
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ  

  1.1 ความหมายของความตองการ 

  1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 

 2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมสีวนรวม  

  2.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

  2.2 ลักษณะของการมีสวนรวม 

  2.3 ข้ันตอนของการมสีวนรวม 

  2.4 ปจจัยและเงื่อนไขของการมสีวนรวม 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

  3.1 การจัดการศึกษา 

  3.2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  3.3 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง 

 4.  ความตองการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง 

  4.1 ดานการวางแผน 

  4.2 ดานการตัดสินใจ 

  4.3 ดานการประสานงาน 

  4.4 ดานการติดตามประเมินผล 

 5.  บริบทของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ  

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 

 

มนุษยยอมมีความตองการอยูเสมอและไมมีสิ้นสุด ในขณะที่ความตองการใดไดรับการ

ตอบสนองแลวความตองการอยางอื่นจะเกิดข้ึน กระบวนการน้ีเริ่มต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย ความ

ตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมน้ันอีกตอไป ความตองการ          
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ที่ยังไมไดรับการสนองตอบจงึจะเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของคนน้ัน ความตองการของมนุษย จะเรียงกัน

เปนลําดับข้ันตามความสําคัญ เมื่อความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะใหความ

สนใจกับความตองการระดับสูงข้ึน 

ความหมายของความตองการ 

การศึกษาความตองการ เปนอีกแนวคิดหน่ึงที่มีความสําคัญที่สุดที่จะนําไปสูผลสําเร็จและ 

ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความตองการไวดังน้ี 

จรวยพร ธรณินทร (2551 : 4) กลาววา แนวคิดและทฤษฎีของ Maslow เมื่อพิจารณา

ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับสถานศึกษาตามลําดับข้ันความตองการของมนุษยทุกคน ต้ังแต

เกิดจนเติบโตเปนผูใหญลวนแตมีความตองการตอบสนองใหตนเองพอใจ การทําความเขาใจในความ

ตองการของเด็ก เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญเพราะจะตอบสนองความตองการจัดการศึกษาได 

ตรงกับความตองการของเด็กไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

กัญจนา ปรางไสย (2553 : 27) กลาววา ความตองการของมนุษยมหีลากหลาย แตกตางไป

ตามสภาพพื้นฐานทางการศึกษาและการรับรู แตทั้งน้ีความตองการน้ันโดยรวมแลวจะสนองความ           

พึงพอใจทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

จันทิมา ชัยชนะโชค (2554 : 9) กลาววาความตองการหมายถึง แรงผลักดันภายในที่ทําการ

กระตุนใหบุคคลหรือสัตวแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งภายในและภายนอกของ

รางกายมนุษยจะเติมสิง่ที่ขาดไป เพื่อใหเกดิความสมดุล มนุษยจะมีความตองการ ทางรางกายและจิตใจ 

ประภาส จิตมุสิก (2555 : 33) กลาววา ความตองการ หมายถึง ความประสงคหรือความ

อยากไดของมนุษยตามธรรมชาติ มนุษยมีความตองการหลายดานดวยกัน โดยจะเปนไปตามสภาพและ

สภาวะน้ัน ๆ ความตองการสวนใหญมี 2 ดาน คือ ความตองการทางกายและความตองการทางดาน

จิตใจ โดยเฉพาะความตองการทางดานจิตใจของมนุษยน้ัน คือความตองการในดานความสําเร็จ             

ซึ่งเปนความตองการระดับสูงสุด แตความเปนจริงมนุษยทุกคนไมสามารถไดรับการตอบสนองความ

ตองการไมเทาเทียมกัน ก็คือสถานภาพทางสังคมและศักยภาพของแตละบุคคล คือ สติปญญา ความรู 

ความสามารถ ที่ทําใหมนุษยไดรับความตองการไมเทาเทียมกัน 

ศศิภัค ธรรมชูโชติ (2557 : 11) กลาววาความตองการ หมายถึง แรงผลักดันภายในที่ทําการ

กระตุนใหบุคคลหรือสัตวแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งภายในและภายนอกของ

รางกาย เชน หิว จึงตองการอาหาร เมื่อตองการความรัก ความอบอุน ก็ตองแสวงหาใหไดมา ซึ่งความ

ตองการ ความตองการมีหลายอยางหลายดานข้ึนอยูกับสภาพและสภาวะน้ัน ๆ ความตองการสามารถ

เกิดข้ึนไดตลอดเวลาและมีลักษณะเปนลําดับตามความสําคัญหรือสิ่งจูงใจในขณะน้ัน การตอบสนอง

ความตองการของแตละบุคคลทําไดมากนอยตางกัน ข้ึนอยูกับโอกาสและศักยภาพของบุคคล 

Maslow (1954 : 80 - 92 อางถึงใน จันทิมา ชัยชนะโชค, 2554 : 9) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 

ที่มีช่ือเสียงมากในชวง ค.ศ. 1908 - 1970 ไดกลาวถึงความตองการของมนุษยวา มนุษยมีความตองการ 
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5 ข้ัน มีลักษณะตอเน่ืองตามลําดับข้ัน (Hierarchy of Needs) คือ เมื่อความตองการข้ันตํ่าไดรับการ

ตอบสนองแลว ความตองการในข้ันที่สูงก็จะตามมา 

จาการศึกษาความหมายของความตองการสามารถสรุปไดวา ความตองการ หมายถึง ความ

อยากไดของมนุษยตามธรรมชาติโดยมีทั้งความตองการทางกาย เชน ความตองการนํ้า อาหาร อากาศ 

การพักผอน ความตองการทางเพศ ความตองการเหลาน้ีจะตองอยูในสภาวะสมดุล มิฉะน้ันจะเกิดการ

แสวงหา และความตองการทางดานจิตใจเชน ความตองการความรัก ความอบอุน ความมั่นคง ความ

ปลอดภัย ซึ่งความตองการของมนุษยน้ันมีหลากหลาย แตกตางไปตามสภาพพื้นฐานทางการศึกษา

และการรับรู มีลักษณะตอเน่ืองตามลําดับข้ัน คือ เมื่อความตองการข้ันตํ่าไดรับการตอบสนองแลว 

ความตองการในข้ันที่สูงก็จะตามมา แตความเปนจริงมนุษยทุกคนไมสามารถไดรับการตอบสนอง

ความตองการไมเทาเทียมกัน 

ทฤษฎีเก่ียวกับความตองการ 

ความตองการเปนพื้นฐานทางจิตใจของมนุษยซึ่งมีดวยกันทุกคน บุคคลจะแสดงพฤติกรรม

ของตนเอง เพื่อสนองตอบตอความตองการของตนเอง ความตองการเปนแรงจูงใจอยางหน่ึงที่ทําให

มนุษยถูกกระตุนใหเกิดความปรารถนาที่จะตอบสนองตอความตองการของตนเอง การเรียนรูทฤษฎี

ความตองการของมนุษย เปนวิธีหน่ึงที่จะชวยใหเราเขาใจเกี่ยวกับความตองการของมนุษย ซึ่งทฤษฎี

ดังกลาวมีดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีความตองการของ Maslow 

Maslow เปนนักจิตวิทยาอยูที่มหาวิทยาลัยแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่รูจักกัน 

มากที่สุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา Maslow ระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่เรียงลําดับจากระดับพื้นฐาน

มากที่สุดไปยังระดับสูงสุด (อนิชวัง แกวจํานง, 2552 : 66 - 68)  

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ความตองการ 5 ข้ัน ของมาสโลว 

ความตองการ
ความสําเร็จในชีวิต

ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง

ความตองการทางสังคม

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย

ความตองการข้ันพ้ืนฐาน
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Maslow เรียกลําดับความตองการน้ีวา Hierarchy of Needs ซึ่งประกอบดวย ลําดับความ

ตองการของมนุษยจากระดับตํ่าไประดับสูง 5 ระดับ ดังน้ี 

 1. ความตองการข้ันพื้นฐาน (Physiological Needs) คือ เปนความตองการดานรางกาย

เพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ นํ้า และที่อยูอาศัย เปนตน 

 2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัย

ความตองการลําดับที่สองของ Maslow จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความตองการทางรางกายถูก

ตอบสนองแลว ความตองการความมั่นคงปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัย

ปราศจากอันตรายทางรางกายและจิตใจ ความมั่นคงในการทํางาน 

 3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) คือ ความตองการระดับที่สาม โดยความ

ตองการทางสังคม หมายถึง ความตองการที่จะเกี่ยวพัน การมีเพื่อนและการ ถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น 

เพื่อการตอบสนองความตองการทางสังคม 

 4. ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) คือ ความตองการระดับที่สี่เปน

ความตองการที่จะใหผูอื่นยกยองสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคมตองการ

ช่ือเสียงและการยกยองจากบุคคลอื่น 

 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความตองการ

ระดับสูงสุด บุคคลมักจะตองการโอกาสที่จะคิดสรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการ

ความเปนอิสระและความรับผิดชอบ ซึ่งความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุ

ความสมหวังของตนเองดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มที่บุคคลที่ถูกจูงใจดวย

ความตองการความสมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทาทายความสามารถของพวกเขา การเปดโอกาส

ใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม 

การศึกษาทฤษฎีลําดับความตองการของมนุษยของ Maslow เปนการศึกษาเพื่อที่จะทําให

ทราบถึงความตองการของมนุษยน้ันมีลําดับข้ันตอนที่แนนอนจากข้ันตํ่าไปข้ันสูงซึ่งความปรารถนา  

ข้ันสูงสุดของมนุษยทุกคน คือ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตตามที่ตนเองมุงหวัง            

แตการที่มนุษยจะเกิดความตองการในแตระดับไดน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่มนุษยทุกคนจะตองไดรับการ

ตอบสนองความตองการในระดับที่ตํ่ากวาเสียกอน เพื่อที่จะทําใหเกิดความตองการในระดับตอไป     

ซึ่งถาบุคลากรที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการแลว ก็จะเกิดความพึงพอใจ มีขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน รวมถึงสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

Maslow (1954 : 9 อางถึงใน ประภาส จิตมุสิก, 2555 : 26) นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงชาว

อเมริกัน ไดกลาวถึง ความตองการของมนุษยไววา มนุษยมีความตองการ 5 ข้ัน ซึ่งแสดงออกเปน 

รูปปรามิด ความตองการของมนุษยจะเปนไปในรูปจากตํ่าไปหาสูงที่เรียกวา ลําดับข้ันความตองการ 

(Hierarchy of Need) คือเมื่อความตองการข้ันตํ่าไดรับการตอบสนองแลวความตองการในข้ันสูง        
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จะตามมา เพราะความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลวจะเริ่มจากความตองการตํ่าสุดไปสูความ

ตองการสูงสุด ซึ่งความตองการน้ีมีในมนุษยทุกคน เมื่อมีความตองการเกิดข้ึนก็จะตองการที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ  

เมื่อคนเราตองการพักผอนและไดรับการพักผอนอยางเพียงพอแลว ก็ตองการอาหารและเมื่อไดรับอาหาร

อยางเพียงพอแลว คนเราก็จะมีความตองการอยางอื่นอีกและมีความตองการไปเรื่อย ๆ ฉะน้ันคนเรา 

ก็จะพยายามคนหาตัวตน ตองการตระหนักแทในตัวตนของตนเอง ซึ่งพบวา คนผูซึ่งมีความตระหนักแท

ในตัวตนน้ันจะตองมีอายุเกิน 60 ป ซึ่งถูกกระตุนเราดวยคานิยม ซึ่งเกิดข้ึนตามความตองการของบุคคล 

เปนความตองการเฉพาะตัว เปนความตองการคิดริเริ่มสรางสรรค เปนความพึงพอใจสวนบุคคลและ

เกิดข้ึนมาเอง ความตองการเหลาน้ี Maslow ยํ้าวา เปนตัวการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาการของมนุษย 

จากแนวคิดและหลักทฤษฎีของ Maslow เมื่อพิจารณาตามความตองการของผูปกครอง

เกี่ยวกับโรงเรียน ตามลําดับข้ันความตองการของ Maslow แลวมีลักษณะเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการพื้นฐาน

ของมนุษยเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการของผูปกครองตอการจัดบริการดานคุณภาพ 

และความสะอาดของอาหารนํ้าด่ืม อากาศบริสุทธ์ิ และสถานที่ต้ังของโรงเรียนตองใกลบานหรือใกล      

ที่ทํางาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนตองสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่ดี           

เปนที่พอใจของนักเรียน และผูปกครอง 

 2. ความตองการดานความปลอดภัยและความมั่นคง (Safe and Security Needs) 

เปนความตองการเพื่อใหตนเองมีความปลอดภัย เชน ความตองการของผูปกครองตอการจัดบริการ

ดานสวัสดิภาพของนักเรียนภายในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กตองปลอดภัยทั้งสภาพแวดลอม

ภายในหองเรียน ไดแก การจัดวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่มีเหลี่ยมมีมุมใหปลอดภัย ของเลนภายใน

หองเรียนตองผานการคัดเลือกใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก สภาพภายนอกหองเรียน ไดแก 

สนามเด็กเลน ควรมีขอบเขตที่ชัดเจนระหวางเด็กเล็กและเด็กโต เครื่องเลนสนามตองไมชํารุดและ

ปลอดภัย ความตองการความปลอดภัยดานอัคคีภัยและอุบัติเหตุภายในโรงเรียน มีการคัดแยกเด็กปวย

ออกจากเด็กปกติ หองตาง ๆ และภายในบริเวณโรงเรยีนตองสะอาดรวมทัง้อุปกรณในการรับประทาน

อาหารของนักเรียน 

 3.  ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Love-Belonging Needs) เปนความ

ตองการที่จะไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรูสึกวาตนเองน้ันเปนสวนหน่ึงของกลุมทางสังคม 

มีความตองการเพื่อน เชน การเขาไปเปนสมาชิกขององคการ หรือสมาคมตาง ๆ เชน ความตองการ

ของผูปกครองเด็กที่มีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการของโรงเรียน วาควรจัดบริการ

ในลักษณะใดจึงจะดี และอํานวยประโยชนสูงสุดใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง โดย

ผูปกครองจะขอสมัครคัดเลือกเพื่อเปนผูแทนผูปกครองในชมรมครูและผูปกครองของโรงเรียน เพื่อจะ

ไดมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางในการจัดบริการของโรงเรียน 
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 4.  ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม (Esteem of Status Needs) เปน

ความตองการมีเกียรติยศ มีฐานะดีในสังคม ไดรับการยกยองนับถือจากบุคคลทั่วไป เชน ความตองการ

ของผูปกครองตอการจัดบริการดานครู และพี่เลี้ยงเด็ก โดยตองการไดรับการตอนรับอยางอบอุน และ

เปนมิตรจากครู พี่เลี้ยงในการดูแลเด็กใหความรัก และเอาใจใสดูแลเด็กไดจนผูปกครองพอใจ ยอมรับ

ยกยอง และใหความสําคัญในฐานะผูปกครองของเด็กนักเรียน 

 5.  ความตองการทีจ่ะไดรบัความสําเรจ็ดังที่คาดหวังไว (Self-Actualization or Self 

Realization Needs) ความตองการน้ีนับเปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย เปนความตองการ ให

บรรลผุลสําเร็จในสิ่งที่ใฝฝนไว เชน การไดรับการตอบสนองความตองการดานการจัดบริการดูแลเด็ก 

จากโรงเรียนหรือสถานรบัเลี้ยงเด็ก  

Maslow มีความเช่ือวามนุษยทุกคนมีความคิด มีอุดมการณ หรือมีอุดมคติ ซึ่งเปนสิ่งที่เปน

จุดมุงหมายสูงสุดของตนเอง เพื่อเปนการพิสูจนความสมบูรณในความเปนมนุษย ที่รอการประกาศตัวตน

ที่แทจริงออกมาใหโลกไดรับรูวา เขาคือใคร มีศักยภาพสูงสุดอยางไร แตกอนที่จะสามารถแสดงศักยภาพ

ภายในของตนออกมาใหเปนที่ประจักษไดน้ัน คน ๆ น้ันจะตองพบกับลําดับความจําเปนในระดับตน ๆ 

กอน ซึ่งไดแกความจําเปนทางกายภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย ความตองการทางสังคมและความ

ตองการการยอมรับนับถือ และความตองการความสําเร็จ 

ทฤษฎีความตองการของ McClelland 

ทฤษฎีความตองการของ McClelland (1993 : 306 - 307 อางถึงใน ประภาส จิตมุสิก, 

2555 : 30 - 31) เปนเรื่องสวนประกอบของสิ่งแวดลอมรวมกันกับความตองการของแตละบุคคล           

จึงทําใหกลายเปนแรงขับพื้นฐานของมนุษย 3 ประการ คือ 

 1.  ความตองการเพื่อความประสบความสําเร็จ ผูที่มีความตองการในดานน้ีสูงจะเปนผูที่มี

ความสามารถในการแกปญหา มีพลังงานสูง พอใจที่จะทํางานหนัก และเห็นคุณคาของความสําเร็จ

จากการที่ไดทํางานที่ทาทายความสามารถ 

 2.  ความตองการมีพลังความสามารถ เปนความตองการที่จะมีอํานาจหรือการมีอิทธิพล

เหนือผูอื่น ผูที่มีความตองการดานน้ีสูงจะเปนคนที่ชอบการแขงขัน การเผชิญหนา ถาเปนการใช

ความสามารถในทางบวก จะทําใหบุคคลน้ันเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ แตถา

ใชความสามารถในดานลบก็จะหาวิธีปฏิบัติที่เกดิประโยชนตอตนเอง และจะเปนผลเสียหายตอองคกร  

 3.  ความตองการที่จะผูกพันกับผูอื่น ผูที่มีความตองการดานน้ีสูง จะเปนผูที่พยายาม

สรางและรักษาความสัมพันธไวอยากใหผูอื่นชอบ ชอบงานสรางสรรค และกิจกรรมทางสังคม 

ทฤษฎีความตองการของแมคคลีแลนด ช้ีใหเห็นวาการปฏิบัติงานใหไดผล และมีประสิทธิภาพ

ข้ึนอยูกับการรวมกันของนํ้าหนักความตองการทีจ่ะประสบความสําเร็จ พลังความสามารถสัมพันธกับ

ผูอื่นเขาดวยกัน  



 15

ทฤษฎีความตองการของ Alderfer 

Alderfer (1993 : 305 - 306 อางถึงใน ประภาส จิตมุสิก, 2555 : 30) ไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับความตองการโดยปรับมาจากทฤษฎีของ Maslow เปนความตองการ 3 ระดับ คือ 1) ความ

ตองการเพื่อความอยูรอดของชีวิต (Existence Needs) 2) ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness 

Needs) และ 3) ความตองการความกาวหนา (Growth Needs) ดังน้ันความตองการเพื่อความอยูรอด

ของชีวิต เปนความรูสึกที่ดีทางรางกายใกลเคียงกับ ความตองการดานรางกาย และความตองการเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของ Maslow และความตองการความเจริญกาวหนาเปนความตองการรวมกันที่จะ

ไดรับความนิยมยกยอง และความตองการที่จะรูถึงความสามารถที่แทจริงซึ่งเปนความตองการข้ันสูง

ของ Maslow 

จากการศึกษาทฤษฎีความตองการจะเห็นวา ทฤษฎีดังกลาวขางตน เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

ความตองการทั้งสิ้น โดยเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย ต้ังแตความตองการทางรางกาย ความ

ตองการดานความปลอดภัยและความมั่นคง ความตองการความรักและการเปนเจาของ ความตองการ

ที่จะไดรับการยกยองในสังคม และความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว ความตองการ

เหลาน้ีอันไดแกความตองการทางดานรางกาย ผูปกครองตองการการจัดบริการดานคุณภาพ และ

ความสะอาดของอาหารนํ้าด่ืม อากาศบริสุทธ์ิ และสถานที่ต้ังของโรงเรียนตองใกลบานหรือใกลที่ทํางาน 

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนตองสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศที่ดี เปนที่พอใจ 

ของนักเรียน และผูปกครอง ความตองการดานความปลอดภัยและความมั่นคง ผูปกครองตองการ          

ใหมีการจัดบริการดานสวัสดิภาพของนักเรียนภายในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กตองปลอดภัยทั้ง

สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ไดแก การจัดวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่มีเหลี่ยมมีมุมใหปลอดภัย 

ของเลนภายในหองเรียนตองผานการคัดเลือกใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก สภาพภายนอก

หองเรียน ไดแก สนามเด็กเลน ควรมีขอบเขตที่ชัดเจนระหวางเด็กเล็กและเด็กโต เครื่องเลนสนามตอง

ไมชํารุดและปลอดภัย ความตองการความปลอดภัยดานอัคคีภัยและอุบัติเหตุภายในโรงเรียน มีการ 

คัดแยกเด็กปวยออกจากเด็กปกติ หองตาง ๆ และภายในบริเวณโรงเรียนตองสะอาดรวมทั้งอุปกรณ 

ในการรับประทานอาหารของนักเรียน ความตองการความรักและการเปนเจาของ ผูปกครองตองการ 

ที่จะมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการของโรงเรียน วาควรจัดบริการในลักษณะใด 

จึงจะดี และอํานวยประโยชนสูงสุดใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง โดยผูปกครองจะขอ

สมัครคัดเลือกเพื่อเปนผูแทนผูปกครองในชมรมครูและผูปกครองของโรงเรียน เพื่อจะไดมีสวนรวม       

