ์รัตนชูศรี (2548) ไดศึ้กษาวิจยัการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขันพืนฐาน อาํเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่าคณะกรรมการ

สถานศึกษา อาํเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน             

โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน อาํเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา พบว่า

คณะกรรมการสถานศึกษา อาํเภอกระแสสินธุ ์ จงัหวดัสงขลา ทีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาขนัพืนฐาน ในภาพรวมและดา้นบุคลากรแตกต่างกนั ส่วนดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ

และดา้นบริหารทวัไป มีส่วนร่วมในการบริหารไม่แตกต่างกนั คณะกรรมการสถานศึกษา อาํเภอ

กระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลาทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน      

ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั คณะกรรมการสถานศึกษา อาํเภอกระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลาที

มีประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานใน

ภาพรวมดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารบุคลากร ดา้นบริหารทวัไป ไม่แตกต่างกนัส่วนดา้น

บริหารวิชาการ แตกต่างกนั คณะกรรมการสถานศึกษา อาํเภอกระแสสินธุ ์จงัหวดัสงขลาทีมีระดบั

เจตคติต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในภาพรวม ดา้นบริหารงบประมาณ 

ดา้นบริหารบุคลากร และดา้นวิชาการแตกต่างกนั ส่วนดา้นบริหารทวัไป มีส่วนร่วมในการบริหาร

ไม่แตกต่างกนั 

 บุญตา ศรีวรวิบูลย ์(2548) ทีศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

สระแกว้ ผลการวิจยัพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ทีมีส่วนร่วม

ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

สระแกว้ ทงัโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือจาํแนกตามสถานภาพ ทงัโดยรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขันพืนฐานในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จ ําแนกตามสถานภาพการเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า 2.1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูแ้ทนครูมีส่วนร่วมใน

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร สถานศึกษาแตกต่างจากผูแ้ทนผูป้กครองผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทน

ศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 2.2) ผูท้รงคุณวุฒิ 
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มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่างจากทุกกลุ่มอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติ .05 ยกเวน้กลุ่มผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

 วิริยะ อ๋องสุวรรณ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน ในการบริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาระนอง ผลการวิจยัพบว่าระดบั

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาระนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลีย 3.74 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นงานดา้นวิชาการ  

งานดา้นงบประมาณ งานดา้นบริหารบุคคล และงานดา้นบริหารทวัไป อยู่ในระดบัมากทุกดา้นผล

การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานในการบริหารการศึกษา 

จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานในการบริหารการศึกษา จาํแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .01 โดยการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนผูป้กครองกบัผูแ้ทนครู 

ผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทน

ศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนครูกบัผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่ากบัผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิกับ

ผูบ้ริหาร สถานศึกษา การมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนผูแ้ทน

องค์กรชุมชนกับผูบ้ริหารสถานศึกษาการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

ส่วนสถานภาพคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 อนุสรณ์ สองเมือง (2549) ไดศึ้กษาเรือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน

ของสถานศึกษาในอาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ผลการวิจยั พบว่า 

 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานของสถานศึกษาในอาํเภอ

ควนกาหลง จงัหวดัสตูล โดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางยกเวน้ดา้นการตรวจสอบ

ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ และดา้นการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา 

อยูใ่นระดบันอ้ย 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขันพืนฐานของ

สถานศึกษาอาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล พบว่า 2.1 ตวัแทนชุมชนทีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาขนัพืนฐานโดยเพศชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง 2.2 ตวัแทนชุมชนทีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้น

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษาและดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

โดยตวัแทนชุมชนทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่าอนุปริญญา มีส่วนร่วมนอ้ยกว่าตวัแทนชุมชนทีมีระดบั

การศึกษาอนุปริญญาขึนไปมีส่วนร่วมน้อยกว่ากลุ่มอืน ๆ 2.3 สถานศึกษาในอาํเภอควนกาหลง 

จงัหวดัสตูลทีมีขนาดต่างกนั โดยชุมชนมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขนาดใหญ่น้อยกว่าสถานศึกษา
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ขนาดกลางและขนาดเลก็2.4 สถานศึกษาในอาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูลทีมีบริบทตงัอยูใ่นชุมชน

ต่างกนั ชุมชนมีส่วนร่วมโดยชุมชนพุทธมีส่วนร่วมมากกว่าชุมชนมุสลิม 

 3. ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน

ของสถานศึกษาในอาํเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล สรุปไดด้งันี 

  3.1 ปัญหาอุปสรรคประชากรในชุมชนมีฐานะยากจน ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน

สถานศึกษา ขาดการประสานงานระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ผูป้กครอง ชุมชนไม่มีความรู้และ

ไม่มีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร และมองว่าหลกัสูตรปัจจุบันเด็กอ่านหนังสือไม่ออกแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนมีน้อย สถานศึกษาไม่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์และสถานศึกษา             

ไม่มีการชีแจงงบประมาณ รายรับ รายจ่ายใหชุ้มชนทราบ 

  3.2 ขอ้เสนอแนะสถานศึกษาควรชีแจงทาํความเข้าใจกบัผูป้กครองถึงบทบาทและ

หนา้ทีของผูป้กครองในการปฏิบติัต่อสถานศึกษา ใหผู้ป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ใหม้ากขึน ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร และหลกัสูตรตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นอยูข่องชุมชนและทอ้งถิน ควรนาํนกัเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควรใหชุ้มชนเขา้

มามีส่วนร่วม ในการวางแผนงบประมาณ และตอ้งชีแจงรายรับ รายจ่าย ประจาํปีใหชุ้มชนทราบ 

 สมควร กาฬรัตน์ (2549) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สาํนกังานเขตพืนทีสุราษฎร์ธานีเขต 3 ผลการวิจยั พบว่าระดบัการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือพิจารณางานเป็นรายดา้นดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 

ดา้นบริหารบุคคล และดา้นบริหารงานทวัไป อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นผลการเปรียบเทียบระดบัการมี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาของ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเขตพืนทีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

จาํแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยการ

มีส่วนร่วมของผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทนองค์กร-ชุมชน ผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทน

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน ผูแ้ทนครูกบัผูแ้ทนศิษยเ์ก่ ผูแ้ทนครูกบัผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนศิษยเ์ก่ากบั

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .01 ส่วนผูแ้ทนองค์กรชุมชนกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาการมีส่วนร่วม

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนสถานภาพการมีส่วนร่วมของคู่อืน ๆ ไม่

แตกต่างกนั 
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 พิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ (2550) วิจยัเรือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา

สถานศึกษาขนัพืนฐาน จงัหวดัชุมพร พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารการศึกษา

สถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นวิชาการ 

ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารทวัไป อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบการ

มีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา จาํแนกตามเพศ และอาย ุพบว่า ทงัภาพรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนัจาํแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัที

ระดบั .01 

 อรัญ แกว้ทอง (2550) ศึกษาเรือง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานของโรงเรียนในสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชยัภูมิ เขต2            

มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมและปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานของโรงเรียน ในสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาชัยภูมิ เขต2 ผลการวิจยั พบว่า1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ตามลาํดบั

ดงันี คือ ดา้นวิชาการ ดา้นบริหารทวัไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นงบประมาณ 2) ปัจจยัที

เกียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในโรงเรียนใน

สงักดัสาํงานเขตพืนทีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ตามลาํดบัดงันี คือ ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นชุมชน ดา้นครูผูส้อน 

ดา้นผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา และดา้นกรรมการสถานศึกษา 

 ชมภู อุปการ (2550) วิจยัเรือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคใต ้พบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และตอ้งการมีส่วนร่วมในระดบัมาก และความตอ้งการมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองในการจดัการศึกษาระหว่างโรงเรียนทีมีทีตงัต่างกนัโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดับ .05 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนทีทีตงัต่างกัน

โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นงานบริหารและดา้นงานปกครอง

นกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ส่วนดา้นอืน ๆ ไม่แตกต่างกนั  

 วิโรจน์ รัตนชูศรี (2550) ไดท้าํการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน จาํแนกตามประสบการณ์ในการอบรมของคณะกรรมการ



105 

สถานศึกษาพืนฐาน โดยในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซึงพบว่า 

คณะกรรมการทีเคยผา่นการอบรมมีส่วนร่วมสูงกว่าคณะกรรมการทีไม่เคยผา่นการอบรมในทุก ๆ  ดา้น 

 พินิจ พราหมณ์แกว้ (2550) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานของชุมชน

ในโรงเรียนเทศบาลอาํเภอเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน

ของชุมชนในโรงเรียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วมมากทีสุด 

อนัดบั 1 คือ ดา้นการบริหารทวัไป รองลงมาดา้นวิชาการและดา้นงบประมาณเป็นอนัดบั 2 และ 3 

ส่วนด้านบุคลากรมีส่วนร่วมเป็นอันดับสุดท้าย ประชาชนทีมีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วมใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ประชาชนทีมีอายุต่างกนัมีการมีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .001 ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั ประชาชนทีมีรายไดต่้างกนัมีการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 จุฑามาศ สนิทดี (2550) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาโรงเรียน

อนุบาลเทิง สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยผูศึ้กษาไดป้ระยุกต์แนวคิดของ 

Up Hoff and Yadav เป็นประเด็นของการศึกษา 4 ดา้น คือ การวางแผน การแสวงหาทรัพยากร การดาํเนินงาน 

และการประเมินผล พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในระดบัปานกลาง คือ ดา้นการมี

ส่วนร่วมดา้นการวางแผน ดา้นการแสวงหาทรัพยากร และดา้นการดาํเนินงาน ส่วนดา้นการประเมินผล 

พบว่า ทุกดา้นชุมชนคาดหวงัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน 

ดา้นการแสวงหาทรัพยากร ดา้นการดาํเนินงาน และดา้นการประเมินผล 

 พระครูวิจิตรบวรธรรม (สุทธิพงษ ์วาดรูป) (2550) ศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารโรงเรียนวดัเวียงชยัพิทยา (พระปริยติัธรรมแผนกสามญั) อาํเภอเวียงชยั 

จงัหวดัเชียงราย พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง และดา้นทีมีส่วนร่วมมากกว่าดา้นอืน 

ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคลในส่วนของมวลชนสัมพนัธ์ รองลงมา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมด้าน

บริหารงานวิชาการ (หลกัสูตรทอ้งถิน) การมีส่วนร่วมดา้นการบริหารงบประมาณ และดา้นบริหารทวัไป 

ตามลาํดบั เมือแยกเป็นรายดา้นสรุปไดด้งันี ดา้นงบประมาณ มีส่วนร่วมใน 3 ดา้น คือ ช่วยระดมทุน 

เห็นชอบให้ผูบ้ริหารตดัสินใจในการบริหารงบประมาณเอง และช่วยสนับสนุนดา้นสือ อุปกรณ์ 

ปัญหาทีพบคือ ชุมชนเห็นว่าการจดัการเป็นหนา้ทีของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ใช่ของชุมชน และไม่มี

เวลาเขา้ร่วมพิจารณางบประมาณ และมีขอ้เสนอแนะคือ ควรจดัหาทุนการศึกษาแก่นกัเรียนทีกาํพร้า 

ควรจดัทาํบุญทอดผา้ป่า และควรจ่ายค่าตอบแทนครูตามวุฒิทางการศึกษา ดา้นบริหารงานทวัไป 

(อาคารสถานที) ชุมชนมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การขอใชส้ถานทีในการจดักิจกรรมของชุมชน การจดัวสัดุ

อุปกรณ์สนับสนุนการพฒันาสถานที อาคารสถานทีไม่พร้อมให้การบริการแก่ชุมชนเท่าทีควร             

มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรขอความอนุเคราะห์งบประมาณสถานทีควรให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมอย่างทวัถึง
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ดา้นวิชาการ (หลกัสูตรทอ้งถิน) มีส่วนร่วมในดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรม การจดัหลกัสูตร

ควรมาจากชุมชน และการร่วมประชุมปรึกษา ใหข้อ้เสนอแนะขอ้มลูทอ้งถินชุมชน ปัญหาทีพบ คือ 

การจดัทาํหลกัสูตรเป็นเรืองของครูและโรงเรียน การไม่มีความรู้ในการจดัทาํหลกัสูตร ไม่มีเวลาและ       

ไม่มีการสนใจ เพราะไม่มีบุตรหลานเรียนอยูใ่นสถานศึกษา มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรเชิญวิทยากรเขา้

ไปร่วมสอน หลกัสูตรทอ้งถินควรเน้นประเพณีแต่โบราณ ควรประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนเข้าใจ

เกียวกบัการจดัทาํหลกัสูตร ดา้นงานบุคคล (สมัพนัธชุ์มชน) มีส่วนร่วมให้ดา้นการสละเวลาให้กบั

โรงเรียน การประสานงานร่วมกนั การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัจนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน และสนบัสนุนองคก์รอืน ๆ  ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมของชุมชน มีขอ้เสนอแนะ คือ ครูฆราวาส

ควรร่วมกิจกรรมกบัชุมชนอยา่งสมาํเสมอ ควรมีส่วนร่วมในการเป็นผูด้าํเนินรายการกิจกรรมของชุมชน 

และการมีนาํใจบริการชุมชนมากขึน 

 เอกสิงห์ ชยัยศ (2551) ไดว้ิจยัเรือง การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหานาเตรียะ) สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวดั สุราษฎร์ธานี 

ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูป้กครองมีส่วนร่วมในด้านงานกิจกรรม

นกัเรียนอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นงานวิชาการ ดา้นงานบริหารทวัไป และดา้นงานอาคารสถานที 

ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้กครองทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั 

 ภทัรพร อุตพนัธ ์(2551) ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาโรงเรียน

พระปริยติัธรรมในภาคใต ้พบว่า 1 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

ในภาคใต ้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงันี 1.1 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาดา้นวิชาการ 

พบว่า ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมน้อย จะมีเพียงประชาชนทีมีความรู้ดา้นการศึกษาบางกลุ่มทีเขา้มา

ช่วยเหลือในการจดัทาํหลกัสูตร ประชาชนส่วนใหญ่จะช่วยเหลือในลกัษณะของการบริจาคเงิน 

และอุปกรณ์การการเรียนการสอน 1.2 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาดา้น

งบประมาณ พบว่าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินมากทีสุด แต่ในการวางแผนการใช้

จ่ายเงินนันชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 1.3 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา

ดา้นบุคลากร พบว่า ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย มีเพียงประชาชนบางกลุ่มทีเขา้มาช่วยสอนในวิชา

ทีขาดแคลน และสอนภูมิปัญหาทอ้งถิน 1.4 สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาดา้น

การบริหารงานทวัไป พบว่า ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมส่วนใหญ่ในลกัษณะของการบริจาคเงิน และ

สิงของ 2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม ในภาคใต ้พบว่า 
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มีปัญหา คือ ระบบการบริหารงานดา้นวิชาการของโรงเรียนไม่เอือต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน 

ระบบการบริหารงบประมาณไม่ดี ครูไม่มีคุณภาพ ช่วงเวลาทีโรงเรียนจดักิจกรรมไม่เอือต่อการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 3. ปัจจยัทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

ในภาคใต้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที 1 ปัจจยัเกียวกับสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย               

(1) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจดีส่งผลให้ชุมชนเขา้มามีส่วนสนับสนุนโรงเรียนมาก  

(2) ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความเชือและค่านิยมของคนไทยช่วยส่งเสริมการเขา้มามี

ส่วนร่วมของชุมชน (3) ปัจจยัดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ การเดินทางทีสะดวกเป็นปัจจยัหนึงทีทาํใหชุ้มชน

เขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน กลุ่มที 2 ปัจจยัเกียวกบัชุมชนกล่าวคือ คนในชุมชนบางส่วนศรัทธาต่อ

ผูจ้ดัการโรงเรียน (เจา้อาวาส) และครูทีเป็นพระภิกษุทีเป็นคนดีมีความสามารถ คนในชุมชนศรัทธา

ต่ออดีตผูจ้ดัการโรงเรียน ชุมชนเห็นความสาํคัญของโรงเรียนพระปริยติัธรรม กลุ่มที 3 ปัจจัย

เกียวกบัโรงเรียน ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นบุคลากรของโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนรุ่นเก่า

สร้างความศรัทธาต่อคนในชุมชน ผูบ้ริหารตอ้งสะดวกต่อการติดต่อของชุมชน ผูบ้ริหารและครูมี

ความสมัพนัธที์ดีกบัชุมชน ผูบ้ริหารและครูมีอธัยาศยัดี (2) ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของโรงเรียน 

ไดแ้ก่ โรงเรียนเป็นผูข้อความร่วมมือจากชุมชน การประชาสมัพนัธที์ดีส่งผลให้ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมกบัโรงเรียนมากขึน โรงเรียนให้ความเอือเฟือชุมชน (3) ปัจจัย ดา้นผลการปฏิบติัตนของ

โรงเรียน ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของนักเรียนทาํให้ชุมชนประทบัใจ โรงเรียนสะอาดร่มรืน 4 ปัจจยัที

เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม ในภาคใต ้

ประกอบดว้ย 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที 1 ปัจจยัเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ โครงสร้างอาชีพอยูใ่นภาคการคา้ขาย รับจา้ง และรับราชการทาํใหชุ้มชนไม่มีเวลาว่าง 

(2) ปัจจยัดา้นความเชือค่านิยม ไดแ้ก่ สถานภาพความเป็นพระสงฆเ์ป็นขอ้จาํกดัในการเขา้ร่วม

กิจกรรมของชุมชน (3) ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครองทอ้งถิน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํ

ทอ้งถินกบัโรงเรียนมีนอ้ยส่งผลใหค้วามร่วมมือต่าง ๆ ลดลง การแบ่งเขตเทศบาลทีแยกชุมชนออก

จากบริเวณพืนทีของโรงเรียน ส่งผลให้ชุมชนเข้าร่วมน้อยลง กลุ่มที 2 ปัจจัยเกียวกับชุมชน 

ประกอบดว้ย ชุมชนเสือมความศรัทธาต่อพระสงฆแ์ละสามเณร การยา้ยเขา้ของประชาชนต่างพืนที 

ชุมชนไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษา ชุมชนมีความรู้ไม่เพียงพอ กลุ่มที 3 ปัจจยัเกียวกบัโรงเรียน 

ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การแต่งตงัผูบ้ริหารไม่มีระบบทีชดัเจน และไม่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของชุมชนบางส่วน ไม่มีระบบการคดัเลือกและให้ความดีความชอบแก่ครู (2) ปัจจยั

ดา้นวิธีปฏิบติัของโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนไม่เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม ประชาสัมพนัธ์น้อย 

โรงเรียนเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให ้(3) ปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานของโรงเรียน ไดแ้ก่พฤติกรรมที