ในการเสนอแนะแนวทางในการจัดบริการของโรงเรียน ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม 

ผูปกครองตองการไดรับการตอนรบัอยางอบอุน และเปนมิตรจากครู พี่เลี้ยงในการดูแลเด็กใหความรัก 

และเอาใจใสดูแลเด็กไดจนผูปกครองพอใจ ยอมรับยกยอง และใหความสําคัญในฐานะผูปกครอง         

ของเด็กนักเรียน และความตองการที่จะไดรับความสําเร็จดังที่คาดหวังไว เปนความตองการข้ันสูงสุด 
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ที่ผูปกครองความตองการ ใหบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ใฝฝนไว เชน การไดรับการตอบสนองความ

ตองการดานการจัดบริการดูแลเด็ก จากโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

 

ความหมายของการมสีวนรวม 

การมีสวนรวมถือเปนสําคัญตอความตอสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 

เปนอยางมาก คําวา การมีสวนรวมหรือในภาษาอังกฤษ ใชคําวา Participation นักการศึกษาไดให

ความหมายไวหลายประการ ดังน้ี 

อรทัย กกผล (2548 : 8) ไดกลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก 

การตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควร

เขารวมในกระบวนการน้ี ต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อใหเกิดความเขาใจ

และการรับรู เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมมือ ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย 

อาคม ตรีเจริญ (2549 : 11) ไดกลาววา การมีสวนรวมเปนการดําเนินกิจกรรมในชุมชน 

วางโครงการ รวมปฏิบัติในรูปของการเสียสละแรงงาน เสียสละเวลาและการบริจาคโดยตรงหรือผาน

องคกรในชุมชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของชุมชน โดยมีการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน 

เสนห จามริก (2550 : 20) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน คือ การใหประชาชน

เปนผูคิดคนปญหา เปนผูนําทุกอยาง แลวใหประชาชนเขารวม ตองเปนเรื่องที่ประชาชนคิดเอง  

ธนสาร บัลลังกปทมา (2551 : 30) ไดกลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให         

ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาดําเนินกิจกรรม ต้ังแตการศึกษาปญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ 

การแกไขปญหา และการประเมินรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมน้ันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (2554 : 5) การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให

ประชาชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน การพัฒนาทั้งในแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสให

มีสวนรวมในการริเริ่ม รวมกําหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบ

การใชอํานาจของรัฐทุกระดับ รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึง

ประชาชน ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบในพื้นที่ 

จรุง อานนท (2555 : 11) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การรวมมือของบุคคล กลุมคน 

โดยเปดโอกาสใหทุกคนใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน โดยเริ่มต้ังแตรวมวางแผนเพื่อกําหนดปญหา 

วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงแกไขปญหา และรวมประเมินติดตามผลการ
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ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง พรอมทั้งรักษามาตรฐานที่กําหนดข้ึนเพื่อนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นิภาพร รักบํารุง (2556 : 15) กลาววา การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวา

จะเปนกลุมบุคคลเขามาทํากิจกรรม ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู 

รวมคิด รวมทํา และรวมรับผลประโยชนจากการกระทําน้ัน การจัดการศึกษาจําเปนตองเปดโอกาสให

ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูปกครองและผูประกอบการเขามาเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานในทุกระดับ โดยเขามามีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการตามแผน การประเมินผล 

และการฝกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของชุมชนทองถ่ินอยางมี

ประสิทธิภาพ 

บังอร ศรีวิริยะ (2557 : 29) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสให

บุคลากรหรือกลุมคณะไดเขามามีสวนไดสวนเสียในการเขามารวมดําเนินกิจกรรม ต้ังแตการศึกษา

ปญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแกไขปญหาและการประเมินรวมกันเพือ่ขับเคลื่อนให

กิจกรรมน้ันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความหมายของการมีสวนรวมสามรถสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง 

กระบวนการที่บุคคลเขามารวมดําเนินกจิกรรม โดยเริ่มต้ังแตรวมวางแผนเพื่อกําหนดปญหา วิเคราะห

ปญหา กําหนดแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงแกไขปญหา และรวมประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ือง เพื่อขับเคลื่อนใหกิจกรรมน้ันดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีสวนรวม 

คือ หลักรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ 

ลักษณะของการมีสวนรวม 

ลักษณะการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของหรือผูปกครองในการจัดการศึกษาน้ัน มีบทบาท

หนาที่แตกตางกันออกไป ลักษณะการมีสวนรวมการจัดการเรียนเรียนรูมีเอกภาพดานนโยบาย              

มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีนักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไวดังน้ี 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (2547 : 185) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวา

ควรมีสวนรวมในการเปนสมาชิก การเขารวมประชุม การเปนสมาชิกที่บริจาคเงินชวยเหลือ เปนกรรมการ

และเปนประธานกรรมการ นอกจากน้ียังไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาไว 3 ประการ ดังน้ี 1) การมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) โดยผานองคที่จัดต้ัง         

ของประชาชนของกลุมชุมชน หรือกลุมเยาวชนกลุมตาง ๆ 2) การมีสวนรวมทางออม ( Indirect 

Participation) โดยผานองคกรผูแทนประชาชน เชน กรรมการขอกลุมหรือชุมชน หรือกรรมการ

หมูบาน 3) การมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสใหมีสวนรวม (Open Participation) โดยผานองคกร       

ที่ไมใชผูแทนของประชาชนโดยตรง เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวนหรือเปดโอกาสใหเขามาได

ทุกเวลา และกลาถึงเงื่อนไขการมีสวนรวมไววา ประชาชนตองมีอิสรภาพ ในการมีสวนรวมโดยมี
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เงื่อนไข 5 ประการ ดังน้ี ตองมีเวลา ตองไมเสียเงินทองมาก ตองมีความสนใจ ตองสามารถสื่อสารรู

เรื่องกันทั้งสองฝาย และตองไมกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพทางสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 88 - 90) ไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมไว ดังน้ี 

 1.  การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถเปดโอกาส

ใหผูปกครองและชุมชนจัดสรางหลักสูตรสถานศึกษา และกํากับ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

ผูปกครองและชุมชนเปนยุทธศาสตรที่จาํเปนอยางย่ิง ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรระลึกถึง 

ซึ่งมีหลัก 10 ประการ คือ 1) สรางความศรัทธาและความเช่ือมั่นตอชุมชน 2) ฝกใหเปนคนใจกวาง

และมีจิตสาธารณะ 3) ตระหนักในสิ่งที่จําเปนและขาดแคลน ไมวางเฉย ทุกอยางทําไดหากต้ังใจทํา  

4) ตองหมั่นสรางและปรุงแตงตนเองใหเปนบุคคลที่มีเสนหเปนที่ช่ืนชมศรัทธาของชุมชนและเพื่อรวมงาน 

5) ออนนอมถอมตน วางตัวเรียบงาย อยูกับชุมชนและเพื่อนรวมงานไดทุกเวลา 6) หลีกเลี่ยงการโตแยงที่

ไรเหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม 7) ใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศมิตรภาพ 8) พัฒนา

เทคนิคการวิเคราะหชุมชนใหลึกซึ้ง เพื่อสํารวจจุดเดน จุดดอย เพื่อเปนฐานขอมูลในการพัฒนา          

9) หมั่นแสวงหาแหลงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ จากหนวยงาน บริษัท หาง รานคา โดยใชโครงการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 10) สรางและพัฒนาคานิยมการสรางสัมพันธภาพกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

 3.  บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีดังน้ี 1) การมีสวนรวม   

ในการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนทั้งที่บานและที่สถานศึกษา 2) การกําหนดนโยบาย 

เปาหมายการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 4) 

การเปนผูสนับสนุนทรพัยากรและบุคลากรในการจดัการศึกษา และ 5) การตรวจสอบการจัดการศึกษา 

 4. กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ควรดําเนินการ ดังน้ี 1) สํารวจ

ความตองการ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 3) การวางแผน 

พัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจ 4) กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสู

ความสําเร็จ 5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ และ 6) การสรุปผลการมีสวนรวม 

เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานรวมกัน 

Cohen and Uphoff (1977 : อางถึงใน บังอร ศรีวิริยะ, 2557 : 29) ไดแบงลักษณะการ  

มีสวนรวมเปน 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making)        

3 ข้ันตอน ไดแก ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ ปฏิบัติการ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

(Participation in Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหารและการ

ประสานขอความรวมมือ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (Participation in Benefits) ไมวาจะเปน

ผลประโยชนทางดานวัตถุ ผลประโยชนทางดานสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล และ 4) การมีสวน

รวมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)  
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จากการศึกษาลักษณะการมีสวนรวมสามารถสรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวมน้ัน มีมุมมอง

หรือวิธีการที่แตกตางกัน ลักษณะตาง ๆ ข้ึนอยูกับบทบาทของผูเกี่ยวของในการมีสวนรวมวาสามารถ

เขามามีบทบาทการมีสวนรวมในลกัษณะใดที่จะชวยนําพาองคกรบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการมีสวนรวม 

ข้ันตอนการมีสวนรวมน้ันเปนกระบวนการที่บุคคลมาทํางานรวมกัน ซึ่งข้ันตอนการมีสวนรวม

เปนสวนสําคัญในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว มีนักวิชาการไดกลาวถึงข้ันตอนของการ         

มีสวนรวมไวดังน้ี 

วิรัช วิรัชนิภาพรรณ (2547 : 35) ไดสรุปและนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมใน 2 ลักษณะ 

ไดแก ลักษณะที่ 1 มีข้ันตอนดังน้ี คือ การคิด การตัดสินใจ การวางแผน และการลงมือปฏิบัติ ลักษณะ  

ที่มี 2 ข้ันตอน คือ การกําหนดปญหา การวางแผน การดําเนินงาน การประเมิน และการบํารุงรักษา

พัฒนาใหคงไว 

อคิน รพีพัฒน (2547 : 49) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนด

ปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไข

ปญหา 3) การปฏิบัติงานตามกิจกรรมการพัฒนาแผน และ 4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (2554 : 6) สรุปข้ันตอนของการมีสวนรวม ก็คือการ      

ที่เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม รวมคิด รวมวางแผนรวมจัดการ รวมดําเนินการ และรวมตัดสินใจ          

ในกิจกรรมน้ัน ๆ ใหบรรลุเปาหมายตลอดจนรวมติดตามการประเมินผลงานดวย 

จรุง อานนท (2555 : 14) สรุปข้ันตอนการมีสวนรวมไววา การวางแผนเปนข้ันของการศึกษา

เก็บรายละเอียดของขอมูล หาสาเหตุและวางแผนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายอยางชัดเจน

สําหรับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน การดําเนินการ หรือข้ันปฏิบัติงานโดยดําเนินการตามแผนงานที่วางไว การประเมินผลงาน 

สรุปผลงานที่ไดดําเนินการไว วิเคราะหเหตุผลของการปฏิบัติงานดังกลาว 

นิภาพร รักบํารุง (2556 : 18) กลาววา ข้ันตอนการมีสวนรวมน้ัน สถานศึกษาตองสราง

กระบวนการที่เปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะผูปกครองเขามามีสวนรวม         

ในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน กําหนดเปนข้ันตอนการมีสวนรวม 5 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันที่ 1 การมี

สวนรวมคิดและรวมตัดสินใจ หมายถึง การกําหนดความตองการ การจัดลําดับความสําคัญ และ         

รวมตัดสินใจต้ังแตชวงเริ่มตน ชวงวางแผนและชวงปฏิบัติการ ข้ันที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผน 

หมายถึง การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน ข้ันที่ 3 การมีสวนรวม

ปฏิบัติการ การทําประโยชนใหกับการดําเนินการดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือโดยการ

บริหารงาน การประสานงานและขอความชวยเหลือ ข้ันที่ 4 การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล 
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หมายถึง การประเมินวาการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ทั้งการประเมินผล

ความกาวหนา และประเมินผลสรุปรวบยอด ข้ันที่ 5 การมีสวนรวมรับผลประโยชน หมายถึง การรับ

ผลประโยชน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการกระจายผลประโยชนภายในกลุมทั้งบวกและลบ 

บังอร ศรวิริยะ (2557 : 32) ไดกลาวถึงข้ันตอนการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมน้ันเปน

กระบวนการที่ทํางานรวมกัน โดยมีข้ันตอนหลายอยาง ไดแก การระดมความคิด เรียงลําดับ

ความสําคัญของปญหา ต้ังเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร และกําหนดวิธีติดตามประเมินผล 

WHO (1978 : อางถึงใน บังอร ศรีวิริยะ, 2557 : 31) ไดเสนอรปูแบบกระบวนการมสีวนรวม

ที่สมบูรณ 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับ

ความสําคัญ ต้ังเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล และตัดสินใจดวยตนเอง 

2) การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการ และบริหารการใชทรัพยากรมีความ

รับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 3) การใชประโยชน ประชาชนตองมีความสามารถในการ

เอากิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนการเพิ่มการพึ่งพาตนเองและควบคุมทางสังคม และ                

4) การไดรับประโยชน ประชาชนตองไดรับประโยชนในชุมชนเทาเทยีมกัน ซึ่งเปนผลประโยชนสวนตัว 

ประโยชนตอสังคมหรือในรูปของวัตถุก็ได 

จากการศึกษาข้ันตอนการมีสวนรวมสามารถสรุปไดวา ข้ันตอนการมีสวนรวมน้ันเปน

กระบวนการที่บุคคลมาทํางานรวมกัน ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดปญหา หมายถึง

การมีสวนรวมคิดและรวมตัดสินใจ การจัดลําดับความสําคัญ 2) การวางแผน หมายถึง การมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน 3) การดําเนินกิจกรรม หมายถึง 

การมีสวนรวมในปฏิบัติงานโดยดําเนินการตามแผนงานที่วางไว 4) การติดตามและประเมินผล หมายถึง 

การมีสวนรวมในการประเมินวาการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ทั้งการประเมินผล

ความกาวหนา และประเมินผลสรุปรวบยอด 

ปจจัยและเง่ือนไขของการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมจะเกิดข้ึนในแตละองคกรมากนอยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัยและเงื่อนไข

หลายประการ โดยมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดไวดังน้ี 

ประชุม สุวัติถี (2551) ไดกลาวถึงลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวมของบุคคลไว           

4 ประการ คือ 

 1.  เปนบุคคลที่ตองมีความสามารถที่จะเขารวม กลาวคือ จะตองเปนผูมีศักยภาพ              

ที่จะเขารวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน จะตองมีความสามารถในการคนหาความตองการ 

วางแผนบริหารจัดการ การบริหารองคกร ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางคุมคา  

 2.  เปนบุคคลที่มีความพรอมที่เขามามีสวนรวม กลาวคือ ผูน้ันจะตองมีสภาพทาง

เศรษฐกิจวัฒนธรรม และกายภาพที่เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมได 
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 3.  เปนบุคคลที่มีความประสงคจะเขารวม กลาวคือ เปนผูที่มีความเต็มใจสมัครใจ            

ที่จะเขารวมเล็งเห็นผลประโยชนของการเขารวม จะตองไมเปนการบังคับหรือผลักดันใหเขารวม             

โดยตนเองไมประสงคจะเขารวม 

 4.  เปนบุคคลที่ตองมีความเปนไปไดที่จะเขารวม กลาวคือ เปนผูมีโอกาสที่จะเขารวม 

ซึ่งถือวาเปนการกระจายอํานาจใหกับบุคคลในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมที่ตนเองตองการ            

ในระดับที่เหมาะสม บุคคลจะตองมีโอกาสและความเปนไปไดที่จะจัดการดวยตนเอง 

องคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน (2554 : 7) เสนอไววาเงื่อนไขพื้นฐานของการมีสวนรวม 

มี 3 ประการ คือ  

 1.  ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระที่จะเขารวมหรือไมก็ได การเขารวมตองเปนไปดวย

ความสมัครใจ การถูกบังคับใหเขารวมไมวาจะในรูปแบบใด ไมถือวาเปนการมีสวนรวม  

 2.  ตองมีความเสมอภาค บุคคลที่เขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับ               

ผูเขา รวมคนอื่น ๆ  

 3.  ตองมีความสามารถ บุคคลหรือกลุมเปาหมายจะตองมคีวามสามารถพอที่จะเขารวม

ในกิจกรรมน้ัน ๆ หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพ และเสมอภาค  

แตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดข้ึน

ไมได 

จรุง อานนท (2555 : 25) ไดสรุปไววา การมีสวนรวมของชุมชนเปนแนวคิดทางยุทธศาสตร

และเปนเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จในงานที่รับผิดชอบที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

กําหนดปญหาสูการแกไขปญหา โดยการกําหนดจุดหมาย การกําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนงาน 

การอนุมัติปจจัยตาง ๆ ในการจัดทําแผน เพื่อนําไปปฏิบัติและการประเมินผล สําหรับปจจัยที่มีผล

เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาน้ัน มีหลายปจจัยดวยกัน เชน ปจจัยของสิ่งจูงใจ 

ปจจัยโครงสรางของโอกาสหรือชองทางการเขารวม ปจจัยดานอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมการมี

สวนรวม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสถานภาพโดยตําแหนง ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา ความ

ตองการเขามามีสวนรวม ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ การคาดหวังผลประโยชนจากโครงการ 

และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาจะตองใหชุมชนเปนหลักในการพัฒนา กิจกรรมตอง

เริ่มจากพื้นฐาน ปญหาของชุมชน สังคม จึงจะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนประสบความสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

นิภาพร รักบํารุง (2556 : 19) กลาววา ปจจัยและเงื่อนไขของการมีสวนรวม คือ เงื่อนไข        

ที่สนับสนุนตอการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย         

2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขของชุมชนเอง เชนการมีผูนําที่มีวิสัยทัศน คนในชุมชนมีทัศนะที่เห็นคุณคา

ความสําคัญของการเรียนรู มคีวามรูสึกเปนเจาของ ศรัทธา ผูกพัน และคาดหวังตอโรงเรียนและชุมชน 
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และเงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชน ความโปรงใสในการบริหารงานดานงบประมาณและการเงิน การเปดโอกาสใหบุคคลในชุมชน

และนอกชุมชนมาใชบริการตาง ๆ ของโรงเรียน ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปนคนมีพื้นฐานทาง

ครอบครัวอยูในชุมชน 

จากการศึกษาปจจัยและเงื่อนไขของการมีสวนรวมสามารถสรุปไดวา เงื่อนไขที่สนับสนุนตอ

การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาประกอบดวย 2 เงื่อนไข คือ 1) เงื่อนไขเกี่ยวกับ

ชุมชนหรือตัวบุคคล ไดแก ชุมชนหรือบุคคลน้ันจะตองเปนผูมีศักยภาพที่จะเขารวมในการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ มีความพรอมที่เขามามีสวนรวม มีความประสงคจะเขามามีสวนรวม และมีความเปนไปไดที่จะ

เขารวม และ 2) เงื่อนไขเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนอง

ความตองการของชุมชน ความโปรงใสในการบริหารงานดานงบประมาณและการเงิน การเปดโอกาส

ใหบุคคลในชุมชนและนอกชุมชนมาใชบรกิารตาง ๆ ของโรงเรียน ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปนคน

มีพื้นฐานทางครอบครัวอยูในชุมชน จงึจะทําใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 

 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

 

การจัดการศึกษา 

ในการจัดการศึกษา จําเปนตองทําความเขาใจคําวา การศึกษา ดังน้ี 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กลาววาการศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม

ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม            

การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 

สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

การศึกษาตามความหมายน้ีจึงเปนปจจัยสําคัญของการอบรมบมนิสัย การกลอมเกลา       

ทางสังคม การเตรียมตัวเพื่อใหบุคคลมีทักษะ ความรู ความสามารถในการดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

เปาหมายของการศึกษาดังที่กลาวน้ี มิใชเพียงเพื่อประโยชนของคนแตละคนเทาน้ัน แตตอง

มุงไปสูสังคมในภาพรวม คือการนําไปสูสังคมที่เขมแข็ง มีเอกภาพ อันเน่ืองมาจากสมาชิกของสังคม          

มีคุณภาพและรวมสรางประโยชนใหกับสังคมที่ตนอยูอาศัย จึงถือไดวาครูเปนคนสําคัญในการสราง

เยาวชนที่ดีและสรางอนาคตของประเทศ และหากผลผลิตทางการศึกษาไมมีคุณภาพ ครูก็ตอง                   

มีสวนรวมรับผิดชอบดวย 
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กระบวนการดําเนินการใหมนุษยไดรับการศึกษาน้ี หากรัฐยังไมเขามาดูแล ก็เปนเรื่อง           

ที่คนใกลชิด เชน ครอบครัวหรือญาติมิตรเพื่อนฝูงทําหนาที่อบรมสั่งสอนกันเอง เพื่อใหผูรับการอบรม

สามารถอยูรวมกับสังคมขนาดยอมน้ันได แตเมื่อสังคมขยายตัวมากข้ึนจนปจจุบันกลายเปนสังคมระดับ 

ประเทศ การใหการศึกษาตองเปนไปอยางระบบ ตองมีการจัดการ มีเปาหมาย มีรูปแบบกระบวนการ 

มีการลงทุน และมีผูรับผิดชอบ ดังที่เราเรียกโดยรวมวา การจัดการศึกษา คือ ทําทุกอยางอยางเปนระบบ

ที่ทุกสวนมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

ความหมายของการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพ

มนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ 

ฯลฯ โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพน้ีจะทําใหสังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญกาวหนาทันโลก แขงขัน

กับสังคมอื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงาน

อยางมีประสิทธิภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท 

การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

ตามอัธยาศัย ยอมข้ึนกับความเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายแตละกลุมที่แตกตางกันไปเน่ืองจากการ

จัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินไปอยางตอเน่ือง  

มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการ มีรูปแบบ ข้ันตอน กติกาและวิธีการดําเนินการ 

มีทรัพยากรตาง ๆ สนับสนุน และตองมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและ

เช่ือถือไดดวย 

ทั้งน้ีผลผลิตของการจัดการศึกษา ไดแก ผูที่ไดรับการศึกษา สวนผลลัพธหรือผลสะทอน

สุดทาย คือ การมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค 

ความจําเปนในการจัดการศึกษา 

การศึกษาเปนเรื่องที่ตองมีการจัดการ ไมใชเรื่องที่จะใหผูใดรับไปทําโดยไมมีเปาหมาย ไมมี

มาตรฐาน ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําใหการศึกษาไมมีทิศทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา และหากจัด

ผิดพลาดก็ยากที่จะแกไข เพราะกระบวนการศึกษา เชน คานิยมตาง ๆ ไดซึมซับเขาไปในใจของผูเรียน

เสียแลว 

การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุนที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคน 

และเปนการลงทุนเพื่อการอยูรอดและพัฒนาของสังคม ทั้งน้ี เพราะการศึกษาสงผลกระทบและ        

มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่จําเปน

ในการทํางานและการใชชีวิต ย่ิงการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในโลกเปนไปอยางรวดเร็วอันเปนผลจาก

พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหม ๆ พัฒนาการเหลาน้ียอมทาทาย

ตอการจัดการศึกษา เพราะไดเปดโอกาสและใหชองทางการเรียนรูแกบุคคลจํานวนมาก โดยใหรับรู

มากข้ึนและมีเสนขีดค่ันดานระยะทางนอยลงกวาเดิมมาก การจัดการศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน เพราะ
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ตองการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวนมาก ตองมุงไปสูเปาหมาย       

ที่พึงประสงครวมกันของสังคม ตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของมนุษยอยางแทจริง ในแงน้ีการจัด

การศึกษาจึงตองมีการกําหนดเพื่อประกันวามนุษยไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ตรงตาม

เปาประสงครวมกัน รวมทั้งมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษายังมีความจําเปน เพราะตองการคนที่ไดรับการฝกฝนเฉพาะดานที่มีความรู 

ความเขาใจ ความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไมวาจะเปนการรับผิดชอบดานการสอน การบริหาร หรือ

การสนับสนุน ตัวอยาง เชน ครูที่ดีตองไดรับการศึกษาอบรมมาอยางดี มีความรูความชํานาญ และ       

มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเปนครู การเปนครูจึงเปนที่ยอมรับวาเปนวิชาชีพช้ันสูง เน่ืองจากสังคม

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อให

เหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยูกับที่ยอมหมายถึงความลาสมัย         

ไมเหมาะสม ไมคุมประโยชน 

ปจจุบัน โลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู หรือเขาสูระบบเศรษฐกิจที่เรียกวาเศรษฐกิจ

ฐานความรูความรูจึงเปนเครื่องมือจําเปนที่ขาดไมได ในสังคมสมัยใหมน้ีความรูที่ทันสมัยที่เหมาะสม

กับสภาพการณจะชวยแกปญหาได และนําสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง เปนพลังสําคัญสําหรับการอยูรอด

และการพัฒนา ทั้งสําหรับบุคคลแตละคนและสําหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม 

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

ในขณะที่การจัดการศึกษามุงเปาหมายระยะยาวสําหรับการพัฒนาของแตละบุคคล และ

การพัฒนาสังคม แตการจัดการศึกษาโดยทั่วไปยอมมีวัตถุประสงคที่มุงบรรลุหลายประการ ไดแก 

 1. ใหบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการในการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ โดยถายทอดหรือปลูกฝงเน้ือหาความรูความเขาใจทีเ่หมาะสม เพื่อใหผูไดรับการศึกษา

วางตัวไดเหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือ          

ตามโอกาสของแตละคนได สถานศึกษาสวนใหญที่เรียกวา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียน 

สถานศึกษาปฐมวัย ทําหนาที่เปนผูใหบริการทางการศึกษา 

 2. เตรียมเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู และจัดใหเด็กในวัยเรียนไดรับ

การศึกษาเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาตนเองตอเน่ือง โดยสงเสริมเกื้อหนุนใหเด็กกอนวัยเรียนข้ันพื้นฐาน

ไดมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย เชาวนปญญา ความสนใจ ที่เหมาะสม มีความพรอมในการศึกษา

ระดับสูงข้ึนไป การจัดการสวนน้ี โดยทั่วไปเปนความรวมมือระหวางพอแมผูปกครอง สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน สวนเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะไดรับการศึกษาเพื่อเปนประโยชน

สําหรับการเตรยีมตัวระดับพื้นฐาน และเพื่อมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพการงานตอไป 

 3. ใหโอกาสทางการศึกษา โดยเขาถึงผูรับบรกิารทีไ่มสามารถเขารบัการศึกษาตามปกติ

ที่มีอยูหลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะน้ีมุงไปที่ผูดอยโอกาสตาง ๆ ไมวาจะเปนผูที่มีฐานะยากจน 
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ผูที่พลาดโอกาสไดรับการศึกษาในบางชวงของชีวิต ผูที่มีปญหาทางรางกาย จิตใจ หรือสติปญญา การจัด 

การศึกษาเชนน้ีมักดําเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะดาน เชน โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหหรือโดยวิธีการอื่นนอกระบบและตามอัธยาศัย เชน ศูนยการเรียนรูการศึกษาในระบบทางไกล 

เปนตน 

 4. ตอบสนองความตองการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงคน้ีมุง

สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะดาน เพื่อประโยชนในการประกอบ

อาชีพซึ่งอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการวิเคราะหวิจัยระดับสูง มุงคิดคนเน้ือหาสาระ 

ที่แปลกใหมจากเดิม นอกจากน้ียังรวมถึงการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน ดานการเกษตร การอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การฝกอบรม การดูงาน  

การฝกปฏิบัติเฉพาะฯลฯ 

 5.  พัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเต็มตามความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศน

ในการพัฒนาประเทศ วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขอน้ีเนนการพัฒนามนุษยในลักษณะบรูณาการ 

คือใหมีความสมบูรณครบถวนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา คุณธรรม ความคิด ความสํานึก 

ความรับผิดชอบ ฯลฯซึ่งตามปกติควรเปนหนาที่ของสถานศึกษา แตหากสถานศึกษาไมสามารถดูแลให

ครบถวนได ก็ตองจัดสวนเสริมเติมในลักษณะการฝกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน

ปกติ หรือการใชสื่อตาง ๆ ชวยเสริม วัตถุประสงคสวนน้ียังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและคุณภาพ 

ของผูที่ทํางานแลวหรือผูที่ผานการศึกษาตามกระบวนการปกติ ใหสามารถติดตามความรูใหม ๆ และ

วิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเน่ืองวัตถุประสงคดังกลาวขางตนน้ีเปนตัววัดความสามารถ 

ในการจัดการของผูบรหิาร จึงเปนเรื่องจาํเปนทีผู่บริหารตองกําหนดเกณฑจากวัตถุประสงคที่ระบ ุและ

ผูบริหารก็จะตองไดรับการประเมินจากเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดดวย 

จากการศึกษาวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาสามารถสรุปไดวา การจัดการศึกษามี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ใหบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการในการดํารงชีวิต และ       

การประกอบอาชีพ 2) เตรียมเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู และจัดใหเด็กในวัยเรียน

ไดรับการศึกษาเพื่อการเรยีนรูและการพัฒนาตนเองตอเน่ือง 3) ใหโอกาสทางการศึกษา 4) ตอบสนอง

ความตองการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ และ 5) พัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเต็ม

ตามความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวหลายประการ และไดเสนอ

ประเด็นที่เนนการเปลี่ยนแปลงไปสูการจัดการศึกษาแนวใหม ที่มีลักษณะเปนการปฏิรูปการศึกษา 
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โดยกลาวถึงความมุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษาแนวการจัด

การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครูคณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ประเด็นที่กฎหมายระบุน้ีถือไดวาครอบคลุมสาระเน้ือหาที่จําเปนในการจัดการศึกษามากอยูแลวและ 

ผูที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษามีภาระในการขยายความ หรือลงรายละเอียดภาคปฏิบัติเพื่อนําไป

ดําเนินการใหเกิดผลในหวัเรื่องน้ี จะกลาวถึงสาระของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553โดยสังเขป ดังน้ี 

ความมุงหมายของการจัดการศึกษา 

มาตรา 6 ของกฎหมายระบุวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ตามความขางตน เปาหมายของการจัดการศึกษาจึงอยูที่

คนไทยโดยทั่วไป ซึ่งตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีประโยชน มีความครบถวนทุกดาน คือ 

 1.  ทางกาย คือมีสุขภาพดี สมบูรณ แข็งแรง หมายความวาการจัดการศึกษาตอง

ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย เชน สงเสริมการออกกําลังกาย สงเสริมกีฬา สงเสริม

ความรูดานโภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่เอื้อตอสุขลักษณะ ปลอดจากภาวะ

มลพิษ ปลอดจากยาเสพติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย     

ของผูเรียน ไมวาจะเปนภัยจากมนุษย (อุบัติเหตุ การประทุษราย) หรือธรรมชาติ (นํ้าทวม ไฟไหม 

พายุ โรคภัยไขเจ็บ) นอกเหนือจากหนาที่ในการสงเสริมสุขอนามัยแลว ผูรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาตองคาดการณและเตรียมการปองกันไวลวงหนาเพื่อผอนคลายหรือแกไขปญหาไดทันการณ 

 2.  ทางจิตใจ คือมีจิตใจที่อดทนเขมแข็ง สามารถเผชิญกับปญหาหลากหลายที่เกิดได

อยางมีสติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นตอแรงกดดันตาง ๆ  

 3. ทางสติปญญา คือการใชความคิดและเหตุผล 

 4. ความรู คือการมุงใหผูเรียนไดรบัความรูทีเ่หมาะสมกับสภาพความตองการของสังคม

ปจจุบัน ไดแกความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูและทักษะดาน

ภาษา คณิตศาสตร ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่อง

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การประยุกตภูมิปญญาไทย ความรู

และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 5.  คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค รักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย มีความละอายตอการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือกอใหเกิดผลเสียหายตอผูอื่น

และสังคม 
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 6.  มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณไทย มีมรรยาทและ        

การวางตนในสังคม รูจักประมาณตนเอง 

 7.  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ผูไดรับการศึกษาจะเปนสมาชิกที่ดีของสังคม            

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธที่ดีตอผูอื่น และดําเนิน

บทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม 

จากการศึกษาความมุงหมายของการจัดการศึกษาสามารถสรุปไดวา เปาหมายของการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาใหคนเปนคนดี มีประโยชน มีความครบถวนทุกดาน ไดแก 1) ทางกาย 2) ทางจิตใจ 

3) ทางสติปญญา 4) ความรู 5) คุณธรรมและจริยธรรม 6) มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และ 7) อยูรวม 

กับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

หลักการในการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดหลักการศึกษาไว และใชหลักการดังกลาว เปนตัวกําหนดสาระ

เน้ือหาของกฎหมายวาดวยการศึกษา 

หลักสําคัญในการจัดการศึกษา (ตามมาตรา 8) กําหนดไว 3 ประการ คือการศึกษาตลอดชีวิต 

การมีสวนรวม และการพัฒนาตอเน่ือง ดังน้ี 

 1.  การศึกษาตลอดชีวิต ถือวาการจัดการศึกษาน้ันเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ

ประชาชนหลักการคือคนทุกคนตองไดรับการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การศึกษาน้ีตองครอบคลุม

ทุกดาน มิใชเฉพาะชีวิตการงานเทาน้ัน เพราะไมเพียงบุคคลตองพัฒนาตนเองและความสามารถ       

ในการประกอบอาชีพของตน คนแตละคนตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและประเทศ

โดยสวนรวม ทั้งดานเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู ความสัมพันธระหวางบุคคลและวัฒนธรรมดวย       

ทั้งน้ี เพราะสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว               

จึงจําเปนตองศึกษาความเปนไปรอบตัว เพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

 2.  การมีสวนรวม สังคมตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมน้ันแสดงออก

ไดหลายลักษณะ เชน รวมเปนกรรมการ รวมแสดงความคิดเห็น รวมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 

รวมสนับสนุนทรัพยากร รวมติดตามประเมิน สงเสริมใหกาํลังใจและปกปองผูปฏิบัติงานที่มุงประโยชน

ตอสวนรวม หลักการน้ีถือวาอนาคตของประเทศและความจําเริญรุงเรืองของสังคมไทย เปนความ

รับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใชถูกจํากัดโดยตรงในการจัดการศึกษา ดังน้ันจึงเปนทั้งสิทธิและหนาที่

ของคนไทยทุกคนที่จะเขามีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขามีสวนรวมอยาง

สรางสรรค เพื่อแกไขปญหา อุปสรรคของการจัดการศึกษา ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

และชวยดูแลการจัดการศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

 3.  การพัฒนาตอเน่ือง การศึกษาเปนเรื่องที่ตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใหทันกับความรู

ที่กาวหนาไปไมหยุดย้ัง ดังน้ัน การจัดการศึกษาตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการ
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เรียนรูอยางตอเน่ือง การพัฒนาน้ีมีทั้งการคนคิดสาระและกระบวนการเรียนรูใหม ๆ  การประยุกตปรับปรุง

เน้ือหาสาระที่มีอยู และการติดตามเรียนรูเน้ือหาสาระที่มีผูประดิษฐคิดคนมาแลว ผูเกี่ยวของทุกฝาย

ไมวาครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตองถือเปนภาระหนาที่สําคัญ ในการปรับปรุงตนเองใหทันโลก 

และทันสมัย แตขณะเดียวกันก็ตองทําความเขาใจสภาพแวดลอม เพื่อประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม 

ทั้งน้ีการรับความรูมาถายทอดโดยปราศจากดุลยพนิิจอาจกอความเสยีหายโดยไมคาดคิด จึงเปนหนาที่

ของทุกฝายที่จะชวยกันดูแลใหความรูใหม ๆ เปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมอยางแทจริง 

นอกจากน้ีกฎหมายยังไดระบุหลักในการจดัระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา

ไวดวย (มาตรา 9) ไดแก 

 1.  หลักเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หมายความวา  

การจัดการศึกษาจะเนนนโยบาย หลักการ และเปาประสงครวมกัน แตเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใช

ดุลยพินิจเลือกเสนทางและวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของตน 

 2.  หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการบรหิารทีใ่หสถานศึกษาบริหารจัดการไดเอง (School-

based Management) ตามหลักการน้ี จําเปนตองแยกภาระงานดานนโยบายเกณฑและมาตรฐาน

ออกจากงานดานปฏิบัติหรืองานบรกิาร ทั้งน้ี หนวยงานสวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบาย เกณฑและ

มาตรฐาน สวนเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ดําเนินการ         

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยปฏิบัติ           

ที่ไดรับมอบอํานาจสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา ตามหลักการน้ี ในเมื่อหนวยปฏิบัติไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการไดอยางคลองตัว

พอควรแลว ก็จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหหนวยปฏิบัติรับผิดชอบ เพราะการมอบอํานาจ

โดยไมมีกติกา ก็เทากับมอบใหทํางานโดยไมมีเปาหมาย ซึ่งไมสามารถประเมินได ในเมื่อรัฐและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหทรัพยากรสนับสนุนแกสถานศึกษา และหนวยงานการศึกษา ซึ่งอาจเปรียบเสมือน

การซื้อสินคาหรือบริการก็ตองมีสิทธิกําหนดคุณคาและลักษณะของสิ่งที่ตองการซื้อ โดยยึดเปาหมาย

ผลการจัดการศึกษาเปนหลกั ไดแกมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหนวยปฏิบัติเองก็ตองวางระบบประกัน

คุณภาพเพื่อสรางความมั่นใจแกผูซื้อสินคาและบริการของตน จากน้ันจําเปนตองมีการประเมินผลการ

จัดการศึกษาโดยพิจารณาจากมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ อันจะเปนประโยชนตอทุกฝาย 

อยางนอยผลการประเมินจะสงเสริมใหผูจัดการศึกษาแตละระดับไดตระหนักวาผลการดําเนินการ      

ของตนเปนอยางไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาและเกณฑช้ีวัดของระบบประกันคุณภาพ และ

ตองหาทางปรับปรุงผลการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานและรักษาระดับการประกันคุณภาพ         

ของตนใหจงได รวมทั้งยกระดับการจัดการศึกษาใหสูงข้ึนดวย 
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 4.  การสงเสรมิมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนา

ตอเน่ือง โดยกําหนดมาตรการตาง ๆ เชน การกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนด

มาตรฐานวิชาชีพ การสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตามหลักสูตรการอบรมมาตรฐานตาง ๆ 

ทั้งน้ี โดยมีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหอยูในระดับที่พึงประสงค 

และกระตุนสงเสริมใหพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา อันจะเปนประโยชนตอผูไดรับการศึกษาโดยตรง 

 5.  การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชเพื่อการจัดการศึกษา ทรัพยากรตาง ๆ   

ที่จําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ไดแก ทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู

ความชํานาญในการเรียนการสอน ภูมิปญญาทองถ่ิน สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ ลวนเปนทรัพยากร

จําเปนแตรัฐไมสามารถจัดหามาสนับสนุนไดอยางเพียงพอ จึงถือเปนภาระหนาที่ของผูที่มีสวนได  

สวนเสียทุกคนในการจัดการศึกษาจะเขามาชวยเหลือสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา        

ของหนวยงานการศึกษาในแตละทองถ่ิน ตัวอยางเชน ครูอาจเชิญผูเฒาในหมูบานที่มีความรูเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมาชวยสาธิตหรือสอนวิชาที่เกี่ยวของได 

 6.  การมีสวนรวม การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตาง ๆ 

จะไดรับการสงเสริมใหเขารวมเสนอแนะ กํากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน

ของสังคมโดยรวมกระจายอํานาจใหหนวยปฏิบัติดูแลและรับผิดชอบ การตัดสินใจดวยตนเอง              

โดยหนวยงานสวนกลางทําหนาที่ 

จากการศึกษาหลักการในการจัดการศึกษาสามารถสรุปไดวา หลักสําคัญในการจัดการศึกษา  

มี 3 ประการ คือการศึกษาตลอดชีวิต การมีสวนรวม และการพัฒนาตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีหลัก    

ในการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งประกอบดวย 1) หลักเอกภาพดานนโยบาย 

และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 4) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา และการพัฒนาตอเน่ือง 5) การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชเพื่อการจัด

การศึกษา และ 6) การมีสวนรวม 

องคประกอบของการจัดการศึกษา 

องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษามี 8 องคประกอบ ไดแก 

 1.  สาระเน้ือหาในการศึกษา ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ ผูจัดการศึกษา

มักจัดทําหลักสูตรเปนตัวกําหนดเน้ือหาสาระ หลักสูตรเหลาน้ีอาจเปนหลักสูตรกลางที่ใชสําหรับ

การศึกษาแตละระดับ แตขณะเดียวกันก็ควรเปดโอกาสใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดเน้ือหา

สาระที่เหมาะสมกับทองถ่ินไดดวย เน้ือหาสาระในการศึกษาน้ันควรทันสมัย ทันตอเหตุการณ เหมาะสม
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กับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ทั้งน้ีครูตองทบทวน

เน้ือหาสาระที่ตนสอนเพื่อปรับแกไขใหถูกตองทันสมัย และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน หากเห็นวา

เน้ือหาผิดพลาดหรือลาสมัย ควรแจงผูบริหารใหทราบ 

 2.  ครูผูสอนหรือผูใหการเรียนรู ผูถายทอดเน้ือหาสาระไดแกครูและอาจารย ซึ่งถือเปน

ผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง บุคคลเหลาน้ีตองไดรับการศึกษาอบรมมาทั้งในดานเน้ือหาและวิธีการถายทอด 

เพื่อใหสามารถถายทอดความรูและสาระวิชาที่เปนประโยชนตอผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เงื่อนไข

สําคัญประการหน่ึงสําหรับครูและอาจารย คือ ตองมีความต่ืนตัวอยูเสมอในการติดตามเรียนรูเน้ือหา

วิชาการวิชาชีพใหม ๆ และวิทยาการดานการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณีตองมีการศึกษา

คนควาวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรูใหม ๆ ดวย อน่ึง ครูและอาจารยตองพัฒนาความสามารถในการ

ประยุกตสาระเน้ือหาและองคความรูใหมใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม 

 3.  สื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา สื่อและอุปกรณตาง ๆ เชน อาคาร สถานที่ โตะ 

เกาอี้ กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณที่ทันสมัยที่มีราคาแพงทั้งหลาย 

เชน อุปกรณในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เครื่องคอมพิวเตอร เหลาน้ี สื่อและอุปกรณเหลาน้ี

เปนสวนประกอบที่จําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่รับผิดชอบ 