ไม่เหมาะสมของสามเณร 5 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพฒันาโรงเรียนพระปริยติัธรรม           
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ในภาคใต ้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ การอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มี

ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา สร้างเครือข่ายดา้นวิชาการกบัโรงเรียนสงักดัอืน ๆ อบรมให้

ความรู้แก่ชุมชนเกียวกบัการทาํหลกัสูตรทอ้งถิน (2) ดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ จดัตงัคณะกรรมการที

เป็นตวัแทนจากชุมชนขึนมาดูแล (3) ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การพฒันาคุณลกัษณะของผูจ้ดัการโรงเรียน  

การพฒันาคุณลกัษณะของพระสงฆแ์ละสามเณร สร้างเครือข่ายครูกบัโรงเรียนอืน (4) ดา้นบริหารงานทวัไป 

ไดแ้ก่ สร้างเครือข่ายกบักศน. ร่วมกนัจดัแหล่งเรียนรู้ใหชุ้มชน โดยใหก้ศน. เขา้มาจดักิจกรรมเสริม

อาชีพใหชุ้มชน จดักิจกรรมเชือมสมัพนัธก์บัชุมชน สร้างเครือข่ายการประชาสมัพนัธ ์

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํงานวิจยัไปใช ้1) โรงเรียนควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดักิจกรรมของโรงเรียนในทุก ๆ  ขนัตอน ตงัแต่การคิด การตดัสินใจ การปฏิบติั การประเมินผลและ

การรับผลประโยชน์ 2) การแต่งตงัผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีกฎเกณฑ์ทีชดัเจน และผูบ้ริหารทุกคน

ตอ้งผ่านการอบรมดา้นการบริหาร และการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียน 3) เมือผูบ้ริหาร

โรงเรียนไม่ใหค้วามสาํคญัแก่ชุมชน ดงันนัชุมชนจะตอ้งเป็นฝ่ายรุก โดยการรวมกลุ่มกนัและไปขอ

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูจ้ดัการโรงเรียน (เจา้อาวาส) ตอ้งจดักิจกรรม

ร่วมกบัระหว่างวดั และโรงเรียน เพือให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยั             

1) ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามญัในทุก ๆ ภาค เพือจะไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในภาพรวม 2) ควรมีการศึกษาปัจจยัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัศึกษาทุกขนาด 

 สถิต เชาวดี (2551) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานครผลการวิจยั

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน           

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เมือจาํแนกรายดา้นพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาดา้นวิชาการอยู่ในระดบัมาก       

ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นบริหารทวัไป อยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนทีผูบ้ริหารโรงเรียนทีปฏิบติังาน          

ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมือจาํแนกรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนทีปฏิบติังานในโรงเรียน

ขนาดใหญ่มีความคิดเห็นว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้น

งบประมาณมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนทีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 
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 ประหยดั ทพัธานี (2553) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นกัเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนบา้นขอนซุง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า การมีส่วนร่วม

ของผูป้กครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของผูป้กครองทีมีเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้างกนั ระดบัการมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 

 งานวจิยัในต่างประเทศ 

 เฮา้ส์ (House, 1976) ไดศึ้กษาพบว่า องคป์ระกอบทีสาํคญัทีจะก่อใหเ้กิดการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมขึนในองคก์ารหรือไม่ คือ ผูน้าํทีสามารถทาํให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ คือ ผูน้าํทีมีพฤติกรรม ดงัต่อไปนี 1) การแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารกบัผูมี้ส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังาน 2) กบับุคคลทีมีบุคลิกครอบงาํไวเ้พือไม่ใหมี้อิทธิพลต่อผูอื้น 3) เอาใจใส่ต่อความคิดเห็น

ต่าง ๆ ร่วมทังข้อเท็จจริงและความรู้สึกของผู ้ปฏิบัติงานทีไม่ค่อยแสดงออก 4) ช่วยเหลือ

ผูป้ฏิบติังานในการสือสารกบัคนอืน 5) กระตุน้ใหมี้การเสนอทางเลือกต่าง ๆ 6) ชะลอการประเมิน

ทางเลือกไวจ้นกว่าจะเสนอออกมาหมดแลว้ 7) เสนอและกระบวนการกลนักรองทางเลือก 8) เลือก

แนวทางแกไ้ข 9) การตดัสินใจตอ้งไม่เป็นระบบประจาํซาํซาก 10) ขอ้มลูในการตดัสินใจไม่ตอ้งไม่

เป็นมาตรฐานเกินไปและไม่เป็นระบบศนูยก์ลาง และ 11) ในการตดัสินใจแต่ละครังตอ้งใหเ้วลากบั

สมาชิกในการเขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจ 

 อีแวนส์ (Evans, 1985) วิจยัการมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมที

สําคัญทีสุดคือการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารเป็นผูต้ ัดสินใจครังสุดท้ายร่วมกับ                    

ผูว้างแผนทุกขนัตอน ซึงจะทาํใหแ้ผนทีวางไวน้นัประสบผลสาํเร็จ 

 ฟอร์เลอร์ (Fowler, 1986) ไดศึ้กษาความสมัพนัธร์ะหว่างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

กบัขวญักาํลงัใจของครูอาจารยใ์นโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐเซา้อีสเทิร์นผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจมีความสมัพนัธใ์นทาวบวกกบัขวญักาํลงัใจในการทาํงานและพบว่า ครูอาจารยใ์น

โรงเรียนทีเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีขวญักาํลงัใจในการทาํงานแตกต่างกับครู

อาจารในโรงเรียนทีไม่เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 มาร์ค (Marks, 1994) ไดศึ้กษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารของชุมชนในโรงเรียน

มธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า แบบของการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของชุมชนจะต่างกนั 

โดยนโยบายของโรงเรียนจะมีผลต่อการมีส่วนร่วม หากโรงเรียนของชุมชนจะต่างกนั โดยนโยบาย

ของโรงเรียนจะมีผลต่อการมีส่วนร่วม หากโรงเรียนมีนโยบายในการบริหารชุมชนอย่างต่อเนือง

ยอ่มส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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 บาร์นส์ (Barnes, 1995) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผูป้กครองนักเรียน 

พบว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแลว้ผูป้กครองตอ้งมีบทบาทที

โรงเรียนหรือในชนัเรียน แมว้่าจริง ๆ แลว้การมีส่วนร่วมของพวกเขาจะไม่เป็นไปตามอุดมคติ 

ดงักล่าวและยงัไม่ไดพ้บว่าผูป้กครองยงัมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบัโรงเรียนทีบา้นดว้ย 

 บรูซ (Bruce,1995) ได้ทาํการวิจัยเรือง การศึกษากรณีตัวอย่างในการวางแผนด้าน

งบประมาณ : เขตการศึกษา แพลตเบอร์ก ซิตี (นิวยอร์ค) การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือตอบคาํถาม 3 

ขอ้ คือ 1) การคาดคะเนระยะยาว (5 ปี) เกียวกบัองคป์ระกอบหลกัของการงบประมาณไดใ้ห้ขอ้มูล

ใหม่ทีสาํคญัเพียงพอต่อการวางแผนดา้นงบประมาณของเขตการศึกษาใช่หรือไม่ การวิจยัพบว่า ใช่ 

โดยเฉพาะอยา่งยงิ เมือมีการเปรียบเทียบแนวโนม้ขององคป์ระกอบหลกัภายในสภาพแวดลอ้มของ

งบประมาณ คือ แนวโน้มของการใชจ่้ายงบประมาณของโรงเรียน 2) การคาดคะเนระยะยาวเกียวกบัตวัแปร

ภายนอกของดา้นงบประมาณต่าง ๆ ไดใ้ห้ขอ้มูลใหม่ทีสาํคญัต่อการรายงานของเขตการศึกษาหรือไม่ 

ผูว้ิจยัพบว่า อิทธิพลของแหล่งเงินทุนภายนอกทีน่าสนใจจะยงัคงไม่เป็นทีรู้จกั 3) การเปรียบเทียบ

แนวโนม้ระยะยาวเกียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกใหข้อ้มลูใหม่ทีสาํคญัต่อการวางแผน

ทางงบประมาณของเขตการศึกษา หรือไม่ คาํตอบของการวิจยั คือ ใช่ โดยเมือใส่เส้นแนวโน้ม 

(ภายในและภายนอก) เขา้ไปดว้ยกนัก็จะพบการงบประมาณทีเกินดุล ซึงสามารถจดัการป้องกนัและ

แกไ้ขไดท้นัที 

 ดรอป (Krop, 1997) ไดศึ้กษาเรืองการปฏิรูปการเงินเพือการศึกษาแคลิฟอร์เนียกรณีการใชจ่้าย

ของโรงเรียนทอ้งถิน พบว่าการตดัสินใจเรืองงบประมาณของโรงเรียนขึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง 

เช่น โปรแกรมความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางและจากรัฐ กฎหมายดา้นการศึกษา การอุดหนุน

เฉพาะโครงการ การครบคุมจากรัฐบาลกลางและจากรัฐ กลไกต่าง ๆ เหล่านี เกียวขอ้งกบัการตดัสินใจ               

ในการใชจ่้ายและต่อใหเ้กิดคาํถามว่าทอ้งถินจะจดัสรรงบประมาณอย่างไรการจดัสรรจะแตกต่าง

กนัตามลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนอย่างไร ควรยืดหยุ่นในการตดัสินใจมากน้อยเพียงใด ขอ้มูลที

รวบรวมไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าโรงเรียนในทอ้งถินไดรั้บการอุดหนุนจากทอ้งถินจากรัฐ และจากรัฐบาล

กลางมากนอ้ยอยา่งไรและงบประมาณทีไดรั้บไดใ้ชจ่้ายอยา่งไร 

 ยาซิน (Yasin, 1998) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุนชนในการใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน 

ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาอยู่ในระดบัมาก โดยผูป้กครอง 

จะมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเล่าเรียนและการเสนอและความคิดเห็นต่อการใหโ้รงเรียนมีภาพลกัษณ์ทีดี 

 อบัราม (Abrams, 2000) ศึกษาถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองจากกรณีศึกษา

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า อุปสรรคของการมีส่วนร่วมประกอบดว้ยชนชนัทางสังคม วฒันธรรมที

ต่างกนัตามความแตกต่างทางเชือชาติ ความสมัพนัธร์ะหว่างบา้นและโรงเรียน รายไดข้องครอบครัว 
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ซึงผูบ้ริหารและครูมีแนวโน้มทีจะไม่คาํนึงถึงคุณค่า ละเลยและมีทศันคติในเชิงลบกับนักเรียน         

หากเป็นผูป้กครองทีมีรายไดต้าํหรือเป็นชนกลุ่มน้อย ทาํให้ผูป้กครองขาดความเขา้ใจ และการให้

ความรู้ทงัทีโรงเรียนและบา้นสามารถแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนัได ้โดยผูป้กครองทีเป็นคน

ผวิขาวหรือผูห้ญิงในชนชนักลางจะมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนสูงสุด ซึงแนวทางการเสริมสร้างมี

ส่วนร่วม คือ เพิมการติดต่อสือสาร สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเสริมสร้างพลงัอาํนาจ และความร่วมมือ

ใหผู้ป้กครองมากขึน 

 โกลด ์(Gold, 2000) ไดศึ้กษาการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาระดบั

โรงเรียนมธัยมศึกษา โดยเนน้การใหค้วามร่วมมือระหว่างชุมชน ผูป้กครองและนกัการศึกษา ซึงถือ

เป็นส่วนหนึงของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลฟีย ผลการศึกษา พบว่า การจดัการของชุมชน

เป็นสือกลางระหว่างผูป้กครอง ครอบครัว กบัโรงเรียน เพือเป้าหมายในการเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได ้

และการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน ทาํใหผู้ป้กครองไดรั้บความรู้เกียวกบัชุมชน ดงันัน การสร้าง

หุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างผูป้กครองกบันักการศึกษาทาํให้เกิดทรัพยากรทีมีคุณค่าทงัใน

ดา้นสงัคมและวฒันธรรมใหแ้ก่โรงเรียน 

 พีนา (Pena, 2000) ได้ศึกษาความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของครอบครัวภายในสิงแวดลอ้ม

โรงเรียนและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเชือสายแมกซิกนัอเมริกนัดว้ยการสัมภาษณ์  

ครู ผูบ้ริหาร และผูป้กครอง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประชุมผูป้กครองและในกิจกรรม

โรงเรียน ระดบัประถมศึกษากบันักเรียน 618 คน ครูกบัผูบ้ริหาร 31 คน และครอบครัวทีเป็น

กรณีศึกษา 12 ครอบครัว พบว่า ปัจจยัสาํคญัของการมีส่วนร่วมในทศันะผูป้กครอง คือ ภาษาต่างกนั 

เนืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่ใชภ้าษาสเปน ขณะทีโรงเรียนและครูสอนเป็นภาษาองักฤษทาํให้

ผูป้กครองไม่เขา้ใจ และเบือหน่ายวฒันธรรมทีแตกต่างระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ระยะทาง

ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ความคิดเห็นผูป้กครองซึงคิดว่าการศึกษาเป็นหน้าทีรับผิดชอบของโรงเรียน            

จึงไม่ไดต้อ้งการจะแทรกแซงการทาํงานของครูความไม่เขา้ใจในระบบการศึกษา ขาดคนดูแลเด็ก

เลก็ทีบา้นเวลาทีทาํงานไม่ตรงกนั ปัญหาครอบครัว และประโยชน์ของกิจกรรม ความคิดเห็นทีมีต่อครู 

คือ รู้สึกด้อยค่าและเหมือนถูกออกคาํสั งมากกว่าคาํแนะนํา ส่วนผูบ้ริหารก็มีภาระงานมาก 

พฤติกรรมทีแสดงออกไม่จริงใจ และขาดการยอมรับในตวัผูบ้ริหารขณะทีผูบ้ริหาร และครูเห็นว่ามี

ภาระหนา้ทีเพิมขึน หากผูป้กครองเขา้มีส่วนร่วมกบัโรงเรียนมากขึน 

 สจ๊วต ทูลเลย ์และเจมส์ กุทรี (Stuart Tolley & James Guthrie, 2007) ไดท้าํการศึกษาเรือง 

Budgeting in New Zealand Secondary Schools in a Changing Devolved Financial Management 

Environment โดยทาํการศึกษาจุดมุ่งหมายและผลการใชร้ะบบการบริหารการเงินแบบใหม่ทีเรียกว่า 

The New Public Financial Management (NPFM) ซึงเป็นระบบบริหารงบประมาณทีมุ่งเน้นโรงเรียนเป็นฐาน
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และใชเ้ทคโนโลยทีางดา้นบญัชี และกระบวนการทีทนัสมยัเป็นอิสระมาใชโ้ดยมีการเริมนาํมาใช้

บริหารงานในระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด ์นับตงัแต่มีการปฏิรูประบบการบริหารงานของรัฐ 

ในช่วงปี 1989 ทงันีการวิจยัครังนี ทาํการศึกษาในหน่วยงานดา้นการจดัการงบประมาณของโรงเรียน 

จาํนวน 4 แห่ง เป็นกรณีศึกษาและทาํการเก็บขอ้มลูในช่วงปี 1997 ถึงปี 1999 ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 

ระบบการบญัชีและเทคโนโลยใีนการบริหารดงักล่าว มีจุดมุ่งหมายเชิงการปกครองและก่อให้เกิดประโยชน์         

ในเชิงของการนาํเอาเทคโนโลยีไปใชป้ฏิบัติมากกว่าจะไดรั้บการยอมรับในเชิงเป็นบรรทดัฐาน             

ในการบริหารจดัการโรงเรียน ซึงสิงทีปรากฏ ทาํให้เกิดขอ้คาํถามเกียวกบัการปฏิรูประบบบริหาร

ตามแนวคิด New Public Management (NPM) ว่าจะเกิดศกัยภาพ และมีประโยชน์จริงหรือไม่ 

 ผลการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งดงักล่าว พบว่า การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนทีผ่านมา 

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ ทงัเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานและเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถิน เป็นตน้ เพือพฒันาสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ  เช่น การระดมทรัพยากร

ในการพฒันาอาคารสถานที การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม การส่งเสริม

สนับสนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน แต่ในการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในดา้นการวางแผน            

การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลนันยงัมีน้อยมาก เพราะประชาชน

บางส่วนยงัมีความคิดว่า การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นหน้าทีของโรงเรียนเท่านันและ 

ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง รวมทงัประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจ และไม่ไดรั้บโอกาส

ในการบริหารจดัการศึกษารวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัก็เป็นอีกสาเหตุหนึงดว้ย ดงันนัการให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา          

ให้เกิดประสิทธิภาพนันประชาชนต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมดาํเนินงาน ร่วมประสานงาน                 

และประเมินผลและติดตามผล จนถึงการร่วมรับผลประโยชน์ ซึงตรงกับงานวิจยัหลายเรืองที

เสนอแนะใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นนโยบายและการบริหาร การมีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วมในดา้นการติดตาม และประเมินผล โดยทงั 3 ประการนัน มีลกัษณะการมีส่วนร่วมคิด  

ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบ ปัจจยัเหล่านีมีผลต่อการบริหารโรงเรียนทงัในดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 

ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทั วไป นอกจากนันงานวิจยัหลายเรืองทีให้

ขอ้เสนอแนะว่า โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญันนัตอ้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในทุก ๆ ดา้น ของการจดัการศึกษาใหม้ากยงิขึน 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค ์

คือ 1) เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญัวดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ์ และ 2) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

การศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ เพือให้การดาํเนินการวิจยั

เป็นไปอยา่งมีระบบและจุดมุ่งหมายของการวิจยัทีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

ขนัตอนในการศึกษาคน้ควา้ดงัต่อไปนี 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัดาํเนินไปสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคถ์กูตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยัและบรรลุ

วตัถุประสงค์ตามทีผูว้ิจยักาํหนดไวข้า้งต้น ผูว้ิจ ัยจึงไดก้าํหนดขันตอนการดาํเนินการวิจัยเป็น 2 

ขนัตอน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 ขันตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั  

 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจัยเริมต้น 

ดว้ยการกาํหนดกรณีศึกษาในการวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยติั

ธรรมสามญั วดัสิมนาโก จังหวดักาฬสินธุ์” ครังนี การเลือกกรณีศึกษาเป็นขันตอนสําคญัทีสุด

ขันตอนหนึง เพราะผูว้ิจัยต้องเลือกกรณีศึกษาทีมีความเหมาะสมทีสุดสําหรับเรืองทีจะศึกษา             

ตามแนวคิดของโบแกนและไบเครน (Bogan and BiKlen, 1982, p. 58, อา้งถึงใน นพดล เจนอกัษร, 

2537, หนา้ 19) ดงันนั ผูว้ิจยัโดยความเห็นชอบของอาจารยที์ปรึกษา จึงไดก้าํหนดกฎเกณฑ์ในการ

คดัเลือกกรณีศึกษาขึนเพือใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้งานวิจยั ผูว้ิจยัจึงเลือกกรณีศึกษาเพียง ตวัอย่างเดียว 

เพือสามารถทีจะศึกษาตวัแปรทีเกิดขึนในการวิจยัอย่างหลากหลายสาํหรับการเลือกกรณีศึกษานัน 

ผูว้ิจยัโดยความเห็นชอบของอาจารยที์ปรึกษาเลือกกรณีศึกษาโดยวิธีเจาะจง (purposive sampling) 

ซึงพิจารณาจากคุณสมบติัทีตงัไว ้(criterion-based sampling) ประกอบดว้ย 

 1.โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ เป็นทีไดรั้บการยอมรับ

จากผูเ้กียวขอ้งในการจดัการศึกษา ทงัในสถาบนัสงฆแ์ละสถาบนัทางสงัคมอืน เป็นอยา่งดี 

 2. มีผลงานเป็นทีปรากฏในการบริหารการจดัการศึกษา ทงัทีเป็นเอกสารและเป็นทียอมรับของ

สาธารณะ ซึงในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรณีศึกษา คือ โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 
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ในจงัหวดักาฬสินธุเ์พราะเป็นโรงเรียนทีชุมชนและผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของโรงเรียน รวมทงัมีขอ้มูลทีเกียวขอ้งที

ชีใหเ้ห็นถึงความเป็นผูเ้ชียวชาญในการบริหารจดัการศึกษาของอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนในเรือง

การบริหารจดัการศึกษา 

 เมือไดก้รณีศึกษาแลว้ผูว้ิจยัศึกษาสภาพการบริหารการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา ภารกิจด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน              

จากหนังสือในห้องสมุด บทความวิชาการ วารสาร และจากอินเตอร์เน็ตทังในประเทศและ

ต่างประเทศ ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัอาจารยใ์หญ่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

ในจังหวดักาฬสินธุ์เพือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

บริหารการศึกษา และประสานงานกบัผูเ้กียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 ขันตอนที 2 การดาํเนินการวิจยั 

 เพือใหต้อบขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์การวิจยัผูว้ิจยักาํหนดขนัตอนและวิธีการดาํเนิน 

การวิจยัเป็น 5 ขนั ดงันี 

 ขันที 1 การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ ิจยัดาํเนินการกาํหนดกรอบแนวคิด                 

การวิจยัดงันี 

 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร บทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจัยทีเกียวข้องและสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์และภารกิจในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพจริงของประวติั ผลงานดา้นการบริหารการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 2. นําข้อสรุปทีไดม้าจากการศึกษาและสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ทาํให้เกิดองค์ความรู้

เกียวกบัการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์             

มาใชเ้ป็นกรอบในการสร้างแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

 ขันที 2 เก็บขอ้มลูภาคสนามใชว้ิธีการวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเก็บขอ้มูล

จากบุคคลหลกั (key informant) คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียน           

ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

เพือให้ได้มาซึงคาํตอบในเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา และข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์
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 ขันที 3 การจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลขอ้มูลทีผ่านการตรวจสอบแลว้จะนาํมาจดัระเบียบ 

โดยการแยกประเภทขอ้มลู (data classification) เป็นประเภทต่าง ๆ  ตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ 

 ขันที 4 การวิเคราะห์ขอ้มลูการสร้างบทสรุป และการรายงานผล จะกระทาํควบคู่กนัไป

ในระหว่างการสนทนากลุ่ม โดยนาํขอ้มลูทีไดม้าวิเคราะห์สรุปและนาํเสนอในรูปของวิธีการเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัทฤษฎีหรือขอ้มลูทางวิชาการทีผูว้ิจยัยกมาเป็น

แนวคิดหลกัของการวิจยัในครังนี 

 ขันที 5 รายงานผลการวิจยั เป็นขนัตอนการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยั เพือนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที 

คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ ์และส่งรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั เพือขอจบการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 เพือให้งานวิจัยนีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจ ัยจึงกาํหนดรายละเอียด

เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั โดยประกอบดว้ย ประชากร ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั การสร้าง 

และพฒันาเครืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใชใ้นการวิจัย ซึงมี

รายละเอียดดงันี 

 ประชากร 

 ประชากร ไดแ้ก่ การวิจยัในครังนีใชป้ระชากร คือผูเ้กียวขอ้ง(Stake holder) มีส่วนร่วม

ในการบริหารการศึกษา โรงเรียนปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียน 

 ตวัแปรทีใช้ศึกษา 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์โดยมีกรอบแนวคิดตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของโคเฮนและอปัฮอฟ

(Cohen &Uphoff) ประกอบดว้ย 1) การตดัสินใจ 2) การปฏิบติัการหรือการดาํเนินงาน 3) การไดรั้บ

ประโยชน์ 4) การติดตามประเมินผล  

 ตวัแปรตามไดแ้ก่การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์4 ดา้น ประกอบดว้ย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทวัไป  
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 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 การวิจยัครังนีใชเ้ครืองมือเป็นแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) 

เรือง การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 การสร้างเครืองมอืในการวจิยั 

 การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั มีขนัตอนการสร้าง ดงัต่อไปนี 

 แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) เกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

การศึกษาโรงเรียนปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์มีวิธีการสร้าง ดงันี 

 1. กาํหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสนทนาให้ครอบคลุมเนือหาของการวิจัย               

ซึงประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์และขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 2. สร้างแบบสนทนากลุ่มตามกรอบแนวคิดทีกาํหนด  

 3. นาํแบบสนทนากลุ่มทีผูว้ิจยัสร้างขึน นาํเสนออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบประเด็น 

การสนทนากลุ่มว่าครอบคลุมหรือไม่ และปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ยิงขึนตามขอ้เสนอแนะของ

อาจารยที์ปรึกษา  

 4. นาํเครืองมือทีสมบูรณ์ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูต่อไป 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ดว้ยเหตุทีการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัในเชิงคุณภาพ ดงันันผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทีให้ไดข้อ้มูลทีครบถว้นลุ่มลึก มีความชดัเจนเพียงพอสาํหรับการตอบปัญหาของการวิจัย             

ในครังนี ซึงผูว้ิจยัมีแนวดาํเนินการ ดงันี 

 1. การเขา้สู่สนามเพือเก็บรวบรวมขอ้มูล (Field Studies) ผูว้ิจยัไดข้อหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่ม 

ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียนโรงเรียนปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ทงันีไดชี้แจงวตัถุประสงคก์ารวิจยัว่า ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพือศึกษาการ

มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกับการมีส่วนร่วมใน            

การบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จังหวดักาฬสินธุ์ รวมทังชีแจง

ขนัตอน ระยะเวลา และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม  

 2. ดาํเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผูว้ิจยัใชผู้ท้รงคุณวุฒิทีมีส่วนร่วม 

ในการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาวดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุใ์นการเลือก

ผูท้รงคุณวุฒินันผูว้ิจัยกาํหนดคุณสมบัติตามทีบุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2547, หน้า 270) กาํหนด 
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ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียนโดยทาํหนงัสือเชิญผูร่้วม

การสนทนากลุ่มดาํเนินการสนทนากลุ่ม และรวบรวมประเด็นและสรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 

 สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในช่วงเวลาที

ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจัยลงเก็บขอ้มูลภาคสนาม จากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) นัน 

ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลควบคู่กนัไป โดยมีการตรวจสอบ

และตีความขอ้มลูตลอดเวลา มีการจดัทาํบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียดและเป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการวิจยั          

ทีไดก้าํหนดไวเ้พือตอบปัญหาการวิจยั 

 ขอ้มลูทีไดน้นัผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสร้างขอ้สรุป มีรายละเอียด ดงันี  

 ใชว้ิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ทีจาํแนกตามประเด็นของกรอบแนวคิดการวิจยั

เพือสร้างเป็นข้อสรุปแลว้นาํขอ้มูลทีไดท้งัหมดมาสรุปเป็นวิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ และขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ

เกียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดั

กาฬสินธุต่์อไป 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรืองการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ผูว้ิจยัตงัวตัถุประสงคไ์ว ้ดงันี 1) เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาวดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์2) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะ

ของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั            

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์เพือให้สามารถตอบวตัถุประสงค์ไดช้ดัเจนผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มลู เป็น 2 ตอน ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 ตอนที 1 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์

 ตอนที 2 ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

 ผูว้ิจยันาํเสนอการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ซึงรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และการสนทนากลุ่ม 

(Focus group discussion) เมือวนัพุธที 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00–15.30 น. ณ วดัสิมนาโก 

อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ เพือร่วมวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลียนความคิดเห็น รวมทงัให้

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก ตามประเดน็

คาํถามในการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพือนาํเสนอการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์และเพือนาํเสนอขอ้เสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ดงัต่อไปนี 

 ตอนที 1 การมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

 จากผลวเิคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ซึงไดน้าํเสนอในการสนทนา

กลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพือวิเคราะห์ และสังเคราะห์สรุปเกียวกบักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญัของวดัสิมนาโก สรุปกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนได ้ดงันี 

 จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นว่า กระบวนการมีส่วนร่วมนัน 

ควรดาํเนินควบคู่กนัไป ในทุกกระบวนการทงั 4 ขนัตอน และตอ้งลงมือปฏิบติัจริง ๆ จึงจะเห็นผล
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เป็นรูปธรรม นอกจากนันแลว้ทีประชุมยงัมีขอ้เสนอแนะทีเห็นตรงกันอีกว่า ควรเพิมด้านการ

ประชาสมัพนัธเ์ขา้มาดว้ย เพราะการประชาสัมพนัธ์เป็นหัวใจสาํคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ของสถานศึกษาและย ังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนด้วย

นอกจากนัน ยงัสามารถทาํให้ชุมชนไดรั้บทราบถึงบทบาทและความสาํคญัของการจดัการศึกษา

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยการให้ขอ้มูลอย่างต่อเนือง ซึงทา้ยทีสุด

แลว้ผลลพัธ์ทีไดจ้ากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนดงักล่าวย่อมก่อให้เกิดผล ประโยชน์แก่ชุมชน

นนัเองและทีประชุมในการสนทนากลุ่ม(Focus Group) มีมติเห็นพอ้งกนัให้สรุปกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ ออกเป็น 4 

ขนัตอน ดงันี คือ 

 1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการหรือการดาํเนินงาน 

 3. ดา้นการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 กระบวนการมีส่วนของชุมชนทงั 4 ขนัตอนนนั สามารถสรุปตามหลกัการบริหารสถานศึกษา

ทงั 4 ดา้นได ้ดงันี 

 1. การมส่ีวนร่วมของชุมชนในด้านการตดัสินใจ 

  1.1 การบริหารงานวชิาการ 

   1.1.1 การร่วมตดัสินใจในการสร้างและร่างหลกัสูตรเสริมหลกัสูตรแกนกลาง   

โดยเนน้เอกลกัษณ์ภูมิปัญญาของทอ้งถิน เช่น หน่วยสาระการเรียนรู้ภาษาพืนบา้น การแสดงพระธรรมเทศนา

เป็นทาํนองต่าง ๆ ตามคตินิยมของไทยอีสานอนัเป็นประเพณีท้องถิน ส่งเสริมกิจกรรมอนัเป็น

วฒันธรรมทอ้งถิน เป็นตน้ เพือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และร่วมกนัอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี อนัดีงาม

ของชุมชน 

   1.1.2 การตดัสินใจเพือหายทุธศาสตร์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีใหผู้เ้รียน

ไดเ้รียนรู้และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนและนโยบาย  

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

   1.1.3 การตดัสินใจเกียวกบัโครงสร้างหลกัสูตรใหม่ เช่น ควรเพิมเติมวิชา ดา้นใดไดบ้า้ง 

หรือชุมชนควรมีส่วนร่วมในการนาํเสนอหลกัสูตรทอ้งถิน 

   1.1.4 การตดัสินใจในการร่างหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน ดว้ยการนาํปราชญ์

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตรทอ้งถิน 
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   1.1.5 การตดัสินใจในกิจกรรมของหลกัสูตรทีเนน้ดา้นการคิดวิเคราะห์ ใชห้ลกัการและ

การพิจารณาหาเหตุผล 

   1.1.6 เนืองจากผูเ้รียนครึงหนึงของสถานศึกษาเป็นพระภิกษุสามเณรทีมาจาก

สภาพขาดแคลนในปัจจยัทางการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดงันันการตดัสินใจในเรืองหลกัสูตรควรให้

ครอบคลุมถึงเรืองการประยกุตน์าํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต

ของผูเ้รียนอนัเป็นความรู้พืนฐานโดยเนน้ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

   1.1.7 การตดัสินใจในเรืองงานวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม

ดว้ยโดยเฉพาะผูท้รงคุณวุฒิหรือปราชญใ์นชุมชน 

   1.1.8 การร่วมกนัตดัสินใจประชุมวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนการเปิด

ภาคเรียนทุกปีการศึกษา  

   1.1.9 นาํเสนอรูปแบบการตดัสินใจในเรืองการจดักระบวนการเรียนการสอนก่อน

การเปิดภาคเรียนสถานศึกษาชนัพืนฐาน เพือให้พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและนาํไปประยุกต์ใช ้                

ในกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป 

   1.1.10 การตดัสินใจแต่งตงัให้บุคลากรรับผิดชอบในงานวิชาการนัน ควรไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

   1.1.11 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน เพือนําเสนองานวิชาการ 

เช่น หลกัสูตรของสถานศึกษา หลกัสูตรท้องถิน โครงการ/กิจกรรม เป็นต้น เพือให้พิจารณา

ตดัสินใจในการลงมติเป็นคราว ๆ ไป 

  1.2 การบริหารงานบุคคล 

   1.2.1 การวางแผนร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในการคดัสรร การรับเขา้ 

และการใหอ้อกซึงบุคลากรของโรงเรียน 

   1.2.2 การประชุมวางแผนเพือให้ปราชญ์ชุมชนไดเ้ขา้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้          

กบัผูเ้รียน 

   1.2.3 มีการแต่งตงัให้บุคลากรดูแลและรับผิดชอบในงานแต่ละฝ่ายโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน 

    1.2.4 มีการมอบหมายงานใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามความสามารถและความถนัด

ของแต่ละคน 

  1.3 การบริหารงานงบประมาณ 

   1.3.1 การวางแผนการใชง้บประมาณประจาํปีการศึกษา โดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในทุกรูปแบบ 
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   1.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน และชุมชนให้ความเห็นชอบในการ

ระดมทุนการศึกษาทุกรูปแบบ 

   1.3.3 การพิจารณางบประมาณในการสร้างอาคารสถานที หรืองบประมาณที

เกียวกับเกียวกับสังหาริมทรัพยแ์ละครุภัณฑ์ ควรมีการร่วมประชุมลงมติของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน คณะครู และผูบ้ริหาร 

   1.3.4 เจ้าหน้าทีการเงินหรือบุคลากรทีรับผิดชอบฝ่ายงบประมาณจะตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานและผูบ้ริหารก่อนการเขา้รับตาํแหน่ง 

  1.4 การบริหารงานบริหารทัวไป 

   1.4.1 การวางแผนงานการบริหาร โดยแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอาคาร 

สถานที ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน ฝ่ายชุมชนสมัพนัธ ์ฝ่ายธุรการ และฝ่ายบรรณารักษ ์

   1.4.2 การดาํเนินงานดา้นการบริหารงานทวัไป เช่น การก่อสร้างอาหารสถานที 

การปรับแต่งภูมิทศัน์ การจดัซือรถโดยสารประจาํโรงเรียน เป็นตน้ ควรไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน และชุมชน 

   1.4.3 ชุมชนให้ขอ้มูล ข้อเสนอแนะ และให้คาํปรึกษาในเรืองต่าง ๆ ของการ

บริหารทวัไป 

 2. การมส่ีวนร่วมชองชุมชนด้านการดําเนินงาน 

  2.1 การบริหารงานวชิาการ 

   2.1.1 ดาํเนินงานโดยเนน้ดา้นวิชาการใหม้ากและรัดกุม รวมทงัพฒันางานวิชาการ

เพราะเป็นหวัใจสาํคญัของสถานศึกษา 

   2.1.2 เนน้ดาํเนินงานดา้นวิชาการ โดยปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัผูเ้รียนและ

ครอบคลุมถึงเรืองของการมีส่วนร่วมในสงัคม ความมีจิตสาํนึกสาธารณะ 

   2.1.3 สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับสถานศึกษาอืนโดยเฉพาะทีอยู่

ใกลเ้คียงกนัหรืออยูใ่นเขตพืนทีเดียวกนั และมีการจดัการศึกษาในระดบัช่วงชนัเดียวกนั เพือร่วมมือ

ในการพฒันางานวิชาการ อนัจะเป็นการยกระดบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งขึน 

   2.1.4 จัดกิจกรรม/ประชุมสัมมนา เพือแลกเปลียนองค์ความรู้ทางวิชาการกับ

โรงเรียนสายสามญัศึกษาอืนๆ 

   2.1.5 จดัใหมี้การแลกเปลียนสือการเรียนโดยเฉพาะสือเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 

ทีทนัสมยั เพราะบางสถานทีศึกษาอาจขาดแคลนงบประมาณในการจดัหาสือการเรียนประเภทนี 

   2.1.6 สร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไวใ้นสถานศึกษา เช่น กลุ่มศิลปาชีพ กลุ่มเจริญ

วิปัสสนาภาวนา หรือกิจกรรมอืน ๆ เพือดึงชุมชนเขา้มาสู่สถานศึกษา 
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   2.1.7 สรรหาและสร้างแหล่งเรียนรู้หรือวิทยาการทอ้งถิน ภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชน

โดยความร่วมมือกบัระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

   2.1.8 ชุมชนสามารถช่วยสนับสนุนทุนทรัพยแ์ละสือวสัดุอุปกรณ์รวมถึงนวตักรรม           

ในการจดัการเรียนการสอนได ้

   2.1.9 ควรมีการกาํหนดนโยบาย วางแผน วิเคราะห์หลกัสูตร กาํหนดวิธีดาํเนินการ 

สาํหรับการส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

   2.1.10 ควรส่งเสริมและยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางในการเรียนการสอน 

  2.2 การบริหารงานบุคคล 

   2.2.1 ควรมีการกระจายอาํนาจดา้นการบริหาร และความรับผดิชอบใหก้บับุคลากร

ทีอยู่ในระดับรองลงไป โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีการควบคุม

ตรวจสอบ และติดตามอยา่งใกลชิ้ด พร้อมทงัใหค้าํแนะนาํต่อการปฏิบติังานทีถกูตอ้งดว้ย 

   2.2.2 ดาํเนินการแจง้ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน และชุมชนไดท้ราบ

ถึงการรับบุคลากรใหม่เขา้ทาํงาน และสาเหตุทีออกจากตาํแหน่งของบุคลากร 

   2.2.3 ผูบ้ริหารร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ร่วมกนัจดัระเบียบ 

กฎ กติกา ขอ้ตกลงร่วมกนั เพือเป็นบรรทดัฐานในการคดัเลือก การใหอ้อก และการลงโทษ 

   2.2.4 ดาํเนินการอบรมบุคลากรดา้นกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ

ปฏิบติังานสอน และการสร้างระเบียบวินยั 

   2.2.5 ประสานงานกบัชุมชน เพือให้ผูท้รงภูมิปัญญาทอ้งถินหรือปราชญ์ชุมชน  

ไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัผูเ้รียน นอกจากนันแลว้ยงัสามารถช่วยลด

ความขดัแยง้และปัญหาต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนกบัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

   2.2.6 ประสานงานกบัสถานศึกษาอืน เพือแลกเปลียนครูผูส้อนหรือวิทยากรที

ความรู้เฉพาะทาง 

   2.2.7 ประชุมปรึกษากนัระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน คณะครู

และผูบ้ริหาร เพือคดัสรรวิทยากรทอ้งถินทีทรงภูมิปัญญาทอ้งถิน เช่น ดา้นวรรณกรรมภาษาทอ้งถิน 

งานช่าง งานศิลปะ ศาสนพิธีทอ้งถิน และประเพณีทอ้งถิน เป็นตน้ ใหเ้ขา้มาร่วมใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน

โดยเชิญมาสอนเพิมเติมจากสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   2.2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินผลดา้นวิชาการของโรงเรียนจากทุก

ภาคส่วนทีเกียวขอ้งโดยดาํเนินการในรูปของเครือข่ายผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
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  2.3 การบริหารงานงบประมาณ 

   2.3.1 ร่วมดาํเนินการติดตาม ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณโรงเรียน  

ใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และเรียบร้อย 

   2.3.2 บริหารงานด้านงบประมาณให้เป็นหมวดหมู่รัดกุม และแยกบญัชีต่าง ๆ 

อยา่งเป็นระบบ 

   2.3.3 งบประมาณของโรงเรียนไดรั้บจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึงเป็น 

งบประมาณอุดหนุน จึงตอ้งจดัสรรอย่างคุม้ค่าในการจดัซือวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ต่าง ๆ และเป็น

ค่าตอบแทนครู รวมทงัใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 

   2.3.4 ระดมทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ทอดผา้ป่า ประเพณีถวายทาน

สลากภัตต์ จัดเทศนาธรรม จัดรายการธรรมบรรยายทางสถานีวิทยุ และขอการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากการทาํบุญศพ เป็นตน้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขนัพืนฐาน             

และชุมชน 

   2.3.5 การสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอ เนืองจากยงัไม่เป็นทียอมรับ

ในเรืองของการจดัการศึกษาเท่ากบัโรงเรียนของรัฐ ดงันัน งบประมาณอืน ๆ ทีไดน้อกเหนือจาก

งบประมาณอุดหนุนของรัฐ คือ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินการรับบริจาคผูมี้จิตศรัทธา

และประชาชนทวัไป แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการบริหารและดาํเนินงานเท่าทีควร เช่น ไม่เพียงพอต่อ

การจดัสร้างอาคารสถานทีของสถานศึกษา เพือรองรับการเขา้มาศึกษาของผูเ้รียนและเขา้มาร่วมใช้

ประโยชน์ชุมชน ฉะนนัแลว้ ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถอยา่งยงิในการประคบัประคอง 

เพือใหส้ถานศึกษาดาํเนินกิจกรรมต่อไปได ้โดยอาศยัความร่วมมือจากชุมชน 

   2.3.6 ควรมีการกระจายอาํนาจในการเบิกจ่ายงบประมาณทีเป็นมาตรฐาน 

   2.3.7 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในรูปแบบของ 

“แม่ออกคาํ” คือ การรับเป็นผูอุ้ปถมัภส์ามเณรแต่ละรูป 

  2.4 การบริหารงานบริหารทัวไป 

   2.4.1 ดาํเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เพือเป็นการรองรับนกัเรียนทีเขา้มาศึกษาและ

พกัอยู่กับสถานศึกษา ทังยงัเป็นการรองรับแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เช่น เปิดให้กลุ่มฝึกอาชีพ                    

ในชุมชน กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มแม่บา้น เป็นตน้ เขา้มาร่วมใชอ้าคารสถานที รวมไปถึงการเก็บรักษา 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน โดยจดัเป็นพิพิธภณัฑพื์นบา้นในอาคารเรียนของสถานศึกษาดว้ย 

   2.4.2 กิจกรรมนกัเรียน ในส่วนของความรับผดิชอบงานฝ่ายปกครองนนัควรสร้าง

ระบบปกครองนักเรียนให้มีสายการบังคบับญัชาเป็นขนัเป็นตอน โดยมอบหมายอาํนาจให้ผูน้ ํา              

ในแต่ละสายงานเป็นควบคุมดูแล เพือการสอดคลอ้งดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งทวัถึง 
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   2.4.3 มีการสอดส่องดูแลทรัพยสิ์นและสิงแวดลอ้มของสถานศึกษารวมไปถึงมี

การจดักิจกรรมการพฒันาและทาํความสะอาดสถานศึกษาร่วมกบัชุมชน 

    2.4.4 ดูแลสอดส่องและพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งต่อเนืองอยา่งสมาํเสมอ 

    2.4.5 ประสานงานงานกับชุมชน เพือให้เข้ามาใช้บริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น              

ดา้นอาคารสถานที เป็นตน้ ของสถานศึกษา 

   2.4.6 จดัประสานงานใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่งทีอยูใ่กลเ้คียงกบัแลกเปลียนในการ

ใช้บริการห้องสมุดของกันและกัน อันจะทําให้ผูเ้รียนมีโลกทัศน์ทีกว้างขึนและส่งผลดีต่อ

ผลสมัฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 

   2.4.7 ประสานงานแลกเปลียนกบัสถานศึกษาอืนทีประสบความสาํเร็จในการจดัการศึกษา 

โดยการใหบุ้คลากรเขา้ไปศึกษาดูงาน เป็นการแลกเปลียนขอ้มูลระหว่างกนั โดยเฉพาะงานบริหารทวัไป 

เพือเป็นการเปิดโลกทัศน์ และนําแก้ไขปรับปรุงจุดด้อย พร้อมทังนํามาพัฒนาจุดเด่นของ

สถานศึกษาต่อไป 

   2.4.8 ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมตามทีสถานศึกษาร้องขอเป็นอย่างดีโดย

อาศยัประสานความร่วมมือระหว่างกนัและกนั 

   2.4.9 อาคารสถานที ต้องใชร่้วมกบัศาสนสถานของวดั เช่น ให้หอฉันเป็นห้องเรียน 

ประกอบกบัวดัและสถานศึกษาตงัอยูใ่นพืนทีเดียวกนั จึงจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรร่วมกนัไม่สามารถ

แยกการบริหารของวดัและสถานศึกษาออกจากกนัได ้ฉะนนัคณะกรรมการของวดัถือเป็นส่วนหนึง

ในตวัแทนของตวัแทนทีสามารถมีบทบาทเขา้ร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 

   2.4.10 มีการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารงานทวัไปของโรงเรียน ส่งเสริมความสัมพนัธ์

ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 

 3. ด้านการมส่ีวนร่วมรับผลประโยชน์ 

  3.1 การบริหารงานวชิาการ 

  การบริหารงานวิชาการ เป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนจึงตอ้ง

จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตรในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

เช่น การปฏิรูปการเรียนรู้ งานหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผลการเรียน            

การนิเทศการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน การจดัเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ การพฒันาสือการสอน

และเทคโนโลยทีางการศึกษา และกิจกรรมอืนๆทีเสริมการเรียนการสอนเป็นตน้ ทงันีเมือโรงเรียน

สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในดา้นการบริหารงานวิชาการดงักล่าว ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการจัด

การศึกษาของโรงเรียนยอ่มเกิดความภาคภูมิใจ และยนิดีในความสาํเร็จของโรงเรียนร่วมกนั 
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 3.2 การบริหารงานบุคคล  

  3.2.1 ดาํเนินการคดัเลือก / สรรหา ครูผูส้อนดีเด่นของโรงเรียนและมอบโล่เกียรติยศ

ใหแ้สดงถึงการเป็นครูทีดีของโรงเรียน 

  3.2.2 ส่งครูผูส้อนเขา้ร่วมประกวดครูผูส้อนดีเด่นกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีจดัขึน เพือสร้าง 

ขวญักาํลงัใหค้รูผูส้อนทงันีโรงเรียนสนบัสนุนและส่งเสริมปัจจยัต่าง ๆ ทงัหมด 

  3.2.3 เนืองจากการบริหารบุคคลนับว่าเป็นส่วนสําคญัของการบริหาร ทุกประเภท

เพราะภารกิจต่าง ๆ จะดาํเนินไปไดต้อ้งอาศยับุคคลเป็นสาํคญัการบริหารบุคลากรการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์ร่วมกันของบุคคลในโรงเรียน จึงเป็นกระบวนการทีสําคัญ เพือให้ได้มา                 

ซึงบุคคลทีมีความจงรักภกัดีต่อโรงเรียน ทาํใหโ้รงเรียนประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

 3.3 การบริหารงานงบประมาณ 

  3.3.1 การจดัผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของโรงเรียนรวมทงัจดัหารายไดจ้ากการบริการ

ของโรงเรียนมาใช้ในการบริหารจัดการเพือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกนัโดยเฉพาะผูเ้รียน  

  3.3.2 จัดทาํงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพือสามารถใชง้บประมาณทีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและจดัสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการทีจาํเป็นเป็น

และมีการวางแผนการปฏิบติังานในการใชจ่้ายงบประมาณนัน ๆ ดว้ยเพือทีจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในเวลาทีเร็วทีสุดและใชง้บประมาณนอ้ยทีสุด 

  3.3.3 มีการตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ เพือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเพือประโยชน์ของนกัเรียนใหม้ากทีสุด  

  3.3.4 เมือโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ และการบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพทาํให้ครูผูส้อน ไม่ตอ้งบริจาคเงินส่วนตวัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เมือเป็นดงันี              

ทาํให้ครูผูส้อนจะอุทิศเวลาให้กบัการเรียนการสอนอย่างเต็มศกัยภาพ โรงเรียนไดรั้บการยกย่อง 

ครูผูส้อน คณะกรรมการโรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียน ก็ภาคภูมิใจทุกคน 

 3.4 การบริหารงานทัวไป 

  3.4.1 การบริหารทวัไปเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการ

บริหารงานอืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัใน

การประสานส่งเสริมสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ

มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจดั

การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกั โดยเน้น

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
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องค์กรทีเกียวขอ้ง เพือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนันเมือโรงเรียน

สามารถดาํเนินการบริหารงานด้านนีอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนย่อมไดรั้บผลประโยชน์           

นนัคือนกัเรียนมีคุณลกัษณะตามหลกัสูตร โรงเรียนไดรั้บการชืนชมยกยอ่ง ครูไดรั้บการเชิดชูเกียรติ 

ทุกภาคส่วนเกิดความภาคภูมิใจ 

  3.4.2 การบริหารงานบริหารทวัไป ทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกัโดยเน้น

ความโปร่งใสความรับผิดชอบทีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ

องค์การทีเกียวข้องเพือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ผูเ้กียวขอ้งทุกภาคส่วนยอ่มเกิดความศรัทธาและความภาคภูมิในในโรงเรียน 

  3.4.3 มีการจดักิจกรรมด้านการพฒันาทอ้งถินร่วมกบัชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

กิจกรรมงานวนัสาํคญัทางศาสนา วนัสาํคญัทางประเพณีทอ้งถิน และกิจกรรมอืน ๆ ทีจดัขึนในทอ้งถิน 

ซึงทุกฝ่ายร่วมมือกนัดาํเนินงานกบัทางสถานศึกษา 

 4. ด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 

  4.1 การบริหารงานวชิาการ 

   4.1.1 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และผูรั้บผิดชอบติดตามการ

ดาํเนินงานของฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนือง เพือประเมินความกา้วหน้าและความสําเร็จของงานวิชาการ 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง 

   4.1.2 ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งร่วมใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพของ

โรงเรียนทงัการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

   4.1.3 ใหผู้เ้กียวขอ้งทีไดรั้บการแต่งตงั นิเทศเพือให้ความช่วยเหลือให้ครูสามารถ

จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   4.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และผูรั้บผิดชอบติดตามการ

ดาํเนินงานของฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนือง เพือประเมินความกา้วหน้าและความสําเร็จของงานวิชาการ 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง 

   4.1.5 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน

กิจการทุกชนิดในโรงเรียนทีเกียวข้องกับการพฒันาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของ

นกัเรียนโดยเฉพาะการวดัผลและการประเมินผล ตลอดทงัจดัให้มีการติดตามการใช ้และประเมิน

สือการสอนและเทคโนโลยทีางการศึกษา และกิจกรรมอืนๆทีเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
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  4.2 การบริหารงานบุคคล 

   4.2.1 ควรมีการกระจายอาํนาจด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนและมอบความรับผิดชอบให้กบับุคลากรทุกฝ่าย ทงัผูป้กครอง หรือ กรรมการท่านอืน ๆ  

ทาํหนา้ทีติดตามประเมินผลการทาํงาน  

   4.2.2 มีการพฒันาให้ผูเ้กียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะ

คณะกรรมการของโรงเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการวดัผล ประเมินผลการเรียนการสอน 

และการทาํงาน ทงันี เพือใหห้น่วยงานสามารถทาํภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   4.2.3 ผูบ้ริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันจัดทาํ

ขอ้ตกลงร่วมกนั เพือเป็นบรรทดัฐานในการประเมินผลการทาํงานของบุคลากร  

   4.2.4ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรทางการศึกษาอืน ๆ เพือให้

ผูท้รงคุณวุฒิไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการประเมินผลการทาํงาน การประเมินผล

การเรียนรู้ใหก้บับุคลากร 

   4.2.5 ประสานงานกบัสถานศึกษาอืนทงัทีจดัการศึกษาในประเภทเดียวกนัหรือ 

ต่างกรม กอง เพือขอความอนุเคราะห์ครูผูส้อนหรือวิทยากรทีความรู้เฉพาะทาง 

  4.3 การบริหารงานงบประมาณ 

   4.3.1 ร่วมดาํเนินการตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไป

อยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

   4.3.2 ร่วมกนัติดตามการจดัทาํบญัชีการเงินประเภทต่าง ๆ  

   4.3.3 ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 4 ฝ่าย เพือดูแล การใช้

จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนประกอบดว้ยตวัแทนโรงเรียน ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนนักเรียน 

และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 

   4.3.4 ร่วมกันติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าเป็นไปตาม

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีหรือไม่ และจดัสรรเงินงบประมาณให้นาํหนักในงานวิชาการมากกว่า

งานอืน ๆ หรือไม่ 

   4.3.5 ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ในการปฏิบัติเกียวกับการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

   4.3.6 การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอ เนืองจากยงัไม่เป็นที

ยอมรับในเรืองของการจัดการศึกษาเท่ากับโรงเรียนของรัฐ ดงันัน งบประมาณอืน ๆ ทีได้รับ

นอกเหนือจากงบประมาณอุดหนุนของรัฐ จึงตอ้งมีการแต่งตงัคณะกรรมการทุกภาคส่วนร่วมกนั

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใชง้บประมาณ  
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  4.4 การบริหารงานบริหารทัวไป  

   4.4.1 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารงานทวัไป

ของโรงเรียนอยา่งต่อเนือง ในทุก ๆ งาน พร้อมทงัมีการจดัทาํรายงานประจาํปีใหค้ณะกรรมการของ

โรงเรียนและชุมชนทราบ 

   4.4.2 ติดตาม การใชง้บประมาณในการ จดัซือวสัดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างอาคาร 

ของโรงเรียน 

   4.4.3 ประเมินผลการใชอ้าคารสถานที และสรุปผลการใหบ้ริการอาคารสถานทีต่อ

หน่วยงานต่าง ๆ ทีมาขอใชบ้ริการ 

   4.4.4 มีการวดัและประเมินผลการบริหารงานทวัไปของโรงเรียน 

 ตอนที 2 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยตัธิรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 ด้านงานวชิาการ 

 1. ชุมชนควรมีบทบาทในการให้ปรึกษาคาํแนะนําและขอ้เสนอแนะด้านวิชาการต่อ

สถานศึกษา 

 2. ดาํเนินงานวิชาการตามหลกัสูตรแกนกลาง นโยบาย แผนงาน กฎและระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ และควรมีการปรับประยกุตง์านวิชาการใหท้นัสมยัต่อสถานการณ์จริง 

 3. จดัอบรมงานวิชาการแก่บุคลากรในสถานศึกษา เพือใหด้าํเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกนั 

พร้อมทงัจดัตงังานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 4. ใหชุ้มชนร่วมประชุมวางแผนในการร่างหลกัสูตรทอ้งถิน 

 5. ร่วมติดตามประเมินผลการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 6. ร่วมพิจารณาแสวงหาและสร้างแหล่งเรียนรู้หรือศนูยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 

 7. เนน้การจดัระบบงานเอกสารทางวิชาการ เพือไวใ้ชเ้ป็นหลกัฐานร่องรอยในการอา้งอิง

ตรวจสอบ 

 8. ร่วมพิจารณาหลกัสูตรของสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

 9. เนน้วิชาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 10. เนน้ใหค้วามรู้ทางวิชาการแก่ผูเ้รียน และส่งนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัทกัษะ

วิชาการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั จงัหวดักาฬสินธุ ์เป็นประจาํทุกปี 

 11. ควรมีการปรึกษาวางแผนงานวิชาการ รวมไปถึงการศึกษาดูงานแลกเปลียนความรู้

ทางวิชาการกบัสถานศึกษาอืน รวมทงัการจดัแข่งขนัทกัษะวิชาการ 

 12. ชุมชนควรเขา้มาร่วมวางแผนและร่างหลกัสูตรทอ้งถิน หรืองานวิชาการ ดา้นอืน ๆ  
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 13. ควรดาํเนินการประชุมสมัพนัธง์านวิชาการข่าวสารกิจกรรมและความกา้วหน้าหรือ

การประสบความสาํเร็จของสถานศึกษาใหชุ้มชนอยา่งสมาํเสมอ 

 14. ชุมชนควรสะทอ้นผลผลิตทางการศึกษาของสถานศึกษาว่าประสบความสาํเร็จมาก

นอ้ยเพียงใดหรือว่าตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

 15. สถานศึกษาควรคดัเลือกและเชิญผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการศึกษาในชุมชนใหเ้ขา้มา

แลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ใหก้บัสถานศึกษา 

 16. หน่วยงานทีเกียวข้องไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ                 

การประเมินคุณภาพการศึกษาสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั

กลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินควรส่งเสริม 

สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือโดยกาํหนดเป็นนโยบายเพือสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทงัทางดา้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาให ้             

มากขึน 

 17. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stake holder) กบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ ควรให้ความสําคญัต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันานักเรียน             

ซึงเป็นสามเณรในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาให้มี

ความพร้อมทงัทางร่างกายและจิตใจเพือทีจะรับการเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพของแต่ละรูป 

อนัจะนําไปสู่คุณลกัษณะของนักเรียนทีพึงประสงค์ทังเป็นคนดีคนเก่งและคนมีความสุขเป็น

ทรัพยากรมนุษยที์มีคุณภาพและคุณค่าต่อสงัคมและประเทศชาติสืบไป 

 18.โรงเรียนตอ้งยกระดบัคุณภาพตามมาตรฐานตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยเน้น 8 วิชาหลกั 

ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลี ศาสนปฏิบติั 

พุทธประวติัและธรรมวินยั 

 19. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถดา้นเทคโนโลยีเพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

รวมทังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน

ส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะในการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็น

พลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก  

 20. ปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยทีีทนัสมยัและเพียงพอต่อการจดัการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพเพือใหก้ารบริหารจดัการในดา้น จดัทาํขอ้มูล สารสนเทศ ทีเป็นระบบ เป็นปัจจุบนัและ              

มีคุณภาพ 
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 21. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสมรรถนะตามทีหลกัสูตร

สถานศึกษากาํหนด มีความพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลกและการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้ม 

 22. ควรพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทงัจดัอบรมครูบุคลากร

ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 1. การคัดสรรและรับบุคลากรเขา้ทาํงานต้องไดรั้บความเห็นชอบจาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน คณะครู และผูบ้ริหาร 

 2. จดัอบรมพบปะแลกเปลียนความรู้ใหแ้ก่บุคลากรในเขตพืนทีการศึกษาเดียวกนั 

 3. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาโดยการให้

สวสัดิการ ขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรของสถานศึกษา 

 4. บุคลากรรับผดิชอบในภาระงานมอบหมายทีมากเกินกาํลงั เนืองจากอตัรากาํลงัมีไม่เพียงพอ 

จึงควรมีการแบ่งสรรงานหรือตาํแหน่งให้เหมาะสมกบัความสามารถและความถนัดของบุคลากร 

เพือเพิมประสิทธิภาพของงาน 

 5. นิเทศและประเมินผลติดตามการปฏิบติังานของบุคลากร 

 6. ใหค้าํปรึกษาคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลต่อสถานศึกษา 

 7. แสวงหาและจดัสรรวิทยากรหรือปราชญท์อ้งถินทีมีความรู้จริงเขา้มาร่วมจดักิจกรรม

กบัสถานศึกษา เพือเป็นการเปิดโลกทศัน์ใหก้บัผูเ้รียน 

 8. ร่วมแสวงหาและคดัเลือกในการรับนกัเรียน 

 9. ร่วมพิจารณาตดัสินลงโทษนกัเรียนทีประพฤติผดิกฎระเบียบของสถานศึกษา 

 10. เน้นการรับบุคลากรทีอยู่ในเขตพืนทีของชุมชน เนืองจากสามารถประสานความ

ร่วมมือและสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนและสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 11. ควรมีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ในดา้นการเขา้อบรมการศึกษาดูงานเป็นตน้ 

 12. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ผูส้อน ในโรงเรียนมีการวิจยัและพฒันา

แหล่งเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

 13.การแต่งตงัผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญัวดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์          

ตอ้งมีกฎเกณฑ์ทีชดัเจน และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งผ่านการอบรมด้านการบริหาร และการสร้างสัมพนัธ์

ระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
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 14. ผูบ้ริหารตอ้งจดักิจกรรมร่วมกบัระหว่างวดั และโรงเรียน เพือใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

และดาํเนินการในรูปแบบกลัยาณมิตร 

 15. ควรมีการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ทงั

ทางธรรมและทางโลก ซึงความรู้ทางโลกนันควรเน้นความรู้ในดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาองักฤษ เพือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

 ด้านงานงบประมาณ 

 1. ชุมชนมีส่วนและมีศกัยภาพในการระดมทรัพยากรดา้นงบประมาณเป็นอย่างมาก 

ดงันนั สถานศึกษาจึงควรดึงชุมชนเขา้มาร่วม และประชาสมัพนัธแ์จง้ใหชุ้มชนไดรั้บทราบ เพือให้เห็นถึง

ความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานศึกษา ซึงจะทาํให้ชุมชนเขา้มา

ช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ 

 2. ควรจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอและใหมี้คณะกรรมการในการติดตามประเมินผล

รวมทงัตรวจสอบความโปร่งใส 

 3. สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี

และสมาํเสมอ ดังนัน สถานศึกษาจึงควรให้สิงตอบแทนแก่ชุมชนบา้ง เช่น ให้บริการสาธารณะ 

หรือใหว้ิชาการแก่ชุมชน 

 4. ใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการจดัทาํบญัชีและแผนงบประมาณของสถานศึกษา 

 5. เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มาร่วมวางแผนการจดังบประมาณและใชง้บประมาณต่าง ๆ 

ของสถานศึกษา 

 6. การใชจ่้ายงบประมาณพึงปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้และใชอ้ย่างคุม้ค่าเกิดประโยชน์

อยา่งสูงสุด 

 7. พิจารณาติดตามดูแล แบ่งและจดัสรรการใชง้บประมาณร่วมกบัคณะครู และผูบ้ริหาร 

 8.โรงเรียนตอ้งใชจ่้ายงบประมาณทุกรายการอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม

วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ จุดเน้นในการพฒันาการศึกษา ทีกาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการทีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 ด้านการบริหารงานทัวไป 

 1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน รวมไปถึงดาํเนินงาน

ชุมชนสมัพนัธเ์พือสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 
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 2. บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เขา้กบับริบทของชุมชน รวมถึงเน้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนทียดึตามหลกัสูตรแกนกลางของสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

และแนวพระราชดาํริทฤษฎีใหม่ 

 3. เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการแจง้ข่าวประชาสัมพนัธ์บทบาทภารกิจ

ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ทีของชุมชนใหแ้ก่ชุมชนอยา่งต่อเนือง 

 4. ให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารทวัไปแก่สถานศึกษาต่อสถานศึกษา

รวมถึงเขา้ร่วมประชุมทุกครังทีสถานศึกษาเรียนเชิญ 

 5. ร่วมในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ตลอดถึงความสะอาดเรียบร้อยของ

สถานศึกษา 

 6. ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคาํปรึกษาแก่บุคลากรในการดาํเนินงาน             

การบริหารงานทวัไป 

 7.  ชุมชนติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 8. ร่วมพิจารณากบัคณะผูบ้ริหาร ฝ่ายปกครอง ในการร่างกฎระเบียบของสถานศึกษารวม

ไปถึงการรับนกัเรียน การลาออก และการขาดการลาของนกัเรียน 

 9. สถานศึกษาควรใหบ้ริการสาธารณะแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ให้บริการงานวิชาการ 

ใหบ้ริการดา้นอาคารสถานที ใหบ้ริการดา้นงานเอกสาร เป็นตน้ 

 10. จดัโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

 11. ในการบริหารงานทวัไป ควรใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 12. ให้บริการดา้นสารสนเทศ การประกอบวิชาชีพ การแนะแนวการศึกษาและให้คาํปรึกษา            

แก่ผูเ้รียนและชุมชน 

 13. ดูแลสอดส่องความประพฤติของนกัเรียนยามออกนอกบริเวณสถานศึกษา 

 14. ร่วมใหบ้ริการรับ-ส่งครูพิเศษให้กบัสถานศึกษารวมทงัควรมีเทคนิคการสร้างขวญั

และกาํลงัใจแก่บุคคลในโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จังหวดักาฬสินธุ ์อย่างสมาํเสมอ              

เพือผลงานทีมีประสิทธิภาพ 

 15. ควรมีการปรับปรุงสภาพอาคารและสิงแวดลอ้มของโรงเรียนให้เอือต่อการเรียนการ

สอนเช่นบรรยากาศในหอ้งเรียนสภาพแวดลอ้มนอกอาคารเรียนเป็นตน้ 

 16. ควรมีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จังหวดักาฬสินธุ์ ทุกวนันีเช่นปัญหาสภาพแวดลอ้มและสภาวะจิตใจของสามเณรรวมถึงการ

ดาํรงชีวิตของครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั รายน้อย ถา้เปรียบเทียบกับค่าครองชีพใน
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ปัจจุบนัขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานของคณะครูเหมือนไม่มีจุดหมายไร้ความมนัคงไม่มีอะไร

เป็นหลกัประกนัในอนาคต 

 17. โรงเรียนตอ้งตระหนกัและให้ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงและเปิดโอกาส

ใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็น นอกจากการรับรู้และรับนโยบายของโรงเรียนแลว้ 

 18. โรงเรียนต้องให้โอกาสทุกภาคส่วนทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพือรับรู้

ข่าวสาร ตลอดจนร่วมกันพฒันาระบบการศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและ

สงัคมปัจจุบนั  

 19. ใหโ้รงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์เป็นศูนยก์ลางสร้าง

กลุ่มสมัพนัธร์ะหว่างผูป้กครอง ครูอาจารย ์ศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกนัและเปิดโอกาสให้ศิษย์

เก่ามีส่วนร่วมเสนอแนะความคิดเห็นอยา่งจริงจงั 

 20. โรงเรียนควรให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในทุก  ๆขนัตอน 

ตงัแต่การตดัสินใจ การปฏิบติั การประเมินผล และการรับผลประโยชน์  

 21. จดัหา จดัทาํวสัดุอุปกรณ์สือการเรียนการสอนเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทีเอือต่อ

การจดัการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียนให้

เพียงพอและมีคุณภาพ 

 22. ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ควรอิงการจัดการศึกษาในสายบังคับบัญชาของโรงเรียนทีสังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาเป็นสาํคญัเพราะเด็กทีจบไปอาจตอ้งไปเรียนต่อในโรงเรียนสงักดัของสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษา การเรียนหลกัสูตรและการจดัการศึกษาแบบเดียวกนัจะทาํให้ไม่มีปัญหากบัตวัผูเ้รียน             

ในอนาคต 

 23.โรงเรียนควรมีการพฒันาการประชาสมัพนัธด์า้นการดาํเนินงานของโรงเรียนและกิจกรรมที

โรงเรียนร่วมดาํเนินการกบัชุมชนไปยงัสงัคมภายนอกใหม้ากขึนในทุกรูปแบบสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ์ในทุก ๆ ดา้น ประกอบด้วย ดา้นวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและ                

ดา้นการบริหารงานทวัไป อยา่งต่อเนืองร่วมกนัทงั บา้น วดั และโรงเรียน  
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยั เรือง การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั           

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์มีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริย ัติธรรมสามัญ ว ัดสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธุ์ 2)  ศึกษาข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิเกียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามัญ               

วดัสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรทีใช้ในการวิจัยนัน เป็นผูมี้ส่วนเกียวข้องกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูผูส้อน ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ แบบบนัทึก

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสมัมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ซึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นของการมีส่วนร่วม 

ไดแ้ก่ 1) การวางแผน 2) การตัดสินใจ 3) การประเมินผลและติดตามผล 4) การไดรั้บประโยชน์ 

โดยการมีส่วนร่วมทงั 4 ดา้นนัน นาํมาใชใ้นภารกิจของผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั             

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ในการบริหารงานทงั 4 ดา้น คือ งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 

งานงบประมาณ และงานบริหารทวัไป 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และนาํมาสังเคราะห์สรุปเกียวกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์และรายงานผลเป็นความเรียงดงันี 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 การวิจยัเรืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้งันี 

 วัตถุประสงค์ข้อที 1 เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระ

ปริยตัธิรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัพบว่า  

 1. การตดัสินใจ พบว่า ผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วม ดงันี 

 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 1) สร้างและร่างหลกัสูตรเสริมหลกัสูตรแกนกลาง 2) การหา

ยทุธศาสตร์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบันโยบาย 3) โครงสร้างหลกัสูตรใหม่ 

4) การร่างหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน 5) กิจกรรมของหลกัสูตรทีเน้นดา้นการคิดวิเคราะห์                
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6) การประยุกต์นําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ให้สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของผูเ้รียน                    

7) เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผูท้รงคุณวุฒิหรือปราชญ์ในชุมชน 8) วางแผน

กิจกรรมการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคเรียน 9) นาํเสนอรูปแบบการประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน 10) การแต่งตงับุคลากรรับผดิชอบในงานวิชาการ 11) การนาํเสนองานวิชาการของโรงเรียน  

 ดา้นการบริหารบุคคล 1) การวางแผน ในการคดัสรรการรับเขา้ และการให้ออก ซึงบุคลากร

ของโรงเรียน 2) ประชุมวางแผนใหป้ราชญชุ์มชนมาให้ความรู้ 3) แต่งตงับุคลากรดูแลและรับผิดชอบใน

งานแต่ละฝ่าย 4) มอบหมายงานใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามความสามารถและความถนดัของแต่ละคน  

 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 1) วางแผนการใชง้บประมาณประจาํปีการศึกษา 2) การระดม

ทุนการศึกษาทุกรูปแบบ 3) การพิจารณางบประมาณมีการร่วมประชุมลงมติของผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 

4) เจ้าหน้าทีการเงินหรือบุคลากรทีรับผิดชอบฝ่ายงบประมาณจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก

ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายก่อนการเขา้รับตาํแหน่ง 

 ดา้นการบริหารงานบริหารทวัไป 1) วางแผนงานการบริหาร 2) ดาํเนินงานดา้นการบริหารงาน

ทวัไปโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้กียวขอ้งทุกภาคส่วน3) ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ  

และใหค้าํปรึกษาในเรืองต่าง ๆ ของการบริหารทวัไป 

 2. การปฏิบัตกิารหรือการดําเนินงาน พบว่า ผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

มีส่วนร่วม ดงันี 

 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 1) เนน้และพฒันางานวิชาการ 2) ปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม

ใหก้บัผูเ้รียนและครอบคลุมถึงเรืองของการมีส่วนร่วมในสงัคม และมีจิตสาํนกัสาธารณะ 3) มีการประสานงาน

กบัสถานศึกษาอืน เพือร่วมมือในการพฒันางานวิชาการ 4) จดักิจกรรม/ประชุมสัมมนา เพือแลกเปลียน

องค์ความรู้ทางวิชาการ 5) แลกเปลียนสือการเรียน สือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทีทันสมัย                  

6) สร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไวใ้นสถานศึกษา 7) สรรหาและสร้างแหล่งเรียนรู้ วิทยาการทอ้งถิน 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน 8) ชุมชนสามารถช่วยสนับสนุนทรัพย ์และสือวสัดุอุปกรณ์ 9) กาํหนดนโยบายวางแผน 

วิเคราะห์หลกัสูตร กาํหนดวิธีดาํเนินการการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 10) ยึดผูเ้รียน

เป็นศนูยก์ลางในการเรียนการสอน 

 ดา้นการบริหารบุคคล 1) กระจายอาํนาจด้านการบริหาร และความรับผิดชอบให้กับ

ผูร่้วมงาน 2) คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนได้ทราบถึงการรับบุคลากรเข้าและออกจากโรงเรียน        

3) จดัระเบียบ กฎ กติกา ขอ้ตกลงร่วมกนั เพือเป็นบรรทดัฐานในการคดัเลือก การให้ออก และการลงโทษ 

4) อบรมบุคลากรดา้นการปฏิบติังาน 5) ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 6) แลกเปลียน

ครูผูส้อนหรือวิทยากรทีความรู้เฉพาะทาง 7) ใชว้ิทยากรภูมิปัญญาทอ้งถิน 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การประเมินผลดา้นวิชาการของโรงเรียนจากทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้ง 
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 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 1) เบิกจ่ายงบประมาณถูกตอ้ง โปร่งใส 2) ดาํเนินงาน

เป็นระบบ 3) จดัสรรงบประมาณคุม้ค่าเพือการเรียนการสอน 4) ระดมทุนการศึกษา 5) การร่วมมือ

จากชุมชนดา้นงบประมาณ 6) กระจายอาํนาจในการเบิกจ่ายงบประมาณ 7) ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารงบประมาณ  

 ดา้นการบริหารงานบริหารทวัไป 1) ใชอ้าคารเรียนคุม้ค่า 2) ระบบปกครองนักเรียนมี

ประสิทธิภาพ 3) มีเวรยามดูแลทรัพยสิ์นและร่วมบริการชุมชน 4) ดูแลสอดส่องนักเรียนอย่าง

ต่อเนืองอย่างสมาํเสมอ 5) ประสานงานงานกบัชุมชน เพือให้เขา้มาใชบ้ริการดา้นต่าง  ๆ6) ใชท้รัพยากร

ร่วมกันกบัสถานศึกษาอืน 7) บุคลากรศึกษาดูงาน 8) ชุมชนให้การสนับสนุนในกิจกรรมตามที

สถานศึกษาร้องขอ 9) ใชอ้าคารสถานทีร่วมกบัวดั 10) กาํหนดนโยบายดา้นการบริหารงานทวัไป

ของโรงเรียน 11) ส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชุมชน 

 3. การได้รับประโยชน์ พบว่า ผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วม ดงันี 

 ดา้นการบริหารงานวิชาการ จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร               

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และยินดีในความสาํเร็จ        

ของโรงเรียน 

 ด้านการบริหารบุคคล 1) ด ําเนินการคัดเลือก/สรรหา ครูผูส้อนดีเด่นของโรงเรียน                 

และมอบโล่เกียรติยศให้ แสดงถึงการเป็นครูทีดีของโรงเรียน 2) ส่งครูเขา้ร่วมประกวดครูดีเด่น                

3) สร้างขวญักาํลงัใหค้รู 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกนัทีเกิดจากกิจกรรมของโรงเรียน 

 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 1) การจดัผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของโรงเรียนเพือ

ประโยชน์ทางการศึกษา 2) จดัทาํงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพ 3) จดัสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผล 

4) มีการตรวจสอบติดตามการใชง้บประมาณ 5) เนน้การมีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณ 

 ดา้นการบริหารงานบริหารทวัไป 1) ส่งเสริมสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ 2) การบริหารงานทีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั 3) การมี

ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รทีเกียวขอ้ง 4) การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได ้4) จดักิจกรรม