ดูแลใหสิ่งเหลาน้ีมีอยางเพียงพอ อยูในสภาพใชงานได และใชสื่อเหลาน้ีเปนสวนชวยใหเกิดการ

ถายทอดเน้ือหาความรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูที่มีคุณภาพตองสามารถผลิตและ

พัฒนาสื่อและอุปกรณการศึกษาสําหรับการสอนของตนดวย 

 4.  รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหมน้ันมีความแตกตางไปจากการศึกษา

ยุคกอนซึ่งเนนที่ตัวครู ระบบการศึกษายุคใหมเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียน ดังน้ัน รูปแบบวิธีการเรียน

การสอนใหมจึงแตกตางไปจากเดิม จึงเกิดคําวา “ปฏิรูปการเรียนรู” ซึ่งนําไปสูกระบวนการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย เชนการระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําชมนอกสถานที่เรียน 

การใชอุปกรณเครื่องมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม ๆ น้ี ผูสอนพึงระมัดระวังเลือกใช

ใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม และจําเปนตองใชความคิดสรางสรรคประกอบกับการทําความ

เขาใจธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนของตน 

 5.  ผูบริหารและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษายังมี            

ผูที่รับผิดชอบที่อาจไมไดเปนผูถายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแก ผูบริหารซึ่งมีหนาที่จัดการศึกษา

ที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปโดยเรียบรอย นําไปสูเปาหมายที่ตองการ และยังจําเปนตองมีบุคลากรทาง

การศึกษาอื่นรวมดวย เชนเจาหนาที่ธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝาย

สนับสนุนอื่น ๆ  

 6.  เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจเปนรัฐบาล

ในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปกครอง ผูเรียน ชุมชน เปนตน เงินทุนเหลาน้ีเปน

องคประกอบสําคัญที่ชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 
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 7.  สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดลอม การจัดการศึกษาในระบบที่ยังตองอาศัยช้ัน

เรียนยังเปนสิ่งจาํเปน ดังน้ันอาคารสถานที่ หองเรียน และบรรยากาศแวดลอมที่ใชในการจดัการศึกษา

จึงเปนสวนที่ขาดไมได ถึงแมจะมีการจัดการศึกษาโดยใชสื่อทางไกลก็ตาม ก็ยังตองมีสถานที่สําหรับ

การบริหารจัดการ การผลิตและถายทอดสื่อ หรือการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ยังตอง

ใชอาคารเปนสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ผูบริหารและผูจัดการศึกษาตองสนใจดูแลคือ

ความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัยและการมีบรรยากาศแวดลอมที่เอื้อการเรียนรู สวนครูก็ตอง

รับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเหมาะสม หากจําเปนตองใชงบประมาณปรับปรุง                  

ก็ควรแจงผูบริหารใหชวยดําเนินการ 

 8.  ผูเรียน ผูเรียนหรือผูศึกษาถือเปนองคประกอบที่จําเปนที่สุดของการจัดการศึกษา 

เพราะผูเรียนคือผูรับการศึกษา และเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรู

และพฤติกรรมของผูเรียนเปนดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุม

ข้ันตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน ต้ังแตการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู การใหการศึกษา

อบรม การประเมิน และการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตอเน่ือง ดวยเหตุน้ีเปาหมายการจัดการศึกษา 

ในภาพรวมจึงมิไดจํากัดวงแคบเฉพาะในสถานที่ แตมุงที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีปรัชญาพื้นฐานสําคัญ 

คือ ทุกคนตองเปนสวนสําคัญของการจัดการศึกษาและการศึกษาตองจัดสําหรับคนทุกคน 

จากการศึกษาองคประกอบของการจัดการศึกษาสามารถสรุปไดวา องคประกอบสําคัญของ

การจัดการศึกษามี 8 องคประกอบ ไดแก 1) สาระเน้ือหาในการศึกษา 2) ครูผูสอน หรือผูใหการเรียนรู  

ผูถายทอดเน้ือหาสาระ 3) สื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา 4) รูปแบบวิธีการเรียนการสอน 5) ผูบริหาร

และบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา 6) เงินทุนสนับสนุน 7) สถานที่ศึกษาและบรรยากาศ

แวดลอม และ 8) ผูเรียน 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะทําใหการดําเนินงานจัดระบบคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน มีนักวิชาการไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไวดังน้ี 

สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2549 : 32) กลาวถึง กระบวนการบรหิารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

และคุณภาพวา ตองมุงใหเกิดความสมานฉันท ระหวางบุคลากรและหนวยงาน มีการกระจายอํานาจ

ไปสูทองถ่ินและสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคคลและครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

ภาณุวัฒน ภักดีวงศ (2548 : 28) กลาวถึงการกระจายอํานาจทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา การกระจายอํานาจทางการศึกษามีหัวใจสําคัญอยูที่หนวยงานระดับลางสุด 

หรือสถานศึกษาจะเปนผูใชอํานาจการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการทางการบริการการศึกษา

ใหแกเยาวชนในทองถ่ิน การดําเนินการดังกลาวจะเกิดข้ึนจากการที่ทุกฝายในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวม
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ในการดําเนินการในลักษณะที่เปนการดําเนินการทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ 

รวมตรวจสอบ รวมประเมินและรวมพัฒนา 

สําราญ ชุมวรฐายี (2553 : 13) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมายถึง 

การดําเนินงานจัดระบบคุณภาพการศึกษา ใหมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการมีสวนรวม         

ของผูปกครอง ชุมชน และองคกรสวนทองถ่ิน ไดเขามามีบทบาทในการคิดริเริ่มวางแผน ดําเนินการ

ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล การรวมคิด รวมศึกษาปญหา วางแผนการดําเนินงานการตัดสินใจ 

การแกปญหาจัดการองคกร สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายและองคกรมีประสิทธิภาพ 

เปยมศักด์ิ บํารุงสุข (2555 : 25 - 26) กลาววา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา คือ 

กระบวนการเรียนรู หรือจัดการศึกษา เปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากโครงสรางทางสังคม การจัด 

การศึกษาจึงมคีวามเช่ือมสัมพันธกับสงัคม ทั้งในประเด็นการสรางคนที่มสีติปญญา รูจักคิดใชวิจารณญาณ 

สรางความเปนพลเมอืงดี ดังน้ัน เพื่อสรางองคความรูใหมที่สรางสรรคตอสิง่มีชีวิต เปนการจัดการเรยีน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา 

สังคมและอารมณ โดยการเรียนรูดวยตนเอง จากการปฏิบัติจริงแลวนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ดังน้ัน การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อตอบสนองตอความตองการของชุมชนและทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ

จึงตองเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปกครองจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองอยางแทจริง 

จากการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเขามามีสวนรวมดําเนินกิจกรรมในการจัดการศึกษา โดยเริ่ม

ต้ังแตรวมวางแผนเพือ่กําหนดปญหา วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงแกไขปญหา 

และรวมประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดยยึดหลักการมีสวนรวม คือ หลักรวมคิด 

รวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) มาตรา 8 กําหนดใหสังคมมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา มาตรา 9 ระบุใหการจัดการศึกษาใหระดมทรพัยากรจากแหลงตาง ๆ  มาใชในการ

จัดการศึกษาและการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ธนสาร บัลลังกปทมา (2551 : 30) กลาววาการมีสวนรวม

ของประชาชน และชุมชนในการจัดการศึกษา นับเปนกระบวนการที่สําคัญ ที่จะชวยพัฒนาการศึกษา

ใหตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชนมีสวนรวมในการ

สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูปกครองที่มีความรูและมีเวลาวางมาเปนครูพอครูแม 
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ใหความรูดานวิชาการ ดานภูมิปญญากับบุตรหลาน ยอมเกิดผลดีทั้งตอโรงเรียนที่ไดบุคลากรเพิ่ม  

สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอนบุตรหลานในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพ และ 

นับถือในตัวผูปกครองเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุน ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึง

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง ไวดังน้ี 

สมสมัย เฟองงาม (2547 : 56) ทีไดกลาววาการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานมีประเด็นสําคัญตาง ๆ ดังน้ี  

 1.  หลักการมสีวนรวมโรงเรยีนและชุมชนควรมีการปฏิสมัพันธที่อยูในลักษณะเทาเทียมกัน 

โรงเรียนตองรับฟงความคิดเห็น ความตองการ และปญหาของชุมชน  

 2.  รูปแบบการมีสวนรวมโรงเรียนควรรวมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนและ

ดําเนินชีวิต  

 3.  หลักสูตรสถานศึกษาที่ดีน้ัน โรงเรียนจะตองเปดโอกาสและกระตุนใหคนในชุมชน

เขามามีบทบาทและภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร  

 4.  การบริหารโรงเรียน โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาทชวยในการบริหาร

โรงเรียนดวย ทายที่สุดชุมชนและโรงเรียนควรใหความรวมมือและชวยเหลือกัน เปนการพัฒนาสังคม 

ทองถ่ิน สงผลตอผูเรียนใหมีความรักและหวงแหนทองถ่ินของตน สามารถนาความรูที่ไดรับมาพัฒนา

ชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาและชวยใหประเทศชาติเจริญกาวหนาอีกดวย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 115) กลาวถึง บทบาทของพอแมหรือผูปกครองดาน การศึกษา 

ดังน้ี 1) มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและใหความเห็นชอบ กําหนดแผนการเรียนรู

ของเด็กรวมกับผูสอนและเด็ก 2) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 3) เปนเครือขายการเรียนรู จัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 

4) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจาเปน 5) อบรมเลี้ยงดู เอาใจใสใหความรัก 

ความอบอุน สงเสริมการเรียนรูและ พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก 6) ปองกันและแกไขปญหา

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนสงเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยประสานความรวมมือกับ

ผูสอนและผูที่เกี่ยวของ 7) เปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการปฏิบัติตนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูและ 

มีคุณธรรม นาไปสูการพัฒนาใหเปนสถานแหงการเรียนรู 8) มีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรู

ของเด็กและในการประเมิน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นันทิยา นอยจันทร (2548 : 296) กลาววา การมีสวนรวมทางการศึกษาของผูปกครองทําให

สามารถเช่ือมสานความเปนอยู การดูแล และการใหความรูแกเด็กอยาง ตอเน่ือง จากบานสูโรงเรียน

และจากโรงเรียนสูบาน การรวมมือจากผูปกครองอยางจริงจังจะเกิดผลลัพธ ในทางบวกแกเด็ก 

รุง แกวแดง (2548 : 1 - 5) ไดกลาววาในอดีตที่ผานมาประมาณรอยกวาปมาแลวกอนจะมี

ระบบโรงเรียนอยางเชนปจจุบัน การจัดการศึกษาของไทยในยุคน้ันข้ึนอยูกับพอแม และครอบครัว         
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ที่จะถายทอดทุกสิ่งทุกอยางของครอบครัวหรือของตระกูล เชน ความรูเรื่องการทํามาหากินทั้งหลาย

จากรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง แตเมื่อมีระบบการศึกษา คือมีระบบโรงเรียนแบบปจจุบัน ซึ่งเปนระบบ

ที่คอนขางแข็งมากเกินไป แข็งจนกระทั่งพอแมที่ รักลูกอยางย่ิงเกือบจะไมมีชองวาง หรือโอกาสเขาไป

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับลูกหลานตนเอง ซึ่งอยางดีก็เขาไปสงอาหารเชา อาหารกลางวัน 

เหมือนที่โรงเรียนหลาย ๆ แหงไดเปดโอกาสใหพอแมไดทํา 

การศึกษาตามระบบปจจุบันที่เกิดจากโรงเรียนฝายเดียว ทําใหระบบการศึกษามีปญหา

คอนขางมาก ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววา การที่ผูปกครองไมมีโอกาสและบทบาทในการศึกษาน้ัน 

ทําใหขาดครูที่เปนผูสอนลูกหลานดวยความรัก ไมวาจะเปน พอ แม ปู ยา ตา ยาย จํานวนไมนอยกวา 

20 - 30 ลานคน ดวยเหตุน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

(ฉบับที่3) เช่ือวา พอ แม คือคนที่เปนครูที่ดีที่สุด มีพลังในทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งความต้ังใจและความ

ปรารถนาดีตออนาคตของลูกหลานตนเอง เพราะฉะน้ันในการจดัทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) จึงไดนําสาระที่สําคัญ 2 สวนมาบรรจุไว คือ  

 1.  การศึกษาเปนสิทธิของผูเรียน เดิมมีความเช่ือวา การศึกษาเปนสิทธิของสถานศึกษา

ที่จะจัดอะไรอยางไรก็ได เพราะเวลาที่นําลูกไปเขาโรงเรียนจะตองไปน่ังออนวอน งองอน ซ้ํารายยัง

ตองจายเงินอีกจํานวนมาก เพื่อจะเอาลูกหลานเขาโรงเรียน แตตอไปน้ีกฎหมายใหม (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ไดระบุไวอยางชัดเจนวา

การศึกษาเปนสิทธิของผูเรียนไมใชสิทธิของครูหรือสิทธิของผูอํานวยการอยางที่เคยเปนในอดีต ดังน้ัน 

การจัดการศึกษาจึงเปนสิทธิของผูปกครองที่จะเขาไปมีสิทธิแทนลูกหลาน  

 2.  เดิมการจัดการศึกษาจะข้ึนอยูกับคนเพียงไมกี่คนเทาน้ัน แตขณะน้ีมีความมุงหมาย 

เจตนารมณชัดเจนวา ทุกฝายในสังคมจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อใหสามารถให

การศึกษาน้ันกับคนทุกชนช้ันทุกประเภทได เพราะฉะน้ัน พอ แม ผูปกครองจึงมีโอกาส มีบทบาท              

ในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองข้ึนอีกครั้ง 

การเปดโอกาสใหผูปกครอง สามารถจัดการศึกษาในครอบครัวได เปนรูปแบบการจัด

การศึกษาที่สากลเรียกวา Home School ผูปกครองทุกคนสามารถจัดการศึกษาที่บาน จะจัดได

อยางไรน้ัน ถาเปนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในสวนของการศึกษาภาคบังคับ พอแม ผูปกครอง  

ตองไปติดตอประสานงานกับสถานศึกษาแหงใดแหงหน่ึงเพื่อปรึกษาหารือ ความรู ความเขาใจ เรื่อง

การศึกษา เรื่องหลักสูตร วิธีการ รวมถึงคาใชจาย สวนรูปแบบที่จะทําไดน้ันมี 2 รูปแบบ  

 1.  ผูปกครองมีความพรอม สามารถจัดการศึกษาไดทุกอยาง ทุกวิชา ทําเองไดทั้งหมด 

เพียงแตรายงานผล การประเมิลผลใหกับสถานศึกษาที่เปนผูดูแล เปนผูชวยเหลือ อาจตกลงกัน เชน 

ภาคเรียนละครั้งหรือปละครั้งก็ได 

 2.  ผูปกครองที่ไมถนัดในการจัดการสอนในบางวิชา เชน ไมถนัดวิชาคณิตศาสตรหรือ 

ไมถนัดวิชาวิทยาศาสตร ใหโรงเรียนเปนผูจัดการศึกษาโดยจัดเฉพาะวิชาที่มีความถนัดและสามารถทําได 
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สิปปนนท เกตุทัต และคณะ (2550 : 212) ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาที่จะใหเกิดคุณภาพ

วา การจัดการศึกษาในอนาคตตองใชรูปแบบ “การบริหารโดยกลุมสถานศึกษาและชุมชน” เพื่อให

ชุมชนหรือองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการต้ังแตการวางแผน การกําหนดจุดมุงหมาย 

ของการจัดการศึกษา และการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตลอดจนการ

ตรวจสอบคุณภาพและการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในดานทรัพยากรการเรียนรูและทรัพยากรทางการเงิน 

เพื่อใหการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนเปนการศึกษาที่สอดรับกับวิถีชีวิต และชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีข้ึน 

จรุง อานนท (2555 : 23) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา คือ           

การจัดการศึกษาตองใหสังคม บุคคล องคกรตาง ๆ ภูมิปญญาทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา โดยชุมชนตองถือวาเปนภาระหนาที่ที่มีความจําเปนที่จะตองรวมกันในการใหคําปรึกษา

หารือ การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวดําเนินการตาง ๆ การรวม

สนับสนุน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อใหการศึกษาของชุมชนมีความเจริญกาวหนา 

นฤมล ทรัพยสมบูรณ (2555 : 24) กลาววาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 

หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันอยางตอเน่ืองและเปนระบบระหวางผูปกครองและครูในการจัด

การศึกษานับต้ังแตการระบุปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การประเมินผล และ

ผูปกครองตองรูบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอลูกในการเลี้ยงดูเอาใจใสใหเขาเจริญเติบโต เปนบุคคล           

ที่สมบูรณ พรอมทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

เปยมศักด์ิ บํารุงสุข (2555 : 25 - 26) สรุปวา ผูปกครองมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา 

คือ ผูปกครองมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูใหการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอน       

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา การชวยเหลือในการเปนวิทยากรภายนอก 

การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน โดยเริ่มจากการใหความสนใจจุดมุงหมายและการพัฒนา

โรงเรียน เพื่อจะทําใหเกิดความรับผิดชอบมากข้ึน การชวยตรวจสอบการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน

ของบุตรหลาน และชวยสอนทักษะพื้นฐานบุตรหลานอยางสม่ําเสมอ 

บังอร ศรีวิรยะ (2557 : 8) กลาววาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 

หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามารวมดําเนินกิจกรรม การบริหารจัดการศึกษา 

นับต้ังแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแกไขปญหา ตลอดจนการ

ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล นับวาเปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝายเพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง สามารถสรุปไดวา 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง หมายถึง การที่ผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ต้ังแตการวางแผน การกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา และการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลอง
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กับความตองการของทองถ่ินตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพและการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในดาน

ทรัพยากรการเรียนรูและทรัพยากรทางการเงิน เพื่อใหการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนเปน

การศึกษาที่สอดรับกับวิถีชีวิต นับวาเปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุกฝายเพื่อประโยชน        

ในการพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง 

 

ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง เปนกระบวนการที่ผูปกครอง              

มีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ใน 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานการ

ประสานงาน และดานการติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ความตองการมีสวนรวมดานการวางแผน 

การวางแผน เปนความพยายามขององคการ และหนวยงานในการกําหนดสิ่งทีจ่ะตองปฏิบัติ

จัดทําเพื่อใหตอบสนองตอภารกิจ ตอบสนองตอปญหาและความตองการใหไดผลดีที่สุดดวยวิธีการ         

ที่เหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตความจํากัดของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมในอนาคต  

ความหมายของการวางแผน 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการวางแผนไวดังน้ี 

ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 5) กลาววาการวางแผน หมายถึง การตัดสินใจเลือก

ทางเลือก (Alternative) ไมวาจะเปนทางเลือกเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายทั้งขององคการ โครงการ 

หรือของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการสวนตัว เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหรือสิ่งอื่นใดก็ตาม โดยสามารถอธิบาย

และใชคําที่เนนไปในเรื่องตาง ๆ กันของการตัดสินใจ กลาวคือ อาจเนนในเรื่องเกี่ยวกับการทํานาย

อนาคต หรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง เชน การเนนเปาหมาย กิจกรรม และผลสําเร็จ 

สําราญ ชุมวรฐายี (2553 : 34) กลาววาความตองการมีสวนรวมในการวางแผน หมายถึง 

ความตองการมีสวนรวมในการเปนกรรมการใหขอมูลหรือการใหคําปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กําหนดวิสัยทัศน รวมจัดทําแผน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและติดตามผลการปฏิบัติงานเพือ่ให

การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ณัฏยาณี บุญทองคํา (2555 : 20) กลาววาการวางแผน หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ       

ในอนาคตไวลวงหนา และกําหนดปจจัยสนับสนุนในการดําเนินการ วาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร จะ

กระทําอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา มีการเลือกวิธีการ 

แนวทางในการกําหนดโครงการกิจกรรม 
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พิธีพร ภักดีพิทักษกุล (2555 : 41) สรุปไววาการวางแผน คือ การกําหนดแผนงานในอนาคตวา

ใคร จะทําอะไร ที่ไหน อยางไร และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปไดอยางไร ซึ่งกลาวไดวาการวางแผนจะ

เปนประตูนําไปสูเปาหมายที่ต้ังไวน่ันเอง 

พรรณอร อุชุภาพ (2556 : 274) กลาววาการรวมวางแผน หมายถึง การรวมกันวางแผน 

การดําเนินงานระหวางสถานศึกษาและชุมชน เพื่อจะชวยใหการทํากิจกรรมของสถานศึกษาและ

ชุมชนมีความสมดุลในชวงวัน เวลา กลาวคือ ชวยใหชุมชนมีเวลาวางเขารวมกิจกรรมและสถานศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกและสอดคลองกับหลักสูตร 

Harold and Heinz (1984 : 21) กลาววาการวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทาง 

ปฏิบัติงานใหบรรลเุปาหมายที่ปรารถนาเปรยีบเสมือนเปนสะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต 

(where we are to where we want to go) เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน ฉะน้ันการวางแผน

จึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่ พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม

วัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใชดุลยพินิจ 

จากการศึกษาความหมายของการวางแผนสามารถสรปุไดวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการ

ที่องคการหรือหนวยงานดําเนินการเพื่อใหไดผลที่ตองการในอนาคต โดยการตัดสินใจลวงหนาในการ