ดา้นการพฒันาทอ้งถินร่วมกบัชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  

 4. การประเมนิผลและติดตามผล พบว่า ผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนมี

ส่วนร่วม ดงันี 

 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 1) ติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนือง                  

2) ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งร่วมดาํเนินการประเมินคุณภาพของโรงเรียนทงัการประเมินคุณภาพภายในและ

การประเมินคุณภาพภายนอก 3) นิเทศดา้นการจดัการเรียนการสอน 4) ประเมินความกา้วหน้าและ
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ความสาํเร็จของงานวิชาการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง 5) ประเมินสือการสอนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา และกิจกรรมอืน ๆ ทีเสริมการเรียนการสอน 

 ดา้นการบริหารบุคคล 1) การกระจายอาํนาจให้กบับุคลากรทุกฝ่าย 2) พฒันาให้ผูเ้กียวขอ้งมี

ความรู้ ความสามารถในดา้นการวดัผล ประเมินผลการเรียนการสอน 3) มีการจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั

ในการปฏิบัติงาน 4) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการ

ประเมินผลการทาํงานใหก้บับุคลากร 5) ประสานงานกบัสถานศึกษาอืนดา้นการใชบุ้คลากรร่วมกนั 

 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 1) ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณของโรงเรียน               

2) ติดตามการจัดทาํบญัชีการเงินประเภทต่าง ๆ 3) ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ดูแลการ                 

ใชจ่้ายเงินงบประมาณของโรงเรียน 5) ติดตามประเมินผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 6) จดักิจกรรม

แลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  

 ดา้นการบริหารงานบริหารทั วไป 1) ติดตามตรวจสอบและจดัทาํรายงานประจาํปีให้

คณะกรรมการของโรงเรียนและชุมชนทราบ 2) ติดตาม การใชง้บประมาณในการจดัซือวสัดุอุปกรณ์   

การก่อสร้างอาคารของโรงเรียน 3) ประเมินผลการใชอ้าคารสถานที และสรุปผลการให้บริการอาคาร 

สถานทีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทีมาขอใชบ้ริการ 4) วดัและประเมินผลการบริหารงานทวัไปของโรงเรียน 

 วัตถุประสงค์ข้อที 2) ศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกียวกับการมีส่วนร่วมใน          

การบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยตัธิรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์สรุปไดด้งันี 

 ด้านงานวชิาการ 

 ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ ดาํเนินงานวิชาการ ทงัการวางแผน การดาํเนินงาน การรับประโยชน์

และการติดตามประเมินผล โรงเรียนควรจัดอบรมงานวิชาการแก่บุคลากรในสถานศึกษา                     

ควรเน้นดา้นวิชาการและดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผูเ้รียน ควรมีการศึกษาดูงานโรงเรียน 

ควรดาํเนินการประชุมสัมพนัธ์งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรม และความกา้วหน้าหรือการประสบ

ความสาํเร็จของสถานศึกษาใหชุ้มชนอยา่งสมาํเสมอ ชุมชนควรสะทอ้นผลผลิตทางการศึกษาของ

สถานศึกษาหน่วยงานทีเกียวข้องควรส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการบริหาร                 

จดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุใ์ห้มากขึน ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย (Stake holder) กบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน ควรใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้มามีส่วนร่วมใน

การพฒันาการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนต้องยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานตามหลกัสูตร

สถานศึกษาโดยเน้น 8 วิชาหลกั ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และสมรรถนะ

ตามทีหลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด ควรพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 การคดัสรรและรับบุคลากรเขา้ทาํงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้กียวขอ้ง จดัอบรมความรู้

ใหแ้ก่บุคลากร ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาโดยการให้

สวสัดิการ ขวญัและกาํลงัใจ จดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและความถนัดของบุคลากร 

นิเทศและประเมินผลติดตามการปฏิบติังานของบุคลากร ให้คาํปรึกษา จดัให้มีปราชญ์ทอ้งถินใน

การเรียนการสอน รับบุคลากรทีอยู่ในเขตพืนทีของชุมชนเป็นหลกั ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากร ผูส้อน มีการวิจยั และพฒันา การแต่งตงัผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งมีกฎเกณฑ์ทีชดัเจนและ

ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งผา่นการอบรมดา้นการ ผูบ้ริหาร(เจา้อาวาส) ตอ้งจดักิจกรรมร่วมกบัระหว่างวดั 

และโรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมให้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ทงัทางธรรมและทางโลก              

ซึงความรู้ทางโลกนนัควรเนน้ความรู้ในดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ  

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรนาํชุมชนเขา้มาร่วมในการใชจ่้ายงบประมาณ 

ทีพึงปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้โรงเรียนตอ้งใชจ่้ายงบประมาณทุกรายการอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ

สูงสุดตามวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์จุดเน้นในการพฒันาการศึกษา ทีกาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 

และความตอ้งการทีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 ด้านการบริหารงานบริหารทัวไป ประชาสมัพนัธโ์ครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

แก่ชุมชน บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาใหเ้ขา้กบับริบทของชุมชน เปิดโอกาสใหชุ้มชน

เขา้มามีส่วนร่วม และดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ชุมชนใหข้อ้มลู ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 

และคาํปรึกษาแก่บุคลากรในการดาํเนินงานการบริหารงานทวัไปทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

ควรมีการปรับปรุงสภาพอาคารและสิงแวดลอ้มของโรงเรียนให้เอือต่อการเรียนการสอนโรงเรียน

เป็นศนูยก์ลางสร้างกลุ่มสมัพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง ครู อาจารย ์ศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมกิจกรรม ควรมีการวางแผน

เพือพฒันาการจดัการศึกษาในโรงเรียนในทุก ๆ ดา้น ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร              

ดา้นงบประมาณ และดา้นการบริหารงานทวัไป อยา่งต่อเนืองร่วมกนัทงั บา้น วดั และโรงเรียน  
 

5.2 อภปิรายผล 

 จากผลการวิจัยเรืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน              

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์อภิปรายผลได ้ดงันี 

 1. การมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ด้านการตดัสินใจ  

 พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกดา้น และให้ความสาํคญัมากทีสุด คือ การบริหารงานวิชาการ 

ทงันีอาจเป็นเพราะงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรมยงัไม่เขม้แข็งพอ และมีความไม่เท่าเทียมกบั



139 

การจดัการศึกษาทีอยู่ในความดูแลของรัฐ เนืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ มีความขาดแคลน

ทรัพยากรในการบริหารอยู่มาก สอดคลอ้งกบั สุภาพร มากแจง้ (2548) พบว่า โรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษา รับเฉพาะนกัเรียนทีเป็นพระภิกษุและสามเณร ส่วนโรงเรียนเอกชนการกุศลของวดั 

รับนกัเรียนทีเป็นเยาวชนชายและหญิง ทงัยงัเปิดสอนตงัแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย และโรงเรียนเอกชนการกุศลไม่สู้ประสบปัญหาดา้นการจดัการศึกษาเนืองจากอยู่ใน

ความดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานทาํใหไ้ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณ

อยา่งเพียงพอ ในขณะทีโรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ ถูกจดัประเภทเป็นการศึกษาสงฆใ์นความดูแล

ของสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทาํใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจดัการไม่

ทดัเทียมกบัสถานศึกษาอืนทีจดัการศึกษาระดบัเดียวกนัดว้ยความขาดแคลนทุกดา้น ดงันัน สถานศึกษา         

ซึงเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จึงเปิดกวา้งให้ชุมชนไดร่้วมให้ขอ้เสนอแนะ

อยา่งเต็มที และสอดคลอ้งกบั พระปลดัชยัวฒัน ์ธรรมบนัเทิง (2548) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการนัน 

คือ หัวใจหลกัทีมีความสาํคญัอย่างยิงในการทีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจในการจดัและพฒันา

นกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและควรเน้นดา้นคิดเป็นทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็น โดยเฉพาะการเรียน

การสอนดา้นพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิงขึน ซึงภารกิจ

ขอบข่ายงานวิชาการ นนัสอดคลอ้งกบั วีระวฒัน์ อุทยัรัตน์ (2547) กล่าวว่า คือ การพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ การวดัผลประเมินและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพือ

พฒันาคุณภาพของการศึกษา การพฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือการศึกษา การพฒันา

แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมดา้นความรู้ดา้นวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

กบัสถานศึกษาอืนและการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สอดคลอ้งกบัณัฐภูมิ เลก็สถิลวงศ ์(2546) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการทาํใหเ้กิดการพฒันาการเรียน

การสอนของครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถือไดว้่าการบริหารงานวิชาการเป็น

หวัใจของสถานศึกษาทุกแห่งทีจะตอ้งจดัการบริหารใหดี้ทีสุด ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกคนควรจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการเป็นผูน้าํของครูในงานวิชาการโดยตลอด ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ ผูบ้ริหารควรรู้จกัวิธีกระตุน้ หรือให้กาํลงัใจในการทาํงานด้วยความเต็มใจ ขยนัขนัแข็ง 

และอดทนต่องานวิชาการทีไดรั้บมอบหมาย และสิริจิต หอจนัทึก (2550) พบว่า การปฏิบติังาน

วิชาการดา้นวดัและประเมินผล ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ไดก้าํหนด

ปฏิทินปฏิบติังานในการวดัและประเมินผลนาํผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลไปใชพ้ฒันาการ

เรียนการสอน วดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัเนือหาของหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั 

ภคัรภรณ์ มานิตย ์ (2550) พบว่า ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนทุกคนไดร่้วมกันกาํหนดนโยบาย         
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วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การใช้แหล่งเรียนรู้                

โดยบูรณาการเขา้กบับทเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูส่วนมากไดเ้ชิญวิทยากรจากภายนอกมา

ใหค้วามรู้กบันกัเรียนหรือนาํนกัเรียนออกไปเรียนรู้กบัวิทยากรทีเป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชน 

เนืองดว้ยบุคคลทีมาเป็นวิทยากรนนั เป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญเฉพาะดา้นทาํให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ไดรั้บประสบการณ์ตรงและนาํความรู้ทีไดม้าปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ของตนเอง ขณะทีนิยดา กรโกวิท (2551) พบว่า ในดา้นหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร งานทีได้

ปฏิบติั คือ การกาํหนดโครงสร้างหลกัสูตรในดา้นเนือหาและเวลาเรียนสร้างความตระหนักโดยการ

พฒันาครู ในการจดัทาํหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตร เพือนาํมาปรับแผนจดัการเรียนรู้ ให้ความรู้แก่ครู

ในการพฒันาหลกัสูตร ศึกษาหลกัสูตรแกนกลาง จดัเอกสารและคู่มือให้ครูศึกษาคน้ควา้สาํหรับ

ปัญหาทีพบคือ หลกัสูตรบางกลุ่มสาระยงัไม่ครอบคลุมเนือหา ขอบเขตของเนือหากวา้งเกินไป           

ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจเรืองหลกัสูตรและหลกัสูตรไม่มีความสอดคลอ้งกนั ส่วนขอ้เสนอแนะ

พบว่า ผูบ้ริหารควรเชิญวิทยากร ให้ความรู้แก่ครู หรือส่งบุคลากรไปอบรมแลว้นาํมาขยายผลสู่ครู

ต่อไป ควรมีการจดัสรรค่าใชจ่้ายใหแ้ต่ละกลุ่มสาระเพือสร้างสือการเรียนการสอน และครูควรสร้าง

สือและนวตักรรมใหม่ ๆ ในการวดัและประเมินผล ในปีเดียวกนั มธุรสณี กวางทอง (2551) พบว่า 

ผูบ้ริหารไดว้างแผนเกียวกบัการใชห้ลกัสูตร และประชุมคณะครูเพือทาํความเขา้ใจเกียวกบัการใช้

หลกัสูตร ส่วนปัญหาทีพบมีเพียงส่วนน้อย คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนขาดความรู้ความเขา้ใจและ

การปฏิบติัเกียวกบัหลกัสูตร การใชห้ลกัสูตรไม่เป็นไปตามทีกาํหนดไวท้าํให้การใชห้ลกัสูตรไม่

ได้ผลเท่าทีควร และหลกัสูตรบางหัวข้อไม่สอดคลอ้งกับการเรียน สําหรับข้อเสนอแนะ คือ 

ผูบ้ริหารและครูควรมีการอบรมเกียวกบัหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ควรมีการนาํหลกัสูตรมา

ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนในทุกดา้น ส่วนในดา้นการประเมินผล ผูบ้ริหารมีการวาง

แผนการประเมินผลการเรียนการสอน กาํหนดวตัถุประสงค์ในการประเมินผล และนาํผลทีไดจ้าก

การประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน และกาํหนดแนวทาง การประเมินผลให้เป็น

แนวทางเดียวกนัอีกทงั ปราโมทย ์ธิศรี (2551) พบว่า การดาํเนินงานวิชาการของโรงเรียนชนเผ่า            

มีการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้เอือต่อ การเรียนรู้ ใชสื้อการสอนธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ครู

และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสือการสอน ใหภู้มิปัญญาทอ้งถินมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ

สอน ในส่วนของปัญหาพบว่า ขาดแคลนงบประมาณในการสร้าง จดัหาสือและนวตักรรม ครูขาด

ความรู้ทกัษะในการผลิตสือและนวตักรรมมีสือและนวตักรรมน้อยไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับ

สภาพและความสนใจของนักเรียน และควรอบรมเชิงปฏิบติัการเกียวกบัการประเมินผลตามสภาพจริง 

นอกจากนี เบญจวรรณ ระตา (2551) พบว่า ในการจดัการแหล่งเรียนรู้ไดมี้การวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา สาํรวจขอ้มลูพืนฐานเกียวกบัแหล่งเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
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ในการวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ อีกทงักาํหนดครูผูรั้บผิดชอบดา้นแหล่งเรียนรู้ส่วนทีไม่มีการ

จดัการ คือ จดัสรรงบประมาณเพือเป็นค่าตอบแทนวิทยากรทอ้งถิน เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอุดหนุนดา้นงบประมาณ 

สาํหรับปัญหาในการจดัการแหล่งเรียนรู้ คือ ขาดงบประมาณในการจดัแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม

เกียวกบัแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทงัในสถานศึกษาและชุมชนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัเรียนและชุมชน 

 2. การมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ด้านการปฏิบัตหิรือ การดําเนินงาน  

 พบว่า เรืองทีมีระดบัการมีส่วนร่วมมากทีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลความปลอดภยั 

อาคารสถานที สภาพแวดลอ้ม และทรัพยสิ์นของโรงเรียน ผลการวิจยัทีไดใ้นเรืองนี ทาํใหเ้ห็นไดว้่า 

การสอดส่องดูแลความปลอดภยัอาคารสถานที สภาพแวดลอ้ม และทรัพยสิ์นของโรงเรียน เป็นเรือง

ทีชุมชนทาํไดง่้าย และไม่ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถแต่อยา่งใด ส่วนเรืองอืน ๆ เช่น การนิเทศการศึกษา 

และการมีส่วนร่วมใหค้าํปรึกษาและให้ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหาร การเงิน การบญัชี และการบริหาร

พสัดุและสินทรัพย ์เป็นเรืองทีจาํเป็นตอ้งใชก้าํลงัความรู้ ความสามารถเป็นอยา่งยงิ และนอกจากนีแลว้ 

ถา้ชุมชนไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาและชุมชนมีความรู้ไม่เพียงพอดว้ยแลว้ ย่อมไม่สามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มทีได ้ดังงานวิจัยของ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2541) ซึงพบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนทีมีลกัษณะเป็นผูน้าํ โดยเฉพาะผูน้าํการเปลียนแปลง มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล มีมนุษยสมัพนัธ์

ดว้ยการไปร่วมกิจกรรมของชุมชน มีอุปนิสยัเป็นกนัเองไม่ถือตวั มีบุคลิกภาพทีสร้างไมตรี ย่อมทาํ

ให้ผูที้มาติดต่อกบัสถานศึกษาพบเห็นแลว้เกิดความประทบัใจ นอกจากนี สถานศึกษาซึงตังอยู่

ภายในบริเวณวดัซึงถือว่าเป็นสาธารณสถานทีชุมชนสามารถเข้ามาใชไ้ด้ และภทัรพร อุตพนัธ ์

(2551) ทีพบว่า การทีชุมชนเสือมความศรัทธาต่อพระสงฆแ์ละสามเณร การยา้ยเขา้ของประชาชน

ต่างพืนที ชุมชน ไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษา และชุมชนมีความรู้ไม่เพียงพอ ลว้นเป็นปัจจยัที

เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนรวมของชุมชน และยิงไปกว่านันแลว้ ถา้ชุมชนคิดว่าเรืองดงักล่าว เป็น

เรืองภายในของสถานศึกษาเอง ดงัผลการวิจยัของ พระบุญเสริม ศรีทา (2544) ทีพบว่า ประชาชน

ถือว่าการดาํเนินงานของโรงเรียนเป็นหนา้ทีของบุคลากรในโรงเรียน หรือของรัฐเท่านนั ประชาชน

ยากจนจึงไม่สามารถช่วยเหลือโรงเรียนได ้และประชาชนไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเพราะ

ตอ้งประกอบอาชีพ ดงันันแลว้การมีส่วนร่วมจึงปรากฏผลออกมาอยู่ในระดบัน้อย รวมทงัการมี

ส่วนร่วมนอ้ยในการดาํเนินงานอีก 2 เรือง ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการดาํเนินการทางวินัย

และการลงโทษ และการมีส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัสรรและอนุมติังบประมาณ เมือพิจารณาแลว้ 

จะพบว่างานงบประมาณและงานบริหารบุคคลนนั ส่วนมากชุมชนมีส่วนร่วมน้อยทีสุด ดงังานวิจยั
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ของ ภทัรพร อุตพนัธ ์พนัธ ์(2551) ทีพบว่า การวางแผนการใชจ่้ายเงินนนั ชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

และดา้นบุคลากร ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย มีเพียงประชาชนบางกลุ่มทีเขา้มาช่วยสอนในวิชาที

ขาดแคลน และสอนภูมิปัญญาทอ้งถิน นอกจากนนั ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพระครูวิจิตรบวรธรรม 

(สุทธิพงษ ์วาดรูป) (2550) ซึงพบว่า ดา้นงบประมาณนัน ชุมชนเห็นชอบให้ผูบ้ริหารตดัสินใจใน

การบริหารงบประมาณเอง การจดัการเป็นหน้าทีของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ใช่ของชุมชน และไม่มีเวลา  

เขา้ร่วมพิจารณางบประมาณ  

 ทาํใหผู้บ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมฯ หรือเจา้อาวาสตอ้งใชค้วามสามารถอย่างสูงยิง

ในการบริหารจดัการและการระดมทรัพยากรยุทธศาสตร์การบริหารจดัการของโรงเยนพระปริยติั

ธรรมฯ ดงันนั สถานศึกษาซึงเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จึงเปิดกวา้งใหชุ้มชน

ไดร่้วมใหข้อ้เสนอแนะอยา่งเต็มที 

 3. การมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธ์ุ ด้านการรับผลประโยชน์  

 พบว่า ขอ้ทีมีการมีส่วนร่วมมากทีสุด ไดแ้ก่ มีความพึงพอใจต่อความสาํเร็จของบุตรหลานที

เขา้เรียนในสถานศึกษา ดงัที ณรงค ์อภยัใจ ( 2549) กล่าวว่า ซึงก็เป็นทีทราบกนัโดยทวัไปอยูแ่ลว้ว่า 

ความสาํเร็จของบุตรหลาน ยอ่มนาํมาซึงความปีติยนิดีชืนชมแก่ผูป้กครอง ฉะนัน จึงไม่แปลกเลยที

ผลการวิจยัปรากฏออกมาเป็นเช่นนี และความสาํเร็จของผูเ้รียนหรือบุตรหลานของคนในชุมชน          

ก็เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการไดรั้บประโยชน์ ซึงแมว้่าจะเป็นทางดา้นจิตใจ

มากกว่าดา้นวตัถุ อนัเป็นผลมาจากการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของชุมชน และภทัรพร 

อุตพนัธ ์(2551) พบว่า ปัจจยั ดา้นผลการปฏิบติัตนของโรงเรียน ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของนักเรียนทาํ

ใหชุ้มชนประทบัใจ โรงเรียนสะอาด ร่มรืน  

 4. การมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ ด้านการประเมนิผล และตดิตามผล  

 พบว่า เรืองทีมีระดบัการมีส่วนร่วมมากทีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการกาํกบัติดตาม 

และวดัผลประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทงันี อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนนัน 

ชุมชนสามารถประเมินไดง่้าย ทงันีเป็นเพราะสถานศึกษาซึงตงัอยูภ่ายในวดัหรือทีของวดั ซึงวดันัน

เป็นทีสาธารณะ เมือชุมชนเขา้มาภายในวดัย่อมสังเกตเห็นการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึง

สามารถให้ข้อติชมหรือขอ้เสนอแนะได้โดยง่ายแก่คณะครุ หรือผูบ้ริหาร นอกจากนี ชุมชนยงั

สามารถติดตามประเมินจากผลการเรียนของบุตรหลาน ซึงเป็นความดูแลเอาใจใส่ของผูป้กครองอยู่แลว้ 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาติชาย ฤทธินาํ (2546) ทีพบว่า ส่วนมากชุมชน มีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี คือ การเอาใจใส่บุตรหลานในด้านการเรียนการสอน
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เพิมเติมแก่บุตรหลานในดา้นอืน ๆ  การเสียสละเงิน แรงงาน และวสัดุอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอ้เสนอแนะ การร่วมประชุม และการเป็นวิทยากร ตามลาํดบั และ ภทัรพร อุตพนัธ์ (2551) พบว่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้านการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนดา้นวิชาการนนัชุมชนใหค้วามสาํคญัมากทีสุด และจดัตงัคณะกรรมการทีเป็นตวัแทนจาก

ชุมชนขึนมาดูแลติดตามการปฏิบติังานของโรงเรียน โรงเรียนควรใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

จดักิจกรรมของโรงเรียนในดา้นการประเมินผล ดว้ย และการมีส่วนร่วมในดา้นนีทีรองลงมาไดแ้ก่ 

การติดตามการประเมินผลดา้นการบริหารงานทวัไป เรืองการใหบ้ริการของสถานศึกษาทีให้ชุมชน

เข้ามาใช้สถานทีหรือบริการสาธารณะของสถานศึกษาทีผลการศึกษาออกมาเป็นเช่นนี เพราะบทบาท               

อีกดา้นหนึงของสถานศึกษาเป็นสถาบนัศาสนา โดยมีผูบ้ริหารเป็นพระสงฆ ์และมีสถานภาพเป็น

เจา้อาวาสดว้ย จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในดา้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การรับนิมนตใ์น

งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืออวมงคล เป็นตน้ ฉะนนั การสร้างสมัพนัธภาพกบัชุมชนย่อม

เป็นไปไดด้ว้ยดี ซึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ จุฑามาศ สนิทดี (2550) พบว่า ดา้นการประเมินผล 

ชุมชนคาดหวงัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการ

แสวงหาทรัพยากร ดา้นการดาํเนินงาน และดา้นการประเมินผล ตามลาํดบั 

 จากขอ้คน้พบของการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ควรประกอบไปดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 

คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นการปฏิบติัการหรือ

การดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นการไดรั้บประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมของชุมชน

ด้านการประเมินผล ซึงแมว้่าจะไม่สอดคลอ้งกันหรือตรงกันเลยทีเดียวกับงานวิจัยหรืองาน

การศึกษาหลายเรือง แต่เมือว่าโดยเนือหาแลว้นนั มีความใกลเ้คียงกนั ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี คือ 

สอดคลอ้งกบั อาํนาจ บุญทวี (2546) สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมได ้5 ขนัตอน คือ 1) มีส่วนร่วมใน

การศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

2) ร่วมคิดคน้และหาวิธีการเพือแกปั้ญหาของชุมชน3) ร่วมตดัสินใจ 4) ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย 

แผนงาน โครงการและกิจกรรม 5) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบาํรุงรักษา และโกวิทย ์

พวงงาม (2546) ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม ควรมีขนัตอนดงัต่อไปนี 1) การร่วมคิด 2) การจดัทาํแผน

ร่วมกนั 3) ร่วมปฏิบติั 4) ร่วมติดตามผลและประเมินผล 5) ร่วมรับประโยชน์ และทศพล กฤตยพิสิฐ 

(2537) แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขนัตอน ดงันี 1) การมีส่วนร่วมในขนัการริเริมในการพฒันา 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ 3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันา 4) การมีส่วนร่วมใน

การรับประโยชน ์5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และโคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1980) 
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กล่าวว่า การมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 1) การเขา้ร่วมในการตดัสินใจ ตกลงใจ 2) การเขา้ร่วมในการดาํเนินการ

ของแผนและโครงการพฒันา 3) การเขา้ร่วมในการติดตามและประเมินโครงการ และแผนงานของ

การพฒันา และ 4) การเขา้ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา 

 สรุปได้ว่า ขนัตอนการมีส่วนร่วมเริมตงัแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาํ ร่วมประเมินผล 

และยงัได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัจากการเขา้ไปมีส่วนร่วม ซึงในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาก็ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมตงัแต่การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตามประเมินผลเพือให้

ทุกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั 

 5. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกยีวกบัการมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียน

พระปริยตัธิรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

 ด้านงานวชิาการ 

 เนน้การอบรมพฒันาสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะภาษาองักฤษและเทคโนโลย ี

เพือใชใ้นการเรียนการสอน ใหมี้การศึกษาดูงาน แลกเปลียนเรียนรู้กบัสถานศึกษาอืน หน่วยงานที

เกียวขอ้งควรส่งเสริม สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาให้มากขึน เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษา ส่งเสริมให้

นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสมรรถนะตามทีหลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด ทงันีชุมชน

ควรมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานวิชาการ ทงัการวางแผน การดาํเนินงาน การรับประโยชน์และการติดตาม

ประเมินผล ชุมชนควรสะทอ้นผลผลิตทางการศึกษาของสถานศึกษา ซึงจากการศึกษาของ โกลด ์

(Gold, 2000) พบว่า การจดัการของชุมชนเป็นสือกลางระหว่างผูป้กครอง ครอบครัว กบัโรงเรียน 

เพือเป้าหมายในการเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได ้และการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัชุมชน ทาํให้

ผูป้กครองไดรั้บความรู้เกียวกบัชุมชน ดงันนั การสร้างหุน้ส่วนและความร่วมมือระหว่างผูป้กครอง

กับนักการศึกษาทาํให้เกิดทรัพยากรทีมีคุณค่าทังในด้านสังคมและวฒันธรรมให้แก่โรงเรียน 

เช่นเดียวกบัอบัราม (Abrams, 2000) พบว่า แนวทางการเสริมสร้างมีส่วนร่วมของชุมชนกบัทาง

โรงเรียน คือ เพิมการติดต่อสือสาร สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเสริมสร้างพลงัอาํนาจ และความร่วมมือ

ให้ผูป้กครองมากขึน ดังที อรัญ แกว้ทอง (2550) พบว่า1) ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัมากทีสุด และสถิต เชาวดี (2551) พบว่า 

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาดา้นวิชาการอยู่ในระดบัมาก ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล 

และดา้นบริหารทวัไป อยูใ่นระดบัปานกลาง ภทัรพร อุตพนัธ์ (2551) พบว่า ประชาชนทีมีความรู้

ดา้นการศึกษาบางกลุ่มทีเขา้มาช่วยเหลือในการจดัทาํหลกัสูตร และเขา้มาช่วยสอนในวิชาทีขาด

แคลน และสอนภูมิปัญหาทอ้งถิน และควรให้การอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความรู้ 
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ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา สร้างเครือข่ายดา้นวิชาการกบัโรงเรียนสงักดัอืน ๆ อบรมให้ความรู้

แก่ชุมชนเกียวกบัการทาํหลกัสูตรทอ้งถิน 

 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 การคดัสรรและรับบุคลากรเขา้ทาํงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้กียวขอ้ง จดัอบรมความรู้

ใหแ้ก่บุคลากร ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาโดยการให้

สวสัดิการ ขวญัและกาํลงัใจ จดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและความถนัดของบุคลากร 

นิเทศและประเมินผลติดตามการปฏิบติังานของบุคลากร ให้คาํปรึกษา จดัให้มีปราชญ์ทอ้งถินใน

การเรียนการสอน รับบุคลากรทีอยู่ในเขตพืนทีของชุมชนเป็นหลกั ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากร ผูส้อน มีการวิจยั และพฒันา การแต่งตงัผูบ้ริหารโรงเรียน ตอ้งมีกฎเกณฑ์ทีชดัเจนและ

ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งผา่นการอบรมดา้นการ ผูบ้ริหารตอ้งจดักิจกรรมร่วมกบัระหว่างวดัและโรงเรียน 

ชุมชน ส่งเสริมให ้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใหมี้ความรู้ทงัทางธรรมและทางโลก ซึงความรู้ทางโลกนัน

ควรเนน้ความรู้ในดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ พระครูวิจิตรบวรธรรม (สุทธิพงษ ์

วาดรูป, 2550) พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าดา้นอืน ไดแ้ก่ ดา้นบริหารงานบุคคลในส่วนของ

มวลชนสมัพนัธ ์และภทัรพร อุตพนัธ ์(2551) พบว่า การแต่งตงัผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีกฎเกณฑ์ที

ชดัเจน และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งผา่นการอบรมดา้นการบริหาร และผูบ้ริหารตอ้งมีการสร้างสัมพนัธ์

ทีดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน ดงัที ขณะทีอีแวนส์ (Evans, 1985) พบว่า การมีส่วนร่วมทีสาํคญัทีสุด 

คือ การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารเป็นผูต้ ัดสินใจครังสุดทา้ยร่วมกบัผูว้างแผนทุก

ขนัตอน ซึงจะทาํใหแ้ผนทีวางไวน้นัประสบผลสาํเร็จ 

 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 สถานศึกษาควรดึงชุมชนเขา้มาร่วม การใชจ่้ายงบประมาณพึงปฏิบติัตามแผนทีวางไว ้

โรงเรียนตอ้งใชจ่้ายงบประมาณทุกรายการอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทศัน์ 

กลยุทธ์ จุดเน้นในการพฒันาการศึกษา ทีกาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความต้องการ          

ทีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดงัที ดรอป (Krop, 1997) ไดศึ้กษา 

เรืองการปฏิรูปการเงินเพือนการศึกษาแคลิฟอร์เนียกรณีการใชจ่้ายจองโรงเรียนทอ้งถิน พบว่าการตดัสินใจ

เรืองงบประมาณของโรงเรียนขึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น โปรแกรมความช่วยเหลือของ

รัฐบาลกลางและจากรัฐ กฎหมายดา้นการศึกษา การอุดหนุนเฉพาะโครงการ การครบคุมจากรัฐบาล

กลางและจากรัฐ กลไกต่าง ๆ เหล่านี เกียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการใชจ่้ายและต่อใหเ้กิดคาํถามว่า

ทอ้งถินจะจดัสรรงบประมาณอย่างไรการจดัสรรจะแตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนอย่างไร 

ควรยดืหยุน่ในการตดัสินใจมากนอ้ยเพียงใด ขอ้มลูทีรวบรวมไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าโรงเรียนในทอ้งถิน

ไดรั้บการอุดหนุนจากทอ้งถินจากรัฐ และจากรัฐบาลกลางมากนอ้ยอยา่งไร และงบประมาณทีไดรั้บ
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ไดใ้ชจ่้ายอยา่งไร ยาซิน (Yasin, 1998) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุนชนในการใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก                 

โดยผูป้กครองจะมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเล่าเรียนและการเสนอและความคิดเห็นต่อการใหโ้รงเรียน 

มีภาพลกัษณ์ทีดี สถิต เชาวดี (2551) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนทีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่มี

ความคิดเห็นว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นงบประมาณ

มากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนทีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดกลาง ภทัรพร อุตพนัธ์ (2551) พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่จะช่วยเหลือในลกัษณะของการบริจาคเงิน และอุปกรณ์การการเรียนการสอน 

และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริจาคเงินมากทีสุด ทงันีโรงเรียนควรจดัตงัคณะกรรมการทีเป็น

ตวัแทนจากชุมชนขึนมาดูแล เช่นเดียวกบั พระครูวิจิตรบวรธรรม (สุทธิพงษ ์วาดรูป, 2550) พบว่า ชุมชน

มีส่วนร่วม ดา้นงบประมาณ มีส่วนร่วมใน 3 ดา้น คือช่วยระดมทุน เห็นชอบให้ผูบ้ริหารตดัสินใจใน

การบริหารงบประมาณเอง และช่วยสนบัสนุนดา้นสือ อุปกรณ์ ปัญหาทีพบคือ และมีขอ้เสนอแนะ 

คือ ควรจดัหาทุนการศึกษาแก่นกัเรียนทีกาํพร้า ควรจดัทาํบุญทอดผา้ป่า และควรจ่ายค่าตอบแทนครู

ตามวุฒิทางการศึกษา  

 ด้านการบริหารงานบริหารทัวไป  

 ประชาสมัพนัธโ์ครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน บูรณาการกิจกรรม

ต่าง ๆ ของสถานศึกษาใหเ้ขา้กบับริบทของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม และดูแล

รักษาทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ชุมชนใหข้อ้มลู ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และคาํปรึกษาแก่บุคลากร 

ในการดาํเนินงานการบริหารงานทวัไป ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ควรมีการปรับปรุงสภาพ

อาคารและสิงแวดลอ้มของโรงเรียนให้เอือต่อการเรียนการสอนโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางสร้างกลุ่ม

สมัพนัธร์ะหว่างผูป้กครอง ครู อาจารย ์ศิษยเ์ก่าเขา้ร่วมกิจกรรม ควรมีการวางแผนเพือพฒันาการจดั

การศึกษาในโรงเรียนในทุก ๆ ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และ

ดา้นการบริหารงานทวัไป อยา่งต่อเนืองร่วมกนัทงั บา้น วดั และโรงเรียน ดงัทีพินิจ พราหมณ์แกว้ 

(2550) พบว่า การมีส่วนร่วมมากทีสุด อนัดบั 1 คือ ดา้นการบริหารทวัไป รองลงมาดา้นวิชาการ

และดา้นงบประมาณเป็นอนัดบั 2 และ 3 ส่วนดา้นบุคลากรมีส่วนร่วมเป็น อนัดบัสุดทา้ย ประชาชน

ทีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการมีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ประชาชนทีมีรายไดต่้างกนัมีการมี

ส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และภทัรพร อุตพนัธ์ (2551) พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการศึกษาดา้นการบริหารงานทวัไป พบว่า ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมส่วนใหญ่ใน

ลกัษณะของการบริจาคเงิน และสิงของ นอกจากนียงัพบว่าคนในชุมชนบางส่วนศรัทธาต่อผูจ้ดัการ

โรงเรียน (เจา้อาวาส) และครูทีเป็นพระภิกษุทีเป็นคนดีมีความสามารถ คนในชุมชนศรัทธาต่ออดีต

ผูจ้ดัการโรงเรียน ชุมชนเห็นความสาํคญัของโรงเรียนพระปริยติัธรรม ผูบ้ริหารโรงเรียนรุ่นเก่าสร้าง
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ความศรัทธาต่อคนในชุมชน ผูบ้ริหารต้องสะดวกต่อการติดต่อของชุมชน ผูบ้ริหารและครูมี

ความสัมพนัธ์ทีดีกบัชุมชน ผูบ้ริหารและครูมีอธัยาศยัดี ทาํให้การบริหารงานทวัไปของโรงเรียน

ประสบผลสาํเร็จ และควรดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะของผูจ้ดัการโรงเรียน การพฒันาคุณลกัษณะ

ของพระสงฆแ์ละสามเณร สร้างเครือข่ายครูกบัโรงเรียนอืน สร้างเครืองข่ายกบั กศน.ร่วมกนัจดั

แหล่งเรียนรู้ใหชุ้มชน โดยใหก้ศน. เขา้มาจดักิจกรรมเสริมอาชีพใหชุ้มชน จดักิจกรรมเชือมสมัพนัธ์

กบัชุมชน สร้างเครือข่ายการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ พระครูวิจิตรบวรธรรม (สุทธิพงษ์ วาดรูป, 

2550) พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน ดา้นบริหารงานทวัไป (อาคารสถานที) ชุมชนมีส่วนร่วม 

ไดแ้ก่ การขอใชส้ถานทีในการ จดักิจกรรมของชุมชน การจัดวสัดุอุปกรณ์สนับสนุนการพฒันา

สถานที ภทัรพร อุตพนัธ ์(2551) พบว่า ชุมชนจะตอ้งเป็นฝ่ายรุก โดยการรวมกลุ่มกนัและไปขอเขา้

มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูจ้ดัการโรงเรียน (เจา้อาวาส) ตอ้งจดักิจกรรม

ร่วมกบัระหว่างวดั และโรงเรียน เพือใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตลอดจน โรงเรียนควรให้ชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียนในทุก ๆ ขนัตอน ตงัแต่การคิด การตดัสินใจ การ

ปฏิบติั การประเมินผล และการรับผลประโยชน ์และมาร์ค (Marks, 1994) หากโรงเรียน มีนโยบาย