เลือกวิธีทํางานที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ใหบรรลุผลตามที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด และ

เปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแกไขไดอยูเสมอ 

ลําดับขั้นตอนในการวางแผน 

การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรจะมีลําดับและข้ันตอนทั้งน้ีเพื่อใหงานน้ันมีประสิทธิภาพ  

การวางแผน ก็เชนกันจําเปนตองทําตอเน่ืองเปนกระบวนการ มีนักวิชาการไดเสนอลําดับข้ันตอนใน

การวางแผนไวดังน้ี 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน (2546 : 6 - 7) เสนอลําดับข้ันในการวางแผนประกอบดวย

ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1.  การกําหนดวัตถุประสงค (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกที่นักวางแผนจะ

ดําเนินการ ทั้งน้ี เพื่อใหรูทิศทางที่จะกาวเดินตอไปขางหนา เพราะการวางแผนเปนเรื่องของอนาคต

ดังที่ไดกลาวมาแลว และเปนพื้นฐานที่จะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอนาคตในองคการ สิ่งสําคัญ 

ที่จะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะตองมคีวามชัดเจน ทั้งน้ี เพื่อใหสมาชิกในองคการเกิด

ความเขาใจในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานกัน 

 2.  พัฒนาขอตกลงที่ เปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the 

Planning Premises) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตาง ๆ ที่จะเปนขอบเขตในการวางแผน เพื่อ

สามารถคาดการณเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะ

นํามาเปนพื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตาง ๆ ที่เปนผลมาจากขอมูลและปจจัย
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ภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ

และการเมือง ความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึง

ขอมูลและปจจัยภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนดข้ึนมาจากขอมูลรอบดานอันเปนผล

ที่ทําใหขอมูลที่ถูกนํามาใชเปนกรอบในการวางแผนมีความเช่ือถือไดมากข้ึน 

 3.  พิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการวางแผน (Reviewing all Possible 

Limitation son Planning) ขอจํากัดตาง ๆ มักเกิดข้ึนเสมอในการทํางานใด ๆ ฉะน้ันถาผูวางแผนได

มีการพิจารณาและคํานึงสิ่งเหลาน้ีแลวก็จะสามารถขจัดขอจาํกัดตาง ๆ  ใหเหลือนอยลง สิ่งที่ควรนํามา

พิจารณา คาดการณในการวางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนาที่ วัสดุอุปกรณสภาพทางการเงิน 

ตลอดจนบุคลากรตาง ๆ ในองคการ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะมีนํ้าหนักสําคัญในการกําหนดแผนงานที่

จะดําเนินการตอไป 

 4.  พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนผูวางแผนควรได

แสวงหาทางเลือกตาง ๆ ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนน้ัน เพราะบางครั้งการดําเนินการ

ตามแผนหน่ึง ๆ ไมใชมีแนวทางปฏิบัติแนวเดียวที่จะบรรลุความสําเร็จของแผนน้ัน แตอาจมีแนวปฏิบัติ 

หลาย ๆ แนวที่สามารถไปถึงวัตถุประสงคของแผนน้ันไดเชนกัน ฉะน้ันผูวางแผนจําเปนตองคิดถึง

แนวทางตาง ๆ หลาย ๆ แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนการพัฒนาความคิด

ของผูวางแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตาง ๆ  

 5.  ประเมินทางเลอืก (Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกน้ีตองการ

หลังจากได?มีการพัฒนาทางเลอืกตาง ๆ  แลวผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตาง ๆ ของทางเลือกแต

ละแนวประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนที่ทางเลือกเหลาน้ีจะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึง

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เปนไปไดสูงสุด (the Most Feasible Alternatives) สิ่งที่เปนขอคิดสําหรับ 

ผูวางแผนในการประเมินทางเลือกน้ันก็คือไมมีวิธีใดที่ใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะน้ันผูวางแผนควร

ตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกที่เลือกแลวมาหลอมรวมกันเพื่อ

เปนแผนที่เปนไปได?มากที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ 

 6.  เปลี่ยนแปลงแผนสู?การปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตอง

ทําการเปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติซึง่จะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (Policies) ตารางการ

ทํางาน (Schedules) และงบประมาณ (Budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลาวน้ีจะชวยเปน

แนวทางในการดําเนินการปฏิบัติที่ชัดเจนข้ึน 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2551 : 10) ไดเสนอหลกัการไววา การวางแผนประกอบดวย 

3 ข้ันตอนพื้นฐาน ไดแก 

 1.  ข้ันการวางแผน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของทุกระดับหนวยงานทุกองคการ เปนการ 

เตรียมการกําหนดหลักเกณฑการทํางาน ข้ันตอนการวางแผนจะดําเนินงานดังน้ี คือ 1) กําหนด
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เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการ 2) ศึกษาและวิเคราะหสถานการณที่เปนอยูโดยละเอียด และ   

3) ดําเนินการวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

 2.  ข้ันการนําแผนไปปฏิบัติ เมื่อวางแผนเสร็จแลว ก็ตองจัดใหมีการปฏิบัติงานตามแผน

โดยวิธีการดังน้ี 1) จัดใหมีการอํานวยการ สั่งการ และแบงงานเปนสัดสวนตามแผนงานที่วางไว            

2) แจงใหผูที่เกี่ยวของกับแผนงานเขาใจอยางกระจางชัดเจน 3) กําหนดวิธีการประสานงาน 4) กําหนดวิธี

ตรวจสอบและควบคุมงาน และ 5) ตรวจสอบและประเมินผลงานเปนระยะ  

 3.  ข้ันการประเมินผล เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะและ

คุณภาพของแผนงานและโครงการ โดยการใชขอมูลเปนเครื่องสนับสนุน เปนการเปรียบเทียบผล      

ของการปฏิบัติงานที่ไดรับกับวัตถุประสงคของแผนงานที่กําหนดและการประเมินคาของวิธีการตาง ๆ 

ที่นํามาใชในการดําเนินงาน  

ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 6) กลาวถึงลําดับข้ันตอนในการวางแผน ซึ่งประกอบดวย 

ข้ันตอนสําคัญ ๆ ดังน้ี 

 1.  การคํานึงถึงโอกาส เปนข้ันตอนเริ่มตนในการวางแผนเปนการพิจารณาถึงโอกาสตาง  ๆ

จากปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการวางแผนตองคํานึงถึง

จุดออน (Weaknesses) หรือจุดแข็ง (Strengths) ขององคการ ทั้งน้ีเพื่อพิจารณาถึงจุดออน หรือจุด

แข็ง ในแตละสภาวการณใหเปนโอกาสทางการแขงขัน 

 2.  การกําหนดวัตถุประสงคหรอืเปาหมาย เปนข้ันตอนที่การกําหนด ความตองการหรือ

ผลลัพธขององคการ เพราะฉะน้ันวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการตองมีทิศทางที่ชัดเจน 

 3.  ขอสมมติฐานในการวางแผน เปนการคาดคะเนแนวโนม คาดการณอนาคตโดยต้ังขอ

สมมติฐานจากสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อกําหนดหลักการและขอบเขตในการวางแผนสําหรับอนาคต 

 4.  การกําหนดทางเลือก ผูวางแผนตองกําหนดทางเลือกไวหลายทางเลือก ซึ่งแตละ

ทางเลือกจะตองสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคการได 

 5.  การเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ เปนข้ันตอนที่ตองคํานึงถึงวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายขององคการ เพื่อเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่กําหนดข้ึน 

 6.  การเลือกทางเลือก เปนข้ันตอนของการตัดสินใจจากผลของการวิเคราะห และ

ประเมินทางเลือก เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามแผนตอไป 

 7.  การสรางแผนสนับสนุน เมื่อการวางแผนสําเรจ็เรียบรอยการวางแผนสนับสนุนอื่น ๆ 

ก็ตองใหการสนับสนุนแผนหลัก โดยใหมีความสอดคลองและประสานซึ่งกันและกัน 

จาการศึกษาข้ันตอนของการวางแผน สามารถสรุปไดวา การวางแผน (Planning) น้ันถือวา

เปนกระบวนการหน่ึงที่มีลาํดับข้ันตอนของการดําเนินการต้ังแตเริม่ตนถึงสิ้นสุดเปนวงจรตอเน่ืองอยาง

เปนระบบ ซึ่งนักการศึกษาแตละทาน้ันอาจจะมีการกําหนดข้ันตอนในการวางแผนแตกตางกันอยูบาง 

แตเมื่อมองในภาพรวมและแนวทางในการปฏิบัติแลวเกือบจะเหมือนกัน ซึ่งสรุปเปนภาพรวมข้ันตอน
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ใหญ ๆ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียมการวางแผน ข้ันจัดทําแผน ข้ันนําแผนไปปฏิบัติ และข้ันติดตาม

ประเมินผล 

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning)  

การวางแผนน้ันมีหลายประเภทเพื่อใหความเหมาะสมกับการดําเนินงานในองคการหรือ

หนวยงานน้ัน ๆ เปนประการสําคัญ มีผูเสนอประเภทของการวางแผนไวดังน้ี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546 : 8 - 9) เสนอไววาการวางแผนสามารถจําแนก

ออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพื้นฐานไดดังน้ี 

 1.  จําแนกตามระดับการจัดการ 

  1.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ

ฝายบริหารระดับสูง (Top Management) เปนการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด 

(Overall Planning) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และข้ันตอนตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงาน 

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันและที่คาดการณวาจะมีในอนาคต 

  1.2 การวางแผนบริหาร  (Administrative Planning) เปนหนาที่ และความ

รับผิดชอบของฝายบริหารระดับกลาง (Middle-Level Management) เปนการวางแผนเพื่อกําหนด

กรอบและ ทิศทางไวสําหรับแผนปฏิบัติการ (Operative Plans)  

  1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) เปนแผนที่ผูบริหารระดับตน 

(Lower Level Managers) นําแผนบริหาร (Administrative Plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ 

 2. จําแนกตามลกัษณะการปฏิบัติ 

  2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning) เปนการวางแผนที่มีลักษณะ 

เปน แผนถาวรบงบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมที่เกิดข้ึนบอย              

ในองคการหรือใชเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนประจํา แผนชนิดน้ีจะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ 

วิธีการ และมาตรฐาน การวางแผนใชประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางย่ิงที่สามรถตรวจสอบ

การทํางานของพนักงานและสามารถประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมี

เอกภาพและ สอดคลองกับ วัตถุประสงคอยางไรก็ตามการวางแผนชนิดน้ีอาจมีจุดออนบาง คือเมื่อ

สภาพการณบางอยางเปลี่ยน แปลงไป แผนประเภทน้ีจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับ

สภาพการณในลักษณะแผนใช เฉพาะครั้ง 

  2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hoc Single Planning) เปนการวางแผนเพื่อปรับ

และเสริมการวางแผนดําเนินงานประจํา ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความ

เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เฉพาะ

สถานการณแผนประเภทน้ีใชครั้งเดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดน้ีวาแผนใช

ครั้งเดียว แผนประเภทน้ี ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางาน แผนใชเฉพาะครั้ง 

มีประโยชนตอองคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปนการใชเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณที่เกิดข้ึน 
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 3.  จําแนกตามระยะเวลา 

  3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนที่กําหนดระยะ 

เวลาดําเนินการต้ังแต 5 ปข้ึนไป แตจากการศึกษาของ The American Management Association 

พบวา แผนระยะยาวน้ีควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผล 

  3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนที่มี

ระยะเวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป 

  3.3 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กําหนดไว

ระหวาง 1 ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมชวงสัน้ ๆ  เพื่อใหวัตถุประสงคในแผน

ระยะยาว ประสบความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว 

องคการจึงจะ ดําเนินการ ไปถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่นอยางไรก็ตามในปจจบุันการวางแผน

ตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสัน้และ ระยะยาวอาจไมไดกําหนดเวลาทีก่ลาวในตอนตน 

เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมีการ เปลี่ยนแปลงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และระหวางประเทศ 

 4.  จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) 

เปนการวางแผนดานทําเลที่ต้ัง การใชประโยชนที่ดิน และการจัดหาเครื่องมือตาง ๆ ที่เอื้อตอการ

พัฒนา ในชวงระยะเวลาตาง ๆ  

 5.  การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังน้ี คือ วัตถุประสงค 

(Objectives) นโยบาย (Policies) วิธีปฏิบั ติงาน (Procedures) วิธีการ (Method) มาตรฐาน 

(Standard) และงบประมาณ (Budge 

จาการศึกษาประเภทของการวางแผนสามารถสรุปไดวาการวางแผนสามารถแบงออกได

หลายประเภทและหลายลักษณะตามแนวคิดพื้นฐานของการแบง คือ แบงตามระดับการจัดการ แบง

ตามลักษณะการปฏิบัติ แบงตามระยะเวลา แบงตามคุณคาการใชงาน และแบงตามขอบขายลักษณะ

ของแผน ซึ่งในการวางแผนจริงในภาคปฏิบัติน้ัน แผนจะไมมีลักษณะเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน 

แตจะเปนการผสมผสานกันหลายลักษณะ ข้ึนอยูกับวาหนวยงานหรือองคการจะเลือกใชแบบใด

ผสมผสานกัน มากนอยแคไหนเพียงใด เพื่อความเหมาะสมกับการดําเนินงานในองคการหรือ

หนวยงานน้ัน ๆ เปนประการสําคัญ 

ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)  

การวางแผนมีประโยชนโดยชวยใหมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานขององคการชวยให

การบริหารงานขององคการมีจดุหมายและทิศทางที่แนนอน มีผูเสนอประโยชนของการวางแผนไวดังน้ี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2546 : 3 - 4) ไดเสนอไววาการวางแผนที่ดียอมสงผลให

เกิดประโยชนดังตอไปน้ี 
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 1.  บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย

ปลายทางเพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรก  

ของการวางแผน ถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรง          

ไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

 2.  ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา 

เพื่อคิดวิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพเปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี

กิจกรรมที่ดําเนินมีความตอเน่ืองกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทําซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปน

การใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวา เปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัด

แกองคการ 

 3.  ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความ        

ไมแนนอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเปนงานทีเ่กี่ยวของกับการคาดการณในอนาคตการวางแผน

ที่มีประสิทธิภาพ เปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏข้ึนแลว ทําการคาดคะเน

เหตุการณในอนาคต และไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว 

 4.  เปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด

หนาที่การควบคุมข้ึน ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรม            

ที่ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถ มีการควบคุม กลาวได

วาแผนกําหนดจุดมุงหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 

 5.  สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages Innovation and 

Creativity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ 

(นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรคทั้งน้ีเน่ืองจากขณะที่ฝายจัดการ มีการวางแผนกันน้ันจะเปนการ

ระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผน ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค 

นํามาใชประโยชนแกองคการ และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

 6.  พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงช้ีให 

เห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุม

คนงานดวย เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากน้ันการวางแผน          

ยังเปนเครื่องมือฝก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

 7.  พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางานเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 

ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ในอนาคต 

 8. ใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความมั่นใจ

ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไว มุงไปที่จุดมุงหมาย
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เดียวกัน มีการจัดประสานในฝายตาง ๆ ขององคการ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝาย            

ขององคการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551 : 10) ไดเสนอวาการวางแผนมีประโยชนโดยชวยให

มองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานขององคการ ชวยใหการบริหารงานขององคการมีจุดหมายและ

ทิศทางที่แนนอน ชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนขอผูกมัด (Commitment)       

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ชวยลดหรือ

หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนใน การปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหเกิดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร และปญหาการ

กระทบกระทั่งและ แทรกแซงการทํางานซึ่งกันและกันของบุคลากรหรือฝายที่รับผิดชอบงานตางกัน 

และนอกจากน้ันยังชวยลดความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 5) กลาววาการวางแผนการดําเนินงานที่ดี จะสามารถ

กําหนดเปนแนวทางการดําเนินงานและสามารถกําหนดแนวทางการประสานงาน เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพกอใหเกิดการประหยัดกําลังคน ทรัพยากรและเวลา และบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรในระยะเวลาที่กําหนด 

จากการศึกษาประโยชนของการวางแผนสามารถสรุปไดวา การวางแผนมีประโยชนอยางย่ิง

ตอหนวยงานหรือองคการชวยใหการบริหารงานขององคการมีจดุหมายและทิศทางที่แนนอน ใหทุกฝาย

ทราบมีการประสานงานโดยอาศัยแผนเปนเครื่องมือ ชวยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพกระบวนการ

ในการตัดสินใจภายในองคการใหดีข้ึน ชวยใหบุคลากรสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมขององคการ

ที่เปลี่ยนไปใด ตลอดจนชวยขยายขอบเขตแนวคิดของผูบริหาร ชวยลดความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต เปนสิ่งที่ช้ีถึงการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพของหนวยงาน การบรรลุถึง

เปาหมายจะคุมคากับการลงทุนหรือไมก็ข้ึนอยูกับการวางแผนที่ดีเปนประการสําคัญ 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดานการวางแผน 

ผูปกครองสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการวางแผนของโรงเรียนได             

ในหลายกิจกรรม ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดศึกษาของผูปกครองดานการ

วางแผน ไวดังน้ี 

สําราญ ชุมวรฐายี (2553 : 89) กลาวถึงกิจกรรมความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองดานการวางแผนดังน้ี 1) มีสวนรวมเปนคณะกรรมการวางแผนของโรงเรียน 2) มีสวนให

ขอมูลและเสนอความคิดเห็นเพื่อใชประกอบการวางแผน 3) มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน 

4) มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน 5) มีสวนรวมประชุมกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 6) มีสวนรวมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 7) มีสวนรวมพิจารณาความสําคัญ  

ของโครงการ 8) มีสวนรวมปฏิบัติตามแผนงานของโรงเรียน 9) มีสวนรวมวางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ

เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานหรือโครงการของโรงเรียน 10) มีสวนรวมวางแผนจัดหางบประมาณ 
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เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานหรือโครงการของโรงเรียน และ 11) มีสวนรวมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ 

สิรินทิพย สิทธิศักด์ิ (2554 : 88) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

ดานการวางแผนดังน้ี 1) มีสวนรวมใหขอคิดเห็นในกิจกรรมของโรงเรียน 2) มีสวนรวมประชุมเสนอ

ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโรงเรียน 3) มีสวนรวมเสนอปญหาของโรงเรียน 4) มีสวนรวมในการกําหนด

วัตถุประสงค 5) มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 6) มีสวนรวมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน 7) มีสวนรวมพิจารณาโครงการของโรงเรียน 8) มีสวนรวมจัดทําแผนการใชงบประมาณ

ประจําปของโรงเรียน และ 9) มีสวนรวมพิจารณาแกไขปรับปรุงแผนโครงการ  

ลลิตา ปวะบุตร (2555 : 76) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดาน

การวางแผนดังน้ี 1) มีสวนรวมกําหนดนโยบายของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) มีสวนรวมกําหนดแนวทาง 

การจัดการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) มีสวนรวมกําหนดวัตถุประสงคในการวางแผนจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 4) มีสวนรวมกําหนดผูรับผิดชอบการวางแผนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5) มีสวนรวมกําหนดเปาหมาย

การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) มีสวนรวมประชุมปรึกษา เสนอแนะกําหนดแนวทางตามแผนปฏิบัติ

การหรือโครงการตาง ๆ 7) มีสวนรวมนําเสนอปญหาและความตองการของชุมชน ในการจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 8) มีสวนรวมติดตามการวางแผนการจัดการของศูนยพัฒนา เด็กเล็ก 9) มีสวนรวม

ประชุมจัดทําแผนพัฒนาประจําปของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 10) มีสวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผน 

โครงการพัฒนาตาง ๆ และ 11) มีสวนรวมในการจัดทําแผนหรือโครงการที่ตองการใชเงินงบประมาณ  

อธิพงษ ดาวเวียงกัน (2555 : 45 - 47) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา           

ของชุมชนดานการวางแผน ดังน้ี 1) มีสวนรวมในการวางแผนคัดเลือกผูที่มีความรูและถนัดเกี่ยวกับ         

ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อมาเปนวิทยากร ใหความรูแกนักเรียนในบางกิจกรรม 2) มีสวนรวมเขามารวม

ประชุมวางแผน ไดรับทราบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูและบุคลากร 3) มีสวนรวม

ปรึกษาหารือรวมกันในการประชุม เชน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผูปกครองโรงเรียน 

และ 4) มีสวนรวม มีสวนรวมในการใหคําปรึกษาหารือแกครูที่ดูแลรับผิดชอบฝายอาคาร สถานที่          

ของโรงเรียนซึ่งดําเนินการอยางตอเน่ือง 

จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองดานการวางแผน หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครองมีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวม         

ในการวางแผน สงเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เงินทุนสนับสนุน สถานที่

ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด  
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ความตองการมีสวนรวมดานการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ เปนกิจกรรมที่มนุษยตองกระทํา ไมวาจะเพื่อตนเอง ผูอื่นหรือหนวยงาน 

องคการที่บุคคลน้ันเปนสวนหน่ึงในสถานะที่แตกตางกัน การตัดสินใจเปนสิ่งที่สําคัญขาดไมได เพราะ

นอกจากจะใชตัดสินปญหาที่เกิดข้ึนแลว ยังเปนการบงบอกถึงประสิทธิภาพของงานหรือกิจกรรมที่ทํา 

เน่ืองจากปญหาที่เกิดข้ึนแตละบุคคลจะมีวิธีการแกปญหาและตัดสินใจที่จะใชรูปแบบ วิธีการในการ

แกปญหาตางกัน ถาตัดสินใจเลือกวิธีการที่ถูกตอง เหมาะสมก็จะสงผลดี แตถาตัดสินใจผิดพลาด 

แนนอนผลเสียก็อาจเกิดข้ึนตามมา ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรียนรูกระบวนการตัดสินใจ           

เพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

ความหมายของการตัดสินใจ 

มีผูใหความหมายของคําวาการตัดสินใจ ไวตาง ๆ กันดังน้ี 

ชนงกรณ กุณฑลบุตร (2547 : 44) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบ

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง การทาํการเลือกทางเลอืกใดจากหลายทางเลือกเพื่อใหแผนการบรรลุวัตถุประสงค  

บรรยงค โตจินดา (2548 : 178) กลาววา การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ หมายถึง  

การที่ ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง การวินิจฉัยสั่งการ

หรือการตัดสินใจเปนเรือ่งทีม่ีความสาํคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสังการจะเปนการเลอืกทางดําเนินการ

ที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

สมคิด บางโม (2548 : 175) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติ

ซึ่ง มีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว การตัดสินใจน้ีอาจเปนการตัดสินใจที่จะกระทํา

การสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งหลายอยาง เพื่อความสําเร็จตรงตามที่ต้ังเปาหมายไว ในทางปฏิบัติการ

ตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปญหาทียุ่งยากสลบัซับซอน และมีวิธีการแกปญหาใหวินิจฉัยมากกวาหน่ึงทาง

เสมอ ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเปาหมาย

อยางดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดกิองคการน้ัน  

วรพจน บุษราคัมวดี (2551 : 109) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร 

ตัดสินใจใชในการแกไขปญหาขององคการหรือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานขอมูล 

ขาวสารที่ไดรับจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมของบุคคล และกลุม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2554 : 186) ใหความหมายไววาการตัดสินใจ หมายถึง  

การเลือกทางเลอืกของวิธีการกระทําทางหน่ึงจากหลาย ๆ  ทางเลือกที่มีอยู เพื่อใหสอดคลองและบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจ คือ การแยกแยะ       

ตัวปญหา การพิจารณาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหา การประเมินขอมูลขาวสาร การกําหนด

ทางเลือกเพื่อแกไขปญหา การเลือกทางเลือก และการปฏิบัติตามทางเลือกที่ไดเลือกแลว 
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จาการศึกษาความหมายของการตัดสินใจ สรุปไดวาการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการ

เลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา        

เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ และเกี่ยวของกับ 

หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัด

คนเขาทํางาน การประสานงาน และการควบคุม 

องคประกอบของการตัดสินใจ  

การตัดสินใจ เปนกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได

พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ ซึ่งตอง

อาศัยองคประกอบหลายอยาง ๆ ดวยกัน มีนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบของการตัดสินใจ ไวดังน้ี 

วรพจน บุษราคัมวดี (2551 : 113 - 114) กลาววาการตัดสินใจมีองคประกอบที่ตองพิจารณา 

มี 4 ประการ คือ  

 1.  ผูทําการตัดสินใจ เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะการตัดสินใจจะดีหรือไม

ข้ึนกับบุคคลผูตัดสินใจเปนสําคัญ ดังน้ันผูตัดสินใจจําเปนตองมีขอมูล มีเหตุผล มีคานิยมที่ถูกตอง

สอดคลอง ตอการบรรลุเปาหมายองคการ แตในบางครั้งถาผูทําการตัดสินใจขาดขอมูลที่ถูกตอง      

ขาดเหตุผล และมีคานิยมที่มาสอดคลองแลวจะทําใหผลของการตัดสินใจไมดีพอได ผูทําการตัดสินใจ

บางเรื่อง ตองมุงสูการตัดสินใจเปนกลุมบางเรื่องบางกรณีก็ตัดสินใจโดยคน ๆ เดียว ดังน้ันผูบริหาร         

จึงตอง วิเคราะหสถานการณใหถูกตอง  

 2. ประเด็นปญหาที่ตองตัดสินใจ เปนองคประกอบที่สองที่ตองใหความสําคัญ ปญหา  

ที่ตองตัดสินใจน้ันจําแนกไดหลายประการ เชน จําแนกตามโรคโครงสรางและระบบงานบกพรอง โรค

พฤติกรรมบกพรอง และโรคเทคโนโลยีและวิทยาการบกพรอง เมื่อกําหนดปญหาไดชัดวาเปนปญหา

เรื่องอะไรก็สามารถหาแนวทางแกไขปญหาไดถูกตอง  

 3.  ทางเลือกตาง ๆ ที่บรรลุเปาหมายได เปนองคประกอบที่สามที่ตองคํานึง ผูบริหาร

ตองพยายามที่จะคนหาทางเลือกที่ดีกวาอยูเสมอและสรางทางเลือกใหมากกกวา 2 ทางเลือก ในปจจุบัน 

การบริหารองคการมุงสูการสรางทางเลือกสูการผลิตสินคาและบริการที่ถูกกวา มีคุณภาพสูงกวา           

มีความรวดเร็ว มีการบริการที่ประทับใจมากกวา นอกจากน้ีควรจะสรางทางเลือกเพื่อมุงสูการเรียนรู 

และสรางนวัตกรรมดานผลิตภัณฑซึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอองคการอีกดวย 

 4. สภาวการณที่ทําการตัดสินใจ ในการตัดสินใจจําเปนตองคํานึงถึงสภาวการณที่ทํา

การตัดสินใจเปนแบบใด ซึ่งมี 3 ประการ ไดแก สภาวการณที่แนนอน เปนสภาวการณที่ผูทําการตัดสินใจ 

ทราบทางเลือกตาง ๆ  และทราบถึงผลทีจ่ะเกิดข้ึนของแตละทางเลือกอยางดีดวย การตัดสินใจดังกลาว 

ยอมมีโอกาสถูกตองมากที่สุด เชน ตัดสินใจนําเงินฝากธนาคารยอมคํานวณดอกเบี้ยไดชัดเจนใน ระยะ

สั้นและระยะยาว สภาวการณที่เสี่ยง เปนสภาวการณที่ผูบริหารตัดสินใจทราบทางเลือกตาง ๆ และ
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ทราบโอกาส ความนาจะเปนที่เกิดข้ึนผูบริหารจะตัดสินใจเมื่อโอกาสที่จะไดรับผลประโยชน มากกวา

เสียประโยชน การตัดสินใจในสภาวการณเสีย่งผูทําการตัดสินใจตองเรียนรูทําความเขาใจ เรื่องทฤษฎี

ความนาจะเปนและแขนงการตัดสินใจ และสภาวการณที่ไมแนนอน เปนสภาวการณ ที่ผูทําการตัดสินใจ

อาจทราบทางเลือกตาง ๆ แตไมทราบผลที่อาจจะเกิดข้ึนในแตละทางเลือกโดยไม สามารถคาดคะเน

ความนาจะเปนของแตละทางเลือกภายใตสภาวการณดังกลาว ผูทําการตัดสินใจ จึงไมควรตัดสินใจ  

ใด ๆ ลงไปจนกวาจะมีขอมูลสารสนเทศที่นาเช่ือถือมากกวาที่มีอยู 

จาการศึกษาองคประกอบของการตัดสินใจ สามารถสรุปไดวาการตัดสินใจมีองคประกอบ

ดังน้ี ผูทําการตัดสินใจ ประเด็นปญหาที่ตองตัดสินใจ ทางเลือกตาง ๆ ที่บรรลุเปาหมายได สภาวการณ  

ที่ทําการตัดสินใจ  

ขั้นตอนในการตัดสินใจ  

การตัดสินใจเปนหนาที่ของผูบริหารที่เปนกระบวนการ (Process) และตองมีการพิจารณา 

ขอมูลตาง ๆ อยางรอบคอบ จากน้ันจึงทําการกําหนดทางเลอืกและเลอืกทางที่ดีที่สุดข้ึนมาและนําไปสู 

การปฏิบัติตอไป ซึ่งแนวความคิดของนักวิชาการไดแบงข้ันตอนการตัดสินใจไวมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน 

โดยทั่วไปกระบวนการตัดสินใจจะมีความแตกตางกันในดานการจัดกลุมของแตละข้ันตอนสําหรับ

กระบวนการตัดสินใจ  

ชนงกรณ กุณฑลบุตร (2547 : 50 - 52) กลาวถึงข้ันตอนในการตัดสินใจดังน้ี 

 1. การกําหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา สําหรับข้ันตอนแรกของการ

ตัดสินใจ จะเปนการกําหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาใหเกิดความชัดเจนกอน ซึ่งปญหา 

ที่เกิด ข้ึนกับองคการบางครั้งยากตอการระบุวามาจากสาเหตุใด เชน องคการประสบปญหาเกี่ยวกับ

ตนทุน การผลิตที่สูงข้ึนซึ่งอาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ดังน้ันผูบริหารจึงตองทําการศึกษาวิเคราะห

เพื่อระบุ และกําหนดปญหาใหชัดเจนวาเกิดจากสาเหตุอะไร โดยทั่วไปการแบงประเภทของปญหา 

ไดแก ปญหาที่เปนมาต้ังแตอดีตและปญหามีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ปญหาที่ทราบลวงหนา

วา จะเกิดข้ึนและควรเตรียมการปองกันหรือปญหาเฉพาะดานเปนปญหาที่เกิดจากสาเหตุเดียว และ 

สามารถแกไขสําเร็จไดงาย เปนตน ดังน้ันการกําหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาจึงเปน 

ข้ันตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

 2. การกําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่จะใชแกปญหา เมื่อผูบริหารสามารถกําหนดปญหาได 

ชัดเจนแลว โดยจะตองมีการกลั่นกรองขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาทั้งหมด เชน ขอมูลเกี่ยวกับ 

สภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคการเพื่อคนหาปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของปญหาที่มี 

ระดับความรุนแรงแตกตางกัน ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดจะถูกนํามากําหนดเปนทางเลือกเพื่อแกไข ปญหา 

ทางเลือกที่กําหนดในข้ันตอนน้ีอาจมีหลายทางเลือก เชน ทางเลือกในการแกปญหาตนทุน การผลิต  

ที่สูงข้ึนอาจเกิดข้ึนไดต้ังแตการปรับวิธีการทํางานของฝายผลิต การฝกอบรมทีมงานเพื่อเพิ่ม ทักษะ

การผลิต การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 
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 3. การประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ที่ไดกําหนด หลังจากวิเคราะหปญหา ทําการกําหนด 

ทางเลือกตาง ๆ ที่จะใชแกปญหา จากน้ันจึงทําการประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ซึ่งเปนแนวทางการนํา

ปญหาไปสูการแกไข ในข้ันตอนน้ีผูตัดสนิใจจะวิเคราะหและประเมินวาทางเลือกใดสามารถแกไขปญหา 

ไดดีที่สุด ทางเลือกใดควรจะดําเนินการกอนและหลัง มีการใชกระบวนการช่ังนํ้าหนักเพื่อพิจารณาถึง 

ผลดีและผลเสียในแตละทางเลือกดวย นอกจากน้ีจะตองพิจารณาดวยวาการตัดสินใจในทางเลือกหน่ึง 

ยอมสงผลกระทบตอปญหาอื่น ๆ ตามมาได ดังน้ันควรวิเคราะหและประเมินทางเลือกอยางรอบคอบ 

สําหรับปญหาที่เกิดข้ึนจะเปนการพิจารณาปญหาจากภายในองคการมากกวาภายนอก เชน บุคลากร 

อุปกรณขาดแคลน แนวทางแกไขสามารถทําไดโดยการเพิ่มบุคลากรการจัดซื้ออุปกรณเพิ่ม เปนตน 

 4. การตัดสินใจเลือกทีเ่หมาะสมที่สดุ เปนการนําเอาทางเลือกตาง ๆ  มาเปรียบเทียบวา 

ทางเลือกใดจะเหมาะสมและเปนไปไดมากกวากัน เชน องคการมีเงินทุนไมเพียงพออาจใชทางเลือก  

ที่เปนไปไดมากที่สุด คือ การกูยืมจากภายนอก การนําเงินกําไรสะสมมาใช เปนตน  

 5. ดําเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ เปนการเลือกทางเลือกที่ดีสุดและมีความเหมาะสม 

มากที่สุด จากน้ันจึงนําผลการตัดสินใจสูการปฏิบัติและประเมินผลตอไป  

 6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลอืกน้ัน ๆ  การประเมินผลเปนการพิจารณาคุณคาของผลงาน 

และความแตกตางระหวางผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ และมาตรฐานที่ไดเลือกจากทางเลือกที่ตัดสนิใจ 

ทั้งน้ีผูบริหารตองทําการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ และมาตรฐานกอนวามีความแตกตางกันหรือไม 

และความแตกตางน้ันมีความสําคัญมากนอยเพียงใด จะกอใหเกิดความเสียหายหรือไมมากนอยเพียงใด 

โดยตีคาของความแตกตางน้ันจากผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนวาเปนผลดีหรือผลเสียตอองคการอยางไร 

Plunkett and Attner (อางถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554 : 188 - 189)         

ไดเสนอลําดับข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเปน 7 ข้ันตอนดังน้ี 

 1. การระบุปญหา (Define the Problem) เปนข้ันตอนแรกทีม่ีความสําคัญอยางมาก 

เพราะเปนการระบปุญหาไดถูกตองหรือไม ยอมมีผลตอการดําเนินการในข้ันตอ ๆ ไปของกระบวนการ

ตัดสินใจ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย ดังน้ัน ผูตัดสินใจจึงควรระมัดระวังความ

ผิดพลาดในการระบปุญหา โดยควรแยกแยะความแตกตางระหวางอาการแสดงที่เกิดข้ึนกับตัวปญหาที่

แทจรงิกอน 

 2. การระบุขอจํากัดของปจจัย (Identify Limiting Factors) เมื่อสามารถระบุปญหา

ไดถูกตองแลว ผูตัดสินใจควรพิจารณาขอจํากัดตาง ๆ ของปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา การทราบถึง

ขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได จะชวยใหผูตัดสินใจกําหนดขอบเขตในการพัฒนา

ทางเลือกใหแคบลงได 

 3. การพัฒนาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) ข้ันตอนตอไป ผูตัดสินใจ

ควรทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ ข้ึนมา ซึ่งทางเลือกเหลาน้ันควรเปนทางเลือกที่มีศักยภาพ มีความ

เปนไปได ใชเวลาในการแกปญหานอย และใหประโยชนสูงสุด 
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 4. การวิเคราะหทางเลอืก (Analyze the Alternatives) เมื่อผูตัดสินใจไดทําการพัฒนา

ทางเลือกตาง ๆ โดยการนําขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ         

การวิเคราะหทางเลือกถูกนํามาใชเพื่อพิจารณาถึงผลตอเน่ืองที่จะตามมา 

 5. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the Best Alternative) เมื่อผูตัดสินใจไดทําการ

วิเคราะหและประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ควรมีการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก

อีกครั้ง เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียตอเน่ืองในภายหลัง

นอยที่สุด และใหผลประโยชนมากที่สุด แตบางครั้งผูตัดสินใจอาจตัดสินใจเลือกทางเลือกแบบ

ประนีประนอม โดยพิจารณาองคประกอบที่ดีที่สุดของแตละทางเลือกนํามาผสมผสานกัน 

 6. การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the Decision) เมื่อผูตัดสินใจได

ทางเลือกที่ดีที่สุดแลว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจน้ันไปปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 7. การควบคุมและการประเมิน (Establish a Control and Evaluation System) 

ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ไดแก การสรางระบบการควบคุมและประเมินผล ซึ่งจะชวย

ใหผูตัดสินใจไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการนําทางเลือกไปปฏิบัติวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

ขอมูลยอนกลับจะชวยใหผูตัดสินใจสามารถแกปญหาหรือทําการตัดสินใจใหมได เพื่อใหไดผลลัพธ 

ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

จาการศึกษาข้ันตอนในการตัดสินใจ สามารถสรุปไดวา การตัดสินใจประกอบดวยข้ันตอน

ดังน้ี คือ ข้ันตอนการกําหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา การกําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่จะ

ใชแกปญหา การประเมินผลทางเลือกตาง ๆ ที่ไดกําหนด การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

การดําเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ และการประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกน้ัน ๆ  

ขอควรคํานึงในการตัดสินใจ 

มีนักมีวิชาการไดเสนอขอควรคํานึงในการตัดสินใจไวดังน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2554 : 190) เสนอไววาเพื่อใหการตัดใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

ไดผลดีที่สุดตามที่ไดต้ังเปาหมายไว ควรพิจารณาขอควรคํานึงในการตัดสินใจตอไปน้ี 

 1.  ควรวินิจฉัยใหตรงจุดจากปญหา และใชขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ ใชเวลาในการ

ตัดสินใจที่เหมาะสม ใชความรูและประสบการณทั้งของตนเองและผูอื่นประกอบการตัดสินใจ 

 2.  ตัดสินใจใหเกิดคุณประโยชนเชิงสรางสรรคตอทั้งตนเองและสวนรวม 

 3.  ตัดสินใจไปในทิศทางที่สามารถปฏิบัติไดจริง 

 4.  พึงระวังสาเหตุที่ทําใหการตัดสินใจผิดพลาด เชน การคํานึงถึงเบื้องหลังที่แทจริง 

ของปญหา การโนมนาวใหตัดสินใจเพื่อประโยชนสวนตน หรืออางบารมีผูมีอํานาจและอิทธิพล ทําให

การตัดสินใจไมอยูในหลักการและแนวทางที่ถูกตอง 
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 5.  ผูตัดสินใจตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตน 

 6.  สภาวการณบางอยางอาจมีความเสี่ยงสูง หรืออยูในสภาวการณไมแนนอน ดังน้ัน       

ผูตัดสินใจตองมีความรอบคอบ การตัดสินใจที่เรงดวนหรือการตัดสินใจที่ลาชาเกินการณ อาจกอให 

เกิดความเสียหายได 

พรศักด์ิ อาษาสุจริต (2556 : 104) กลาววาขอที่ควรคํานึงในการตัดสินใจที่ดี ไดแก 

 1.  พยายามตัดสินใจใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด 

 2.  พยายามในการตัดสินใจใหมีลักษณะเปนไปในทางกระจายอํานาจบริหารใหแกสวน

ตาง ๆ ขององคการมากที่สุด 

 3.  พยายามตัดสินใจในทางที่สามารถนําไปปฏิบัติได คือ ไมขัดตอนโยบายขององคการ 

กฎหมายและระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี ในกรณีการตัดสินใจมอบอํานาจหนาที่

จะตองคํานึงวา บุคคลน้ันมีอํานาจหนาที่เพียงพอในการที่จะปฏิบัติไดเพียงใด 

 4.  พยายามมีการวางแผนในการดําเนินไวลวงหนา เพราะการตัดสินใจตองเกี่ยวของกับ

บุคคลและหนวยงานหลายฝาย ดังน้ัน ตองวางแผนรัดกุมเพื่อจะชวยใหการปฏิบัติการที่เกิดข้ึนหลัก

จากตัดสินใจไปแลวใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 

จากการศึกษาขอควรคํานึงในการตัดสินใจ สามารถสรุปไดวา การตัดสินใจมีขอควรคํานึง 

คือ ควรวินิจฉัยใหตรงปญหา ตัดสินใจใหเกิดคุณประโยชนเชิงสรางสรรคตอทั้งตนเองและสวนรวม   

ในทิศทางที่สามารถปฏิบัติไดจริง พยายามมีการวางแผนในการดําเนินไวลวงหนา ระวังสาเหตุที่ทําให

การตัดสินใจผิดพลาด และผูตัดสินใจตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตน 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดานการตัดสินใจ 

ผูปกครองสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการตัดสินใจของโรงเรียนได          

ในหลายกิจกรรม ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดศึกษาของผูปกครองดานการ

ตัดสินใจ ไวดังน้ี 

พะนากร มีภูคํา (2553 : 3) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดาน

การตัดสินใจดังน้ี 1) มีสวนรวมเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) มีสวนรวมเปนกรรมการที่ปรึกษา

ของหองเรียน 3) มีสวนรวมกําหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียน 4) มีสวนรวมประชุมวิเคราะห

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 5) มีสวนรวมกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษา 6) มีสวนรวม

ประเมินผลการจัดการศึกษา 7) มีสวนรวมเปนที่ปรึกษาโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน 8) มีสวนรวม

จัดหาและจดัสรรงบประมาณโรงเรียน และ 9) มีสวนรวมประเมนิผลและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน 

จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองดานการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครองมีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวม      

ในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน 
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สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เงินทุนสนับสนุน สถานที่ศึกษาและ

บรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุด 

ความตองการมีสวนรวมดานการประสานงาน 

การบริหารงานของหนวยงานจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือจากการปฏิบัติงาน              

ของทุก ๆ ฝายภายในหนวยงานในลักษณะทีมงาน เพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกรอยางสูงสุด ซึ่งเปน

กระบวนการในการทํางานเปนทีมมีการใหความสําคัญกับการประสานงานซึ่งเปนกระบวนการสําคัญ 

ที่ตองนํามาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุผลตามเปาหมายที่หนวยงานกําหนดไว  