ในการบริหารชุมชนอยา่งต่อเนืองยอ่มส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 จากขอ้เสนอแนะของผูร่้วมสนทนากลุ่มงานการวิจยัดงักล่าว ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการ

ปรับปรุงพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัเสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยภาพรวมแลว้ จาํเป็นจะต้องมีการพฒันาให้ดียิงขึน ซึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาและในการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารนัน ควรเน้นในดา้นวิชาการให้มากเพราะงานวิชาการถือเป็น

หวัใจของการจดัการศึกษา ดา้นงบประมาณควรใหชุ้มชนเขา้มาร่วม ในทุกรูปแบบตงัแต่การสนับสนุน

ทรัพยากรทางการบริหารทงัคน เงิน วสัดุอุปกรณ์และการจดัการ ดา้นบุคลากร มีการพฒันาบุคลากร

ใหมี้ศกัยภาพเพือเตรียมความพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน การบริหารทวัไป เน้นดา้นการจดั

บรรยากาศของโรงเรียนใหเ้อือต่อการจดัการเรียนการสอน  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) สถานศึกษาควรนาํข้อคน้พบทีไดจ้ากผลการวิจยันี ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม 

ความร่วมมือในการบริหารการศึกษา ของชุมชนทีมีต่อโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสหรือเชิญชวนให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา               

การเป็นเครือข่ายผูป้กครอง การอาสาสมคัรเขา้มาช่วยกิจกรรมทีเกียวข้องกบัผูเ้รียน การเป็นครู                
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ภูมิปัญญาทอ้งถินเขา้ไปสอนในสถานศึกษาร่วมกบัครูผูส้อน และควรมีการติดต่อสือสารกบัชุมชน 

มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัเป็นประจาํ และประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษาให้ชุมชน

ไดรั้บทราบอยา่งต่อเนืองใหม้ากขึน จึงจะทาํใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายไดร้วดเร็วขึน 

 2) สถานศึกษาควรนาํผลการวิจยัไปจดัทาํขอ้มลูใหเ้ป็นสารสนเทศ เพือเป็นขอ้มูลในการ

กาํหนดนโยบายวางแผนพฒันาการศึกษา กระบวนการศึกษา กระบวนการบริหาร กิจกรรมการ                 

มีส่วนร่วมของชุมชนใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา และสามารถจดัการศึกษาในโรงเรียน

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ครังนีผูมี้ส่วนเกียวขอ้งสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ดงันี 

  3.1) ผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ควรมีการ

ตระหนักในเรืองของการมีส่วนร่วมให้มากขึน เพือสร้างหรือพฒันาการมีส่วนร่วมให้มากยิงขึน  

โดยการกาํหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์ นโยบาย แผนพฒันาของสถานศึกษา อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือใน

การบริหารการศึกษาทีมีคุณภาพ ส่งผลประโยชน์แก่ผูเ้รียน สถานศึกษา และชุมชน 

  3.2) ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาระบบการ

บริหารการศึกษา ซึงเป็นการศึกษาพระปริยติัธรรมสามญั โดยเนน้ใหเ้ห็นถึงความตระหนกัของการ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา อนัจะส่งดียิงกว่าการจดัการศึกษาทีปราศจากการมี

ส่วนร่วมหรือการจดัการศึกษาแบบโดดเดียวเพียงลาํพงั 

 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์ซึงพบว่า ควรประกอบไปดว้ย 4 ขนัตอน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน

ดา้นการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมของชุมชนดา้นการปฏิบติั/ดาํเนินการ การมีส่วนร่วมของชุมชน

ดา้นการประเมินผลและติดตามผล และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับประโยชน์ร่วมกนั โดยผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ดงันี 

  4.1) ผูบ้ริหารโรงเยนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ ควรมีการ

นาํกระบวนการทีได้ไปดาํเนินการในสถานศึกษา เพือใช้เป็นแนวทางวางยุทธศาสตร์ นโยบาย 

แผนปฏิบติัการ หรือรูปแบบของการบริหาร เพือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากยิงขึน 

รวมไปถึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสาํคัญของชุมชนในการร่วมจัด

การศึกษา เพือสร้างความตระหนักและความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของชุมชนในการมีส่วนร่วม

บริหารจดัการศึกษา 
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  4.2) คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ควรมีความตระหนกัในบทบาทของตนเอง

ในเรืองของสิทธิและการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยสามารถปฏิบติัตามกระบวนการทีพบนี 

เพือสนบัสนุนความร่วมมือในการพฒันาการศึกษาต่อไป 

  4.3) คณะครู ซึงเป็นผูที้มีหน้าทีหลกั คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ซึงควรมีการ 

ดึงชุมชนเข้ามาร่วมโดยอาศยักระบวนการทีไดด้ังกล่าวมาช่วยในการดาํเนินการหรือช่วยเป็น

แนวทางในการสร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการเรียนการสอนทีมีคุณภาพแก่ผูเ้รียนต่อไป 

  4.4) ผูป้กครอง ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งสมัพนัธก์บัผูเ้รียน ในหลกัการของการมีส่วนร่วมนัน 

ทุกภาคส่วนมีความเสมอภาคกัน ดังนัน กรณีทีสถานศึกษาขอการมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง 

ผูป้กครองเอง สามารถสนบัสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมได ้โดยการปฏิบติัตามกระบวนการดงักล่าว

ในฐานะผูมี้ความตระหนกัต่อการมีส่วนร่วม 

  4.5) ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งอืน ๆ สามารถนาํกระบวนการทีไดไ้ปประยุกต์ใช้เพือการ

สร้างเครือข่ายงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ใหเ้ขม้แข็งขึน โดยสามารถดึงผูท้รงคุณวุฒิ หรือผูเ้ชียวชาญในบริบทของแต่ละชุมชนทีสถานศึกษา

ตงัอยูม่าผนึกสรรพกาํลงัร่วมกบัสถาบนัหลกัทีเชียวชาญทางการศึกษา เพือนาํมาช่วยในการพฒันา

งานวิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

 1) ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามญัในทุก ๆ ภาค เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในภาพรวม  

 2) ควรมีการศึกษาปัจจยัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามญัศึกษาทุกขนาด 

 3) ควรมีการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในจงัหวดัอืน ๆ  

 4) ควรมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโดยเปรียบเทียบ

ระหว่างโรงเรียนของรัฐกบัโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 5) ควรมีการศึกษาวิจยัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเฉพาะดา้นตามหลกันโยบาย

การศึกษา 

 6) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน 

พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาในเขตเมืองและในเขตชนบท 
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 7) ควรมีการศึกษาเกียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา

กบัคุณภาพของการจดัการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา เพือทีจะไดข้อ้มูล

การคน้ควา้ทีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการบริหารการจดัการศึกษาใหดี้ยงิขึนต่อไป 

 8) ควรศึกษาและวิจยัเพือพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการศึกษา

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 9) ควรมีการศึกษาแนวทาง การพฒันาบุคลากรเพือรับผดิชอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการจดัการศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 

 10) ควรศึกษาวิจยัแนวการมีส่วนร่วมในบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกสามญัศึกษา ตามทฤษฎีของการมีส่วนร่วมอืน ๆ เพิมเติมจากแบบเดิม 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒใิห้สัมภาษณ์ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 

ลาํดบัท ี ชือ-สกุล  ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 พระครูเมตตาคุณาภรณ์ ผูจ้ดัการโรงเรียน  

พระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขา บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็ 

2 พระครูศรีธรรมโกศล, ดร. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

พระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ปร.ด.บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3 พระครูสงัวรจิตตานุรักษ ์ ครูผูส้อน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก  

จงัหวดักาฬสินธุ ์

ศาสนศาสตรบณัฑิต สาขา 

สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็ 

4 นายไพรัช  ชยัสุข ครูผูส้อน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก  

จงัหวดักาฬสินธุ ์

ปริญญาตรี 

5 นายสาํเนา  ชยัขนัธ ์ ครูผูส้อน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

 

6 นางศศิธร  เลิศสงคราม ครูผูส้อน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ปริญญาตรี  

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวัไป 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี 
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ลาํดบัท ี ชือ-สกุล  ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา 

7 นางยทุธนา  ชยัสุข ครูผูส้อน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ปริญญาตรีสาขาการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

8 สามเณรภทัรพล  พรหมงาม ตวัแทนนกัเรียน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

9 สามเณรเจษฏา  ยตะโคตร ตวัแทนนกัเรียน 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

10 นายปิติ  ไชยสุข ประธานสภาองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลนาโก 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 

11 นายสุภาพ  ชยัสุข นายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลนาโก 

ปริญญาตรีสาขาปรัชญา 

วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

12 นางศรีนยั  เถาวช์าลี ประธานพฒันาบทบาทกลุ่มสตรี 

ตาํบลนาโก 

มธัยมศึกษาปีที 6 

13 นางวิญญา  พุ่มกาหลง ประธานศนูยบ์ริการสวสัดกิการ

สงัคม ตาํบลนาโก 

มธัยมศึกษาปีที 6 

 

14 นางกลัป์ยาภสัร์  นางงาม วฒันธรรมอาํเภอกฉิุนารายณ์ ปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์ 

เอกสงัคมศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

15 นางสาวสุภาวิณี  ไชยกิจ เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป

โรงเรียนพระปริยติัธรรม  

วดัสิมนาโก 

ปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

16 นางบุญเพง็  เจริญดี ตวัแทนผูป้กครอง 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ไม่ระบุ 

17 นางจารุณี  เมืองดี ตวัแทนผูป้กครอง 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

ปวส.การบญัชี 



174 

ลาํดบัท ี ชือ-สกุล  ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา 

18 นางประหยดั  เถาวช์าลี ตวัแทนผูป้กครอง 

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

มธัยมศึกษาปีที 3 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 

เรือง การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนปริยติัธรรมสามญั 

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 

ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่ม(Moderator)……………………………………………………………… 

ขอ้มลูพืนฐานทวัไปของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ชือผูเ้ขา้ร่วมสนทนา........................................................................................................................... 

อาย.ุ..............ปี    เพศ ชาย  หญิง 

การศึกษา............................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง............................................................................................................................................... 

ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม(Note Taker)………………………………………………………………. 

สถานทีสนทนากลุ่ม .................................................................................................................... 

วนัทีจดัสนทนากลุ่ม     : วนัพุธ ที 9  กรกฏาคม  2557  เวลา 9 .00 -11.00 น. 

สถานทีจดั                     : หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์

  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครังนี มีจุดประสงค์ เพือให้ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร

การศึกษาของบริหารศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ์ได้

แสดงความคิดเห็นในประเด็นดงัต่อไปนี ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการหรือการดาํเนินงาน  

3) ดา้นการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึงกระบวนการมี 

ส่วนร่วมทงั 4 ดา้นนัน นาํมาใชก้บัการบริหารโรงเรียนตามภารกิจงานทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ

บริหารงานทวัไป ดงัต่อไปนี 
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1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์

2. ข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  

โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

รายละเอียดประกอบในการจดัสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

นิยามศัพท์ทีกาํหนด 

เพือความเขา้ใจความหมายของคาํทีใช้ในการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดนิยาม

ความหมายของคาํต่าง ๆ ไวด้งันี 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม หมายถึง การบริหารเป็นลกัษณะของการสนับสนุนความคิด    

ทีเป็นอิสระ การวิเคราะห์ปัญหา การเลือกเป้า การวางแผน การจดัตารางการทาํงาน ผูบ้งัคบับญัชา

ตอ้งดูแลเอาใจใส่ในประเด็นทีสะทอ้นมาจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทงัแสดงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เห็นถึงเป้าหมายขององคก์าร ตลอดจนรับทราบและพิจารณาถึงการเคลือนไหวของขอ้มูลข่าวสาร

ภายในองคก์รเพือใหเ้กิดการสือสารทีเพียงพอ 

การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทีชุมชน ซึงเป็น                  

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) มีโอกาสเขา้มามีบทบาทในการร่วมบริหารจดัการศึกษาเพือการ

ระดมกาํลงัความคิด ก่อใหเ้กิด การมีส่วนร่วมสนับสนุน เสนอแนะ ให้การช่วยเหลือ และคาดหวงั

ในการทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการในสถานศึกษาตามแนวทางของการ

บริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ภาระหน้าทีการบริหารงานในโรงเรียน      

4 ฝ่าย คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล         

ดา้นการบริหารงานทวัไป 

การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านวิชาการ หมายถึง ความร่วมมือของชุมชน     

ในการเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะในการร่างหลกัสูตร การวางแผนการ

จดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจดัหาอุปกรณ์ สือ การเรียนการสอนและ

การรับทราบผลการดาํเนินงานของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านงบประมาณ หมายถึง ความร่วมมือของ

ชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ ในการวางแผนรายการใชจ่้าย 

และการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทางดา้นการเงินของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์
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การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านบุคลากร หมายถึง ความร่วมมือของชุมชน     

ในการเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน และเสนอแนะ ในการคดัเลือกบุคลากร การติดตาม

และประเมินผลการทาํงานของบุคลากร และการสรรหาวิทยากรของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั    

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารด้านการบริหารงานทัวไป หมายถึง ความร่วมมือ

ของชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนบัสนุน และเสนอแนะใน การช่วยเหลือในการดูแล 

บาํรุงอาคารสถานที การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การสนับสนุนกิจการนักเรียน การเป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้ ค้นควา้ของนักเรียนและการรับบริการจากทางโรงเรียนพระปริยติัธรรม

สามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการทีชุมชน ซึงเป็น

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) มีโอกาสเขา้มามีบทบาทเพือการระดมกาํลงัความคิด ก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมสนบัสนุน เสนอแนะ ใหก้ารช่วยเหลือ และคาดหวงัในการทีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงานบริหารการศึกษาทงั 4 ดา้น ทีเกียวขอ้งกบัการวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินงาน     

การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากร การประเมินผลและติดตามผล และการใชป้ระโยชน์ เพือให้

งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามทีสถานศึกษาตอ้งการ 

กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง การทีชุมชนเข้ามาเกียวข้องในขันตอน 4 ด้าน                        

ซึงประกอบไปดว้ย การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วม   

ในการประเมินผลและติดตามผล และการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ของโรงเรียน          

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก  จงัหวดักาฬสินธุ ์

การมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งในการร่วม

ตดัสินใจงานดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ด้านงบประมาณ และดา้นบริหารงานทั วไปของโรงเรียน               

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก  จงัหวดักาฬสินธุ ์

การมส่ีวนร่วมในการดําเนินงาน หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งในการ

ร่วมดาํเนินงานดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานทวัไปของโรงเรียน       

พระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาท

เกียวขอ้งในการร่วมงานประเมินผลและติดตามผลดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณและ

ดา้นบริหารงานทวัไปของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์
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การมส่ีวนร่วมในการได้รับประโยชน์ หมายถึง การทีชุมชนเขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งใน

การร่วมไดรั้บประโยชน์งานดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานทวัไป

ของโรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธุ ์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธ์ุ หมายถึง โรงเรียนทีวดั

จดัตงัขึนตงัอยูใ่น ตาํบลนาโก อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ เพือให้การศึกษาแก่ผูเ้รียนตาม

หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานสาํหรับโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา ตามระเบียบ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาทีจัด

การศึกษาประเภทสามญัศึกษา ซึงเป็นภารกิจในส่วนศาสนศึกษาส่วนหนึงตามภารกิจ 6 ดา้นของ

พระสังฆาธิการ เป็นสถานศึกษาทีมีการจัดโครงสร้างการบริหารใกลเ้คียงกับโรงเรียนระดับ

มธัยมศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมากทีสุด เพือเป็นทางเลือกหนึงให้

พระภิกษุและสามเณรไดศึ้กษา และมีวุฒิสาํหรับใชใ้นการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน  

การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ             

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการบริหารงานวิชาการ มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………… 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ์ ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการบริหารงานงบประมาณ มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

...…………………………………………………………………………………………………… 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการบริหารงานบุคคล มีวิธีกาดาํเนินการ

อยา่งไร 
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ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการบริหารงานบริหารทวัไป มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานวิชาการมีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

…………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จังหวดักาฬสินธุ์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานบุคคล มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………… 

7. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานงบประมาณ มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานบริหารทวัไป มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 
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ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

…………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงานวิชาการ 

มีวิธีการดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

…………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงานบุคคล   

มีวิธีการดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั  วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงาน

งบประมาณ มีวิธีการดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..................................................................... 

12. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั   วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงานบริหาร

ทวัไป มีวิธีการดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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13. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานวิชาการ มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

14. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานบุคคล มีวิธีการ

ดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

15. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ ในการบริหารงานงบประมาณ         

มีวิธีการดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

16. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ์ ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานบริหารทวัไป      

มีวิธีการดาํเนินการอยา่งไร 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

โรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษาวดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการบริหารงานวิชาการ              
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ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการบริหารงานงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการบริหารงานบุคคล  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการบริหารงานบริหารทวัไป   

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานวิชาการ  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานบุคคล  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานงบประมาณ  
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ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในการบริหารงานบริหารทวัไป  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผลในการบริหารงานวิชาการ  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงานบุคคล  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงาน

งบประมาณ  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

12. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามผล ในการบริหารงานบริหาร

ทวัไป  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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13. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานวิชาการ  

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…… 

14. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานบุคคล 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……... 

15. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………… 

16. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยติัธรรมสามญั วดัสิมนาโก 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ในดา้นการมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์ ในการบริหารงานบริหารทวัไป 

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……… 

 ข้อคิดเห็นอืน ๆ ในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมสามญั วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 

แผนที /แผนผงัผงัของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ   

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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แผนทแีสดงทีตงัโรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ วดัสิมนาโก 

69/1 ม.7 วดัสิมนาโก ตาํบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 46110 

โทร .089-570-2577 เขตพนืท ี3 
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แผนผงัผงัของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

69/1 ม.7 วดัสิมนาโก ตาํบลนาโก อําเภอกุฉิ 

นารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 46110 
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ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิณ โรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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ภาพกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒณิ โรงเรียนพระปริยัตธิรรมสามัญ  

วดัสิมนาโก จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 

ชือ-ฉายา-นามสกุล : พระพลมา ถามวโร (มะโนขนัธ)์ 

วนั เดือน ปี เกิด : 8 สิงหาคม 2515 

สถานทีเกิด : อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ ์

สถานทีอยูปั่จจุบนั : 2/4 ม.8 วดัอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม 

   ถ.พุทธมณฑลสาย 4 แขวงศาลาธรรมสพน์  

   เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ประวติัการศึกษา   

 พ.ศ. 2541 : ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) วิชาเอกดนตรีสากล 

   สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

รางวลัหรือทุนการศึกษา  : ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธร์ะดบับณัฑิตศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

    ประจาํภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 
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