ความหมายของการประสานงาน 

มีนักวิชาการไดใหความหมายของการประสานงานไวดังน้ี 

ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 2) กลาววา การประสานงาน คือกระบวนการจัดระเบียบ

การดําเนินงานอยางเปนระบบดวยการปฏิบัติงานรวมกันระหวางบุคคลหรือหนวยงาน 2 ฝายข้ึนไป 

เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเปาหมายในเวลา 

ที่กําหนด 

รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ (2553 : 5) กลาววา การประสานงาน หมายถึง การติดตอสื่อสารให

เกิดความคิด ความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะตอง

กระทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางสมานฉันทและมีประสิทธิภาพเพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น       

ไมเกิดการทํางานซ้ําซอน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน การประสานงานจึงเปนกระบวนการหน่ึง      

ของการบริหารและการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกร ความสําเร็จของการประสานงานข้ึนอยูกับ

บทบาทและความสามารถของบุคลากร 

กัลยา โชติธาดา (2554 : 20) การประสานงาน หมายถึง การรวมแรงรวมใจ ของบุคคล 

สองคนข้ึนไปมาเช่ือมการทํางาน เวลา การบริหาร เปาหมาย ความสามารถ กิจการตาง ๆ การทํางาน

รวมกันใหสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 42) สรุปไววา การประสานงานเปนกระบวนการบริหารงาน  

ต้ังแต 2 คนข้ึนไป เพื่อมาทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคในระยะเวลาที่กําหนด โดยนําความสามารถ 

ของผูปฏิบัติงานเขามาทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนดวย

ความรวมมือกันของบุคลากร โดยผานกระบวนการกลุม ซึ่งการทํางานจะไดไมเกิดการซ้ําซอนและ    

ไมขัดแยงกันเกิดข้ึนภายในองคกร และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการปฏิบัติงานใหเปนไป

อยางรวดเร็วสอดคลองกันภายในระยะเวลาที่กําหนดและเพิ่มประสิทธิภาพตอผูปฏิบัติงาน 

พิธีพร ภักดีพิทักษกุล (2555 : 45) สรุปไววา การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบ

วิธีการทํางานเพื่อใหงานและหนวยงานตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ไมทําใหงาน
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ซ้ําซอนกัน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้าํกัน ทั้งน้ีเพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงค

และนโยบายอยางมีประสทิธิภาพ การประสานงานจะประสบความสําเร็จข้ึนไดตองอาศัยความรวมมือ

ของทุกฝายรวมมอืรวมใจกันดําเนินงานใหสามารถบรรลวัุตถุประสงคและประสบความสําเร็จไดในที่สุด 

จาการศึกษาความหมายของการประสานงาน สามารถสรุปไดวา การประสานงาน หมายถึง 

การติดตอสื่อสารใหเกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และ

กิจกรรมที่จะตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางสมานฉันทเพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นไมเกิด 

การทํางานซ้ําซอนขัดแยงหรือเหลี่อมล้ํากัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการ

ปฏิบัติงานที่ต้ังไวและเพิ่มประสิทธิภาพตอผูปฏิบัติงาน 

หลักการประสานงาน 

หลักการประสานงานเกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารกบับคุคลอื่นหรอืหนวยงานอื่น เพื่อสราง

ความรวมมือในการประสานงานและปฏิบัติงานใหตรงกับวัตถุประสงคหรือนโยบาย การประสานงาน

จึงตองมีอยูในทุกระดับช้ันเพื่อสรางการทํางานของทุก ๆ ฝายตองมีการสอดคลองกันผูปฏิบัติงาน

จําเปนตองมีหลักในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะถาขาดการรวมมือในการประสานงาน

เพียงระดับใดระดับหน่ึง ยอมสงผลกระทบความตองการขององคกร มีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักการ

ประสานงานไวดังน้ี 

ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 5) กลาวถึงหลักการประสานงาน ไวดังน้ี 1) การประสาน

นโยบายและวัตถุประสงคขององคกรใหสอดคลองกันเพื่อเอกภาพในการบริหารและงายตอการลงสู

การปฏิบัติ 2) การประสานแผนงานของทุกฝายใหมีความเขาใจในกรอบนโยบายของแตละหนวยงาน 

3) การประสานคน ผูปฏิบัติงานรวมกันตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และ 4) ระบบการติดตอสื่อสาร

ตองมีประสิทธิภาพ อาจใชวิธีใชหนังสือราชการโทรศัพท ประชุมหารือหรือการมอบหมายตาง ๆ         

ตองมีความชัดเจนและไดผลดีตามวัตถุประสงค  

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 44) กลาววา หลักการประสานงาน เปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร

กับบุคคลอื่นหรืหนวยงานอื่นจะใหความรวมมือประสานงานปฏิบัติใหเขาวัตถุประสงคหรือนโยบาย 

การประสานงานจึงตองมีอยูในทกุระดับช้ัน การทํางานของทุก ๆ  ฝายตองมีการสอดคลองกัน ผูปฏิบัติงาน

จําเปนตองมีหลักในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะถาขาดการรวมมือในการประสานงาน

เพียงระดับใดระดับหน่ึง ยอมสงผลกระทบความตองการขององคกร 

จาการศึกษาหลักในการประสานงาน สามารถสรุปไดวา หลักในการประสานงานเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นหรืหนวยงานอื่นจะใหความรวมมือประสานงานปฏิบัติใหเขา

วัตถุประสงคหรือนโยบายทีว่างไว โดยมีหลัก ดังน้ี 1) การประสานนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร

ใหสอดคลองกัน 2) การประสานแผนงานของทุกฝายใหมีความเขาใจในกรอบนโยบาย 3) การประสานคน 

ผูปฏิบัติงานรวมกันตองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และ 4) ระบบการติดตอสื่อสารตองมีประสิทธิภาพ  
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องคประกอบของการประสานงาน 

มีนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของการประสานงานไวดังน้ี 

กัลยา โชติธาดา (2554 : 21) กลาววา การประสานงานมีองคประกอบดังน้ี คือ  

 1.  ความรวมมือ จะตองสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของทุกฝาย โดยอาศัย

ความเขาใจ หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร

มาสนับสนุนงานรวมกัน เปนการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน เต็มใจที่จะทางานรวมกัน 

และชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไปสูเปาหมายใดเปาหมายหน่ึง 

 2. จังหวะเวลา จะตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน

ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันใหตรงเวลา 

 3.  ความสอดคลอง จะตองพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทํางานซอนกัน เพื่อชวยให

การบริหารงานประสบความสําเร็จ 

 4.  ระบบการสื่อสาร จะตองมีการสื่อสารที่เขาใจตรงกันอยางรวดเร็ว และราบรื่น       

การติดตอสื่อสารเปนสิ่งสําคัญสาํหรบัการประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือ

ความรูสึกและเปนสื่อกลางที่จะเช่ือมโยงบุคคลตาง ๆ ภายในหรือระหวางหนวยงานหรือองคกรให 

เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

 5. ผูประสานงาน จะตองสามารถดึงทุกฝายเขารวมทํางานและสามารถขอความรวมมือ

เพื่อตรงไปสูจุดหมายเดียวกันตามที่กําหนดเปนวัตถุประสงค 

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 44) กลาววา การประสานงานที่ดีจะตองประกอบดวย บุคคลและ

การบริหารจัดการภายในองคกร จะตองเริ่มจากการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน 

ผูบริหารจําเปนตองเปนผูรับผิดชอบงานที่เปนกลางในการบริหารงานน้ัน ๆ โดยมีการมอบหมายงาน

ใหเหมาะสมกับตัวบุคคลที่จะตองระบุหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และการจัดระเบียบในการ

ปฏิบัติงานตองเหมาะสมกับองคกร เพื่อใหองคกรมีความเจริญกาวหนาและมีระเบียบมากข้ึน 

จาการศึกษาองคประกอบในการประสานงาน สามารถสรุปไดวา การประสานงานประกอบดวย 

ความรวมมือ จังหวะเวลา ความสอดคลอง ระบบการสื่อสาร และผูประสานงาน โดยมีการมอบหมาย

งานใหเหมาะสมกับตัวบุคคลที่จะตองระบุหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และการจัดระเบียบในการ

ปฏิบัติงานตองเหมาะสมกับองคกร เพื่อใหองคกรมีความเจริญกาวหนาและมีระเบียบมากข้ึน 

รูปแบบและขั้นตอนการประสานงาน 

มีนักวิชาการไดกลาวถึงรูปแบบของการประสานงานไวดังน้ี 

ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 3) กลาวถึงข้ันตอนและกระบวนการประสานงาน ดังน้ี  

1) การกําหนดนโยบายการดําเนินงาน 2) การวางแผนการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย 3) ดําเนินการ

จัดสรรกระบวนงานใหสอดคลองกับระยะเวลาปฏิบัติงาน 4) การดําเนินการประสานงานตามข้ันตอน
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กระบวนงานและบทบาทภายในองคกร และ 5) การดําเนินการประสานงานระหวางบุคคล หนวยงาน 

และองคกรภายนอก 

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 46 - 47) กลาววา รูปแบบการประสานงาน มี 2 รูปแบบ คือ       

การประสานงานภายในและนอกองคการ การประสานงานในแนวด่ิงแนวนอน สวนการประสานงาน

จะตองมีการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตอสื่อสาร 2 ทาง จะชวยใหมีความเขาใจตรงกัน 

ซึ่งองคกรโดยสวนใหญจะเลือกที่จะนําวิธีการประสานงานแบบผสมเขามาเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน

เพื่อบรรลุกับเปาหมายของการดําเนินงานที่มีความซับซอน แตการประสานงานจะประสบผลสําเร็จ        

ก็ข้ึนอยูกับบุคลากรภายในองคกรเปนผูเลือกใชใหเหมาะสมกับองคกรของตนเอง 

จาการศึกษารูปแบบของการประสานงาน สามารถสรุปไดวา กรประสานงานสามารถกระทําได 

2 รูปแบบ คือ 1) การประสานภายในองคกร จะใชวิธีการประสานงานอยางไมเปนทางการ คือ        

การประสานอยางอยางไมมีพิธีรีตอง เพียงแตทําความตกลงใหทราบถึงการที่จะปฏิบัติใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน และ 2) การประสานภายนอกองคกร จะใชวิธีการประสานงานอยางเปนทางการ คือ 

การประสานงานแบบมีพิธีรีตรอง มีหนังสือติดตอหรือตองแจงใหทราบโดยทําเปนลายลักษณอักษร 

ประโยชนของการประสานงาน 

มีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของการประสานงานไวดังน้ี 

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 47) กลาววาการประสานงานกอใหเกิดประโยชนในการประหยัด

ทรัพยากรในการบริหารองคกร เชน บุคลากร เวลา งบประมาณ วัสดุ ชวยลดการปฏิบัติที่มีการ

ซ้ําซอนกันของบุคคลแตละฝาย ชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และชวยให

บุคลากรใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหไปในทิศทางเดียวกันและอาจเกิดความคิดใหม ๆ เกิดข้ึน

ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

จาการศึกษาประโยชนในการประสานงาน สามารถสรุปไดวา การประสานงานทําใหการ

ทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวโดยราบรื่นและรวดเร็ว ทุกฝายมีความเขาใจถึงนโยบายและเปาหมาย

ของหนวยงาน ชวยประหยัดเวลา งบประมาฯ วัสดุสิ่งของตาง ๆ ในการทํางาน ทําใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน นําไปสูการกระตุน

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดานการประสานงาน 

ผูปกครองสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการประสานงานของโรงเรียนได

ในหลายกิจกรรม ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดศึกษาของผูปกครองดานการ

ประสานงาน ไวดังน้ี 

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 131) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดาน

การประสานงานดังน้ี 1) มีสวนรวมในการชวยประสานงานดานตาง ๆ กับบุคคลหรือองคกรอื่นทั้งใน

ทองถ่ินและนอกทองถ่ินเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) สละเวลาใหกับโรงเรียน
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ในการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา 3) มีสวนรวมช้ีแจงเปาหมายและนโยบายของโรงเรียน

แกประชาชนดวยความเขาใจที่ถูกตอง 4) มีสวนรวมเปนตัวแทนของโรงเรียนในการประสานความเขาใจ 

ที่ดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน 5) มีสวนรวมประสานความสัมพันธอันดีตอองคหรอืหนวยงานในทองถ่ิน

ที่สามารถเปนแหลงความรูใหโรงเรียน และ 6) มีสวนรวมสนับสนุนใหองคกรอื่น ๆ เขารวมกิจกรรม 

โครงการพัฒนาของโรงเรียน โดยใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการและรวมในการพัฒนาชุมชน 

ลลิตา ปวะบุตร (2555 : 77) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดาน

การประสานงานดังน้ี 1) มีสวนรวมชวยประสานงานกับบุคคลในทองถ่ิน เพื่อขอสนับสนุนการจัด

การศึกษา 2) มีสวนรวมชวยประสานงานกับองคกรอื่นนอกทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา    

3) มีสวนรวมเปนตัวแทนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการประสานความเขาใจที่ดีระหวางชุมชนกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 4) มีสวนรวมประสานงานกบัชุมชนในการพฒันาโรงเรียน 5) มีสวนรวมใหความรวมมือ

เปนวิทยากรใหความรูแกเด็ก 6) มีสวนรวมอํานวยความสะดวกในเรื่องของแหลงเรียนรู 7) มีสวนรวม

อํานวยความสะดวกในเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ิน 8) มีสวนรวมแจงขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนไดรับรู 9) มีสวนรวมประสานงานดานวัสดุอุปกรณในการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และ 10) มีสวนรวมประสานงานดานงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

อธิพงษ ดาวเวียงกัน (2555 : 47 - 48) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน

ดานการประสานงานดังน้ี 1) มีสวนรวมในการประสานงาน โดยลักษณะการประสานงานดานวิชาการ น้ัน

จะทําในรูปแบบแลกเปลีย่นเรยีนรูกับคณะครูและบคุลากร ในโรงเรียนทั้งในลักษณะอยางเปนทางการ

โดยผานการประชุมคณะกรรมการ และแบบไมเปนทางการโดยการพบปะพูดคุยกันทั่วไปเมื่อพบเจอกัน

ในชุมชนโดยเฉพาะในเรื่อง การพัฒนาโรงเรียน หรือการประสานงานในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีแก

บุตรหลาน เชน กิจกรรมวันเด็ก หรือกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีความกลาแสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม 

รูจักการใหการแบงปน ความกาวหนาของผลการเรียนของนักเรียน 2) มีสวนรวมในสวนที่เกี่ยวของกับ

ดานวัสดุอุปกรณโดยทาการประสานความรวมมือกับผูปกครองเพื่อจัดหา วัสดุใน การกอสราง            

3) มีสวนรวมชวยประสานความรวมมือในการใชแรงงานในการทํางานเชน งานกอสรางอาคารเรียน

ตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ 4) มีสวนรวมประสานในการจัดซื้อ จัดจางคารับเหมาและแรงงาน        

5) มีสวนรวมในการประสานงานกับทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพือ่ของบประมาณมาจางวิทยากร

ภายนอกเขามาสอนในวิชาที่ขาดแคลน 6) มีสวนรวมประสานงานกับบคุคลภายในและภายนอกชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 7) มีสวนรวมเกี่ยวกับเสนอปราชญชาวบานหรือ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน

เพื่อมาเปนวิทยากรใหกับนักเรียนในบางโอกาสหรือตามที่โรงเรียนไดขอความรวมมือ 8) มีสวนรวม  

ในการประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน โดยทําการแจงขอมูลขาวสารในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน 

ใหชุมชนไดรับรู และ 9) มีสวนรวมในการประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน โดยทําการแจงขอมูลขาวสาร

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหชุมชนไดรับรู  
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จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองดานการประสานงาน หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครองมีความมุงหวังเขาไปมีสวนรวม

ในการประสานงานในการจดัการศึกษาของโรงเรยีนในเรือ่งหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอน สื่ออุปกรณ

การเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เงินทุนสนับสนุน สถานที่ศึกษาและบรรยากาศ

สภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

ความตองการมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการดําเนินงาน ซึ่งมีหลักการ

สําคัญ คือ การติดตาม ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสู

การดําเนินการ ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคอยางไดผล และปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสม

มากย่ิงข้ึน 

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

 1. ความหมายของการติดตาม 

  มีนักวิชาการไดใหความหมายของการติดตามไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 3) ใหความหมายไววาการติดตาม (Monitoring) 

หมายถึง กระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานที่จะชวยใหระบบการวางแผน 

และการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว โดยรวบรวมขอมูลตามระบบงาน 

เชน เปาหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง

แกไข และเพื่อใหไดผลงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

  ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 11) กลาววาการติดตามและประเมินผลเปน        

สวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการดําเนินงานซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ การติดตาม ความกาวหนา  

ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จของงานอันจะนําไปสูการดําเนินการ แกไขปรับปรุงรวมกัน

ใหบรรลุเปาหมาย การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตาม

แผนงานที่กําหนดไว เพื่อตัดสินใจแกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด   

  วิธัญญา ชวเจริญพัมธ (2556 : 24) กลาววา การติดตาม หมายถึง ระบบการเก็บ

รวบรวมขอมูลของการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ  

  พนิต เข็มทอง (2556) ใหความหมายของการติดตาม (Monitoring) หมายถึง        

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไวหรือไม 

  จากการศึกษาความหมายของการติดตาม สามารถสรุปไดวาการติดตาม หมายถึง 

การเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน เพื่อ

ตัดสินใจแกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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 2. ความหมายของการประเมินผล 

  มีนักวิชาการไดใหความหมายของการประเมินผล ไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 6) ใหความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 

วาหมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และ

พิจารณาบงช้ีใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอย ของโครงการอยางมีระบบ แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง

แกไขโครงการ เพื่อการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการอยางมี

ระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการ ไดตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่กําหนดไววา      

จะสามารถใหมีความถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะตองสงผลใหโครงการน้ันดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551 : 18) เสนอไววา การประเมินผลงานเปนการ

วัดและการแปลผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนวา บรรลุ วัตถุประสงคของโครงการหรือไมและสมควร           

ที่จะดําเนินโครงการตอไปหรือไม หรือจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรจึงจะทําใหโครงการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึน และบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางสมบูรณมากที่สุด 

  ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 11) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง         

การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/

โครงการน้ัน ๆ วามีมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑที่กําหนดข้ึน จึงเปนกระบวนการบงช้ีถึง

คุณคาของแผนงาน/โครงการ 

  ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 57) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการศึกษา 

จัดเก็บขอมูลเพื่อนํามาใชในการพัฒนา ตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม เพื่อใหงานน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค 

  พนิต เข็มทอง (2556) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่ใชใน

การอธิบายและตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหน่ึงอยางมีหลักเกณฑ 

  วิธัญญา ชวเจริญพัมธ (2556 : 24) กลาววา การประเมินผล หมายถึง ระบบการ

ตรวจสอบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานเพื่อตัดสินคุณคา (Value Judgment)  

  จาการศึกษาความหมายของการประเมินผล สามารถสรุปไดวา การประเมินผล 

หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของงานเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิโดยนําผลการวัดมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว และสามารถนําผล

การประเมินไปใชในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการดําเนินงานในครั้งตอไปเพื่อใหงานน้ันบรรลุตาม

วัตถุประสงค 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 1. วัตถุประสงคของการติดตาม 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการติดตามไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 3) ไดเสนอวาการติดตามมีวัตถุประสงคดังน้ี        

1) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน 2) เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวาง

การดําเนินงาน และ 3) เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรุง การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

  พนิต เข็มทอง (2556) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการติดตาม ดังน้ี 1) เพื่อใหการ

ดําเนินโครงการเปนไปตามแผน 2) เพื่อใหใชทรัพยากรไดเต็มที่ คุมคา และประหยัด 3) เพื่อทราบถึง

ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน 4) เพื่อใหไดแนวทางแกไข ปรับปรุง ปจจัยนําเขาและกิจกรรมตาง ๆ 

และ 5) เพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผล  

  วิธัญญา ชวเจริญพัมธ (2556 : 24) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการติดตามดังน้ี      

1) แกปญหาขณะดําเนินงานตามโครงการ 2) ติดตามความครบถวนของปจจัยการปฏิบัติงานตามแผน 

และ 3) เพื่อติดตามผลวาตรงตามแผนหรือไม  

  จากการศึกษาวัตถุประสงคของการติดตาม สามารถสรุปไดวาการติดตามมีวัตถุประสงค 

ดังน้ี 1) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน 2) เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวาง

การดําเนินงาน และ 3) เพื่อหาแนวทางแกไข ปรับปรงุ การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 2. วัตถุประสงคของการประเมินผล 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 6) เสนอไววาเน่ืองจากการประเมินผลเปนการหา

แนวทางในการตัดสินใจโดยไมมีเปาหมายเพื่อการคนหาความรูอยางการวิจัย แตงจะมุงคนหาสิ่งที่

โครงการไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือศึกษา

ระหวางดําเนินโครงการน้ันมีปญหาใดวาควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะ

พิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลได ดังน้ี 

   1) การประเมินเปนเครื่องมือในการบริหารและการวางแผนอยางหน่ึงที่จะชวย

ตอบสนองตอภารกิจ ความตองการของหนวยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2) เพื่อทราบความกาวหนา สภาพ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค 

   3) เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน

โครงการ ยกเลิกโครงการ ที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปน 

   4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบรหิารการใชจายงบประมาณ 
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   5) เปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองผลักดันใหการดําเนินงาน 

/โครงการ หรือแผนงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับ 

ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

  พนิต เข็มทอง (2556) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผล ดังน้ี 1) เปน

ขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 2) เพื่อใหการบริหารโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ           

3) เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงโครงการที่คลายกัน และ 4) เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินโครงการวา

ประสบผลสําเร็จหรือไม 

  วิธัญญา ชวเจริญพัมธ (2556 : 24) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประเมินผลวามี

จุดมุงหมายเพื่อ ตัดสินความเหมาะสมของการดําเนินงานและการบรรลุผลสําเร็จของโครงการ ความ

เพียงพอความเหมาะสมของปจจยัความเหมาะสมของวิธีดําเนินงาน การบรรลุความสําเร็จของโครงการ 

  จาการศึกษาวัตถุประสงคของการประเมินผล สามารถสรุปไดวา การประเมินผล      

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อทราบความกาวหนา สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรค      

2) เปนขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 3) เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และ 4) เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงงานที่คลายกัน  

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

มีนักวิชาการไดใหความสําคัญของการติดตามและประเมินผล ไวดังน้ี 

สํานักนโยบายและแผน (2550 : 3) เสนอวาการติดตามผลจะมุงเนนขอมูลที่มีความสําคัญ

ของโครงการ ดังน้ี 

 1.  ผลการปฏิบัติงาน (ของผูรับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใชตรวจสอบดูวาไดปฏิบัติ

ตามระยะเวลาที่แผนไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 

 2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูวาโครงการ ไดรับปจจัยหรือ

ทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม 

 3.  ผลการดําเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

หรือไมเพียงใดมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานแผนงานและข้ันปฏิบัติงาน 

สํานักนโยบายและแผน (2550 : 6) เสนอวาถึงความสําคัญของการประเมินผลวาในการ

ดําเนินโครงการ จําเปนอยางย่ิงที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการจะตองทราบถึงความเปนไปได ความ

พรอม ความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการ ดังน้ันขอมูลที่ไดจากการประเมิน จะชวยตอบ

คําถามตาง ๆ ได ถาการดําเนินงานปราศจากการประเมิน ผูปฏิบัติจะไมทราบถึงปญหาและอุปสรรค 

ที่เกิดข้ึน ความพรอมความเหมาะสมของการดําเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน ก็จะไมทราบวา

ผลการดําเนินงานเปนอยางไรบาง ควรยกเลิกหรือปรับหรือขยายโครงการหรือไมอยางไร ทั้งน้ี เพราะ

ไมมีสารสนเทศจากการประเมินมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจน่ันเอง 
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ดังน้ันสารสนเทศที่ไดจากการประเมินจึงเปนสารสนเทศที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ      

ของผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจ ผูประเมินจึงมีบทบาทสาํคัญในการนําเสนอผลการประเมนิ

ในลักษณะที่เหมาะสมกับผูใชผลการประเมินแตละกลุม 

ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 

 1. ข้ันตอนของการติดตาม 

  มีผูเสนอข้ันตอนของการติดตามไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 4 - 5) เสนอวาการติดตามงาน แบงข้ันตอน

ออกเปน 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

   1) การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตาม การติดตามโครงการเริ่ม

ดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตาม วามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนด 

การติดตามหรือประเมินไวหรอืไม ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบใครเปน

ผูใชผลการติดตาม เปนตน จากน้ันศึกษาวาผูใชผลตองการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใดขอมูล

หลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลเปนทางการหรือเปนลายลักษณอักษรหรือไม          

มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีการสัมภาษณและ/หรือสังเกต

แลวนําผลที่ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

   2) วางแผนติดตาม นําวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามงานจากขอ 1    

มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม 

แหลงขอมูล เวลาเก็บขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล จากน้ันสรางเครื่องมือ       

ซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

   3) ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผน เปนการดําเนินการตามที่ระบุไว ขอ 2          

ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในข้ันน้ี คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังน้ัน แมจะวางแผนไวดีและไดขอมูลที่มี

คุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มเติมจนกวาจะไดครบข้ันตํ่า            

ตามที่กําหนดไวตามแผน 

   4) การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่

กําหนดไวแตละขอ โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบหรอือาจใชหลาย ๆ  

วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม 

   5) รายงานผล เปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่กําหนด

ไวตามแผน ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามงาน โครงการหน่ึง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความ

เหมาะสมของผูใช สําหรับโครงการขนาดใหญและมีความสําคัญมาก ในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวย บทคัดยอหรือบทสรุป สําหรับผูบริหารบท
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นําซึ่งประกอบดวย ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่ 5  

คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ตอมาจะเปนบทที่ 1 ระเบียบวิธีการติดตามงานจะประกอบดวย ขอบเขต

การติดตาม ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบบการ

รายงานผล บทที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล จะวิเคราะหตามวัตถุประสงคการติดตามแตละขอเกี่ยวกับ

ประเด็นที่จะวิเคราะห และผลที่ไดรับจากการติดตาม บทที่ 3 สรุปและขอเสนอแนะ จะประกอบดวย 

สรุปผลการติดตามวัตถุประสงคแตละขอ และขอเสนอแนะในการปรบัปรุงโครงการ และสวนสุดทาย 

คือ บรรณานุกรม (ถามี) และภาคผนวก อยางไรก็ตามเน้ือหาดังกลาวไมไดกําหนดตายตัวแตอยางใด 

เปนเพียงแนวทางกวาง ๆ เทาน้ัน ผูติดตามผล สามารถปรับใชไดตามความเหมาะสม 

   6) การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจไดรับรายงานสรุปแลว

จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอตามรายงาน

ก็ไดตามความเหมาะสม 

  จาการศึกษาข้ันตอนของการติดตาม สามารถสรุปไดวา การติดตามมีข้ันตอน ดังน้ี 

1) การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตาม 2) วางแผนติดตาม 3) ดําเนินการหรือปฏิบัติ 

ตามแผน 4) การวิเคราะหขอมูล 5) รายงานผล และ 6) การวินิจฉัยสั่งการ 

 2. ข้ันตอนของการประเมินผล 

  การประเมินโดยทั่วไป จะมีข้ันตอนที่สําคัญ ๆ คลายคลึงกัน การกําหนดข้ันตอนการ

ประเมิน ข้ึนอยูกับการกําหนดรายละเอียด ของเรื่องหรือประเด็นที่ตองการประเมินวาจะเนนดานใด 

และข้ึนอยูกับความตองการเจาของโครงการ มีนักวิชาการไดกลาวถึงข้ันตอนของการประเมินไวดังน้ี 

  พิสณุ ฟองศรี (2549 : 228) กลาววาข้ันตอนในการประเมินมี 8 ข้ันตอน ดังน้ี        

1) การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะหสิ่งที่ประเมิน 2) การกําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็น

การประเมิน และตัวช้ีวัด 3) การกําหนดเกณฑและคานํ้าหนัก 4) การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต

การประเมิน 5) การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล 6) การเก็บรวบรวมขอมูล 7) การวิเคราะห

ขอมูล และ8) การเขียนรายงานการประเมิน  

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 10 - 12) เสนอวาในการประเมินแตละครั้งผูประเมิน

จําเปนตองดําเนินงานตามข้ันตอนการประเมินผลดังตอไปน้ี 1) การวิเคราะหโครงการที่จะประเมิน  

2) การศึกษารูปแบบของการประเมิน 3) การกําหนดประเด็นของการประเมิน 4) การพัฒนาตัวช้ีวัด

และการกําหนดเกณฑ 5) การออกแบบประเมิน 6) การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

7) การเก็บรวบรวมขอมูล 8) การวิเคราะหขอมูล 9) การตัดสินผลการดําเนินงาน สรุปผลและอภิปราย

การประเมิน และ 10) การเขียนรายงานการประเมิน  

  จาการศึกษาข้ันตอนของการประเมินผล สามารถสรุปไดวาการประเมินผล มีข้ันตอน 

ดังน้ี 1) การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะหสิ่งที่ประเมิน 2) การกําหนดวัตถุประสงคหรือประเด็น
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การประเมิน และตัวช้ีวัด 3) การกําหนดเกณฑและคานํ้าหนัก 4) การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต

การประเมิน 5) การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บขอมูล 6) การเก็บรวบรวมขอมูล 7) การวิเคราะห

ขอมูล และ 8) การเขียนรายงานการประเมิน  

ประเภทการติดตามประเมินผล 

มีนักวิชาการไดกลาวถึงประเภทของการติดตามประเมินผลไวดังน้ี 

พิสณุ ฟองศรี (2549 : 11) มีความเห็นวา ควรแบงประเภทการประเมิน ตามชวงเวลาเพื่อ

เอื้อตอการประเมินเพิ่มอีก 1 ลักษณะ ซึ่งจัดเปนกลุมใหญ ๆ ตามชวงเวลาเปน 3 กลุม คือ กอน

ดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และสิ้นสุดการดําเนินงานจะครอบคลุม ประเภทการประเมินตาง ๆ 

สวนในเรื่องขอมูลซึ่งจะเปนขอมูลเชิงปริมาณ คุณภาพหรือผสม วิธีการจะใชแบบธรรมชาติหรือเชิง

ระบบ ผูประเมินจะเปนผูประเมินภายใน ภายนอกหรือผสมไมไดกําหนดตายตัว สามารถนํามาใชกับ

ประเภทการประเมินใหเหมาะสมตามที่จัดประเภทการประเมินตามกลุมชวงเวลาของการดําเนินงาน

ดังกลาวได 

การแบงประเภทการประเมินตามชวงเวลาน้ี จะเหมาะสําหรับการประเมินโครงการเพราะ

การดําเนินโครงการจะตองมีการเขียนโครงการ วางแผนการเตรียมความพรอมตาง ๆ กอนดําเนิน

โครงการ หรือถาสนใจในแงเศรษฐศาสตรก็อาจพิจารณาดานการเงิน เชน ประเมินดวยการวิเคราะห

คาใชจายหรือตนทุนตาง ๆ เปนตน หลังจากน้ันกจ็ะนําโครงการไปสูการปฏิบัติตามข้ันตอน รายละเอียด

ตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว ซึ่งถือวาเปนชวงระหวางดําเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะพิจารณาผลตาง  ๆ

ถาสนใจในแงเศรษฐศาสตรก็ประเมินเกี่ยวกับเรื่องทุนตาง ๆ ไดเชนกัน 

สํานักนโยบายและแผน (2550 : 10 - 12) เสนอวาการประเมินมีอยูดวยกันหลายลักษณะ

ซึ่งพิจารณาจัดหาประเภทของการประเมินสามารถแบงได เปน 2 กลุมใหญ ดังน้ี 

 1.  แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  1.1 การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญ 

ซึ่งมักจะใชประเมินผลระหวางการวางแผนหรือระหวางดําเนินโครงการ ผลที่ไดจาก Formative 

Evaluation จะชวยต้ังวัตถุประสงคของโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่แทจริง และจะชวย

ตรวจสอบความกาวหนาโครงการวาดําเนินการไดผลอยางไร 

  1.2 การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เปนการประเมิน

เมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อนําผลไปประกอบการตัดสินใจ วาโครงการไดบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร 

ตลอดจนรายงานถึงสภาพโครงการวาประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด ควรจะปรับปรุง แกไข 

สานตอหรือยกเลิกโครงการ 

 2.  แบงตามชวงเวลาของการประเมิน ดังน้ี 

  2.1 การประเมนิความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนการประเมินความ

ตองการจําเปนของโครงการในเบือ้งตนกอนที่จะจัดทําโครงการใด ๆ เปนการประเมินที่มีประโยชนตอ
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การวางนโยบายและการวางแผนเพื่อใหไดแนวคิดของการจัดทําโครงการที่สามารถสนองตอบความ

ตองการของกลุมเปาหมายได 

  2.2 การประเมินความเปนไปได (Feasibility Study) เปนการประเมนิเพื่อพิจารณา

ความเปนไปไดของโครงการที่จะดําเนินการศึกษาวิเคราะหถึงปจจัย/เงื่อนไข ที่จําเปนตอความสําเร็จ

ของโครงการ ซึ่งมักจะประเมินในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 

  2.3 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินสิ่งที่ปอนเขาสู

โครงการวามีความเหมาะสมเพียงใดกอนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ปอนเขา เชน คน วัตถุดิบอุปกรณ 

เครื่องมือและงบประมาณ เปนตน 

  2.4 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการ

ดําเนินการที่กําหนด ทําการประเมินในขณะที่โครงการกําลังเดินการอยู โดยใชผลการประเมินเพื่อ

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความกาวหนา 

(Formative Evaluation) ของโครงการ 

  2.5 การประเมินผลผลิต (Output /Product Evaluation) เปนการประเมนิผลที่ได

จากโครงการโดยตรงและเปนผลที่คาดหวังจากโครงการวาผลที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 

ของโครงการมากนอยเพียงใด 

  2.6 การประเมินผลกระทบ (Outcome/ Impact Evaluation) เปนการประเมิน 

ผลที่ไดจากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไมไดคาดหวังซึ่งเปนผลบวกและผลลบ เพื่อนําผลไป

ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เชนการยกเลิก หรือดําเนินโครงการตอไป 

จาการศึกษาประเภทการติดตามประเมินผล สามารถสรุปไดวา การประเมินมีอยูดวยกัน

หลายลักษณะซึ่งพิจารณาจัดหาประเภทของการประเมินสามารถแบงได เปน 2 กลุมใหญ ดังน้ี        

1) แบงตามวัตถุประสงคการประเมิน แบงเปนการประเมินความกาวหนา และการประเมินผลสรุป 

ของโครงการ และ 2) ตามชวงเวลาเปน 3 กลุม คือ กอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน และสิ้นสุด

การดําเนินงาน 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

 1. ประโยชนของการติดตาม 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของการติดตามไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 5) เสนอวาการติดตามมีประโยชนที่สําคัญที่สุด คือ 

การนําไปใชแกปญหาตาง ๆ  ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมา คือ ใชสําหรับวางแผนการจัดโครงการ

ในอนาคต ซึ่งประโยชนตาง ๆ ถาจะแยกกลาวเปนขอ ๆ แลวมีดังน้ี 

   1) ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ 

   2) ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินโครงการมีปญหา

ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุดอยางทันทวงที และ/หรือในโอกาสตอไป 
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   3) ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ 

   4) สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อ

นําเสนอผลการดําเนินโครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรับความเช่ือถือและการยอมรับ

จากผูเกี่ยวของ 

   5) กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่

ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนคิดคนปรับปรุงโครงการอยางสม่ําเสมอ 

   6) ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการไดอยางรัดกุมมี

เหตุผล 

   7) สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบรหิารกบัผูปฏิบัติงานของโครงการ

ตลอดจนผูเกี่ยวของ 

   8) เปนขวัญ/กําลังใจตอผูปฏิบัติ 

   9) เปนสารสนเทศสําหรับการประเมินผล 

  วิธัญญา ชวเจริญพัมธ (2556 : 24) ไดกลาวถึงประโยชนของการติดตาม คือ ชวย

แกปญหาระหวางการดําเนินงานและสรุปบทเรียนสําหรับวางแผนและจัดโครงการใหดีข้ึนในอนาคต 

  จาการศึกษาประโยชนของการติดตาม สามารถสรุปไดวาการติดตามมีประโยชน คือ 

ชวยแกปญหาระหวางการดําเนินงาน ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินงาน  

มีปญหาทําใหสามารถแกไขไดทุกจุดอยางทันทวงที ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการ

ดําเนินงาน 

 2. ประโยชนของการประเมินผล 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของการประเมินผลไวดังน้ี 

  สํานักนโยบายและแผน (2550 : 12) เสนอไววาการประเมินมีประโยชนดังน้ี 

   1) การประเมินผลเปนภารกิจที่สําคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/

โครงการเน่ืองจากการประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหน่ึง ซึ่งดําเนินงานอยาง       

มีระบบทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลการดําเนินงาน (Outputs) จะไดรับ

การตรวจสอบทุกข้ันตอนและนํามาซึ่งขอมูลที่จําเปนอันเปนขอมูลยอนกลับที่จะนํามาใชปรับปรุง      

การดําเนินงาน เพราะนอกจากจะช้ีใหเห็นขอบกพรองของการปฏิบัติงานแลว ยังช้ีใหเห็นผลการ

ปฏิบัติงานซึ่งไมสามารถทราบไดจากกระบวนการวางแผน 

   2) เปนเครื่องมือที่จะชวยใหฝายบริหารสามารถปรับปรงุระบบการวางแผนและ

บริหารแผนดวยการใหขอมูลที่ตอเน่ือง ทําใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับกับสถานการณ        

ที่เปลี่ยนแปลงสามารถควบคุมแผนและโครงการใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว 

   3) การประเมินชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนตอ

ประชาชนเพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลหรือปจจัยใดที่เปน
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ปญหาจะไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสามารถปฏิบัติได หรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมคุมคา 

ทรัพยากรทุกชนิดไดรับการจัดสรรใหอยูในจํานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการดําเนินงาน 

  ปริญญาภรณ กิจบรรทัด (2553 : 12) กลาววา การติดตามและประเมินผลมีประโยชน 

ดังน้ี1) ทําใหทราบปญหาและความตองการที่ แทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหา และ

แกไขปญหาทันที เพื่อนําไปสูการพัฒนาขององคกร 2) ทําใหวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย 

แกปญหาไดถูกจุดและพัฒนาไดตรงตามนโยบาย 3) ชวยใหดําเนินการตามแผนไดราบรื่น สามารถ

ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคอยางไดผล หรือปรับแผนใหเหมาะสมมากข้ึน และ 4) ทําใหทราบผล

การดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการตัดสินใจ และสามารถ

เปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 57) กลาววา ประโยชนของการประเมินผล เปนแนวทาง 

ในการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ทําใหพนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง และจูงใจให

ครูทํางานอยางมีประสิทธิภาพเปนประโยชนตอนักเรียน ตอการแนะแนว ตอการบริหาร ตอการวิจัย 

และตอผูปกครอง ในการจูงใจใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  พรรณอร อุชุภาพ (2556 : 274) กลาววาการรวมติดตามและประเมินผล นําไปสู

การพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน ชวยสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษามาพัฒนาผูเรียน 

  วิธัญญา ชวเจริญพัมธ (2556 : 24) กลาววาประโยชนของการประเมินผล คือ ชวย

เสนอแนะการคง/ปรับ/เปลี่ยนระหวางการดําเนินงาน เพื่อจะไดบังเกิดผลตามเปาหมายและสรุปผล

โครงการสําหรับตัดสินอนาคตของโครงการหรือวางแผนการจัดโครงการใหดีข้ึนในอนาคต 

  จาการศึกษาประโยชนของการติดตาม สามารถสรุปไดวา การประเมินผลมีประโยชน 

คือ 1) ทําใหทราบปญหาและความตองการที่ แทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหา และ

แกไขปญหาทันที เพื่อนําไปสูการพัฒนาขององคกร 2) ทําใหวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย 

แกปญหาไดถูกจุดและพัฒนาไดตรงตามนโยบาย 3) ชวยใหดําเนินการตามแผนไดราบรื่น สามารถ

ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคอยางไดผล หรือปรับแผนใหเหมาะสมมากข้ึน 4) ชวยใหการใชทรัพยากร

เปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชน และ 5) ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ

อยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการตัดสินใจ และสามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองดานการติดตามประเมินผล 

ผูปกครองสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการติดตามประเมินผลของโรงเรียน

ไดในหลายกิจกรรม ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดศึกษาของผูปกครองดานการ

ติดตามประเมินผล ไวดังน้ี 
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สิรินทิพย สิทธิศักด์ิ (2554 : 89) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

ดานการติดตามประเมินผลดังน้ี 1) มีสวนรวมรวมกับคณะครูติดตามผลการเรียนของนักเรียน              

2) มีสวนรวมติดตามการใชจายเงินของโรงเรียนใหตรงตามวัตถุประสงค 3) มีสวนรวมประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรม 4) มีสวนรวมควบคุมติดตามการมาสอนของครู 5) มีสวนรวมตรวจสอบกิจกรรม            

ของโรงเรียน 6) มีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมของโรงเรียน 7) มีสวนรวมประเมินการใชจาย

งบประมาณตามแผนการใชจายของโรงเรียน และ 8) มีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโรงเรียน 

ชัยภัทร ปนมณี (2555 : 132 - 133) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

ดานการติดตามประเมินผล ดังน้ี 1) มีสวนรวมรับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนิน

ประจําปของสถานศึกษา 2) มีสวนรวมเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหมี

ความสมบูรณย่ิงข้ึนกอนนําไปเผยแพรตอสาธารณะ 3) มีสวนรวมในการพิจารณาแตงต้ังที่ปรึกษาหรือ

คณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา 4) มีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนโดยเปน  

ที่ปรึกษาใหคณะอนุกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพในการชวยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา 

5) มีสวนรวมรบัทราบใหความคิดเห็นขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามภารกิจที่หนวยงานตนสังกัด

ของสถานศึกษามอบหมาย และ 6) มีสวนรวมในการใหความรวมมือ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ

ในภารกิจที่สถานศึกษาจะตองปฏิบัติตามงานที่รับมอบหมายใหเกิดผลสําเร็จ 

ลลิตา ปวะบุตร (2555 : 77 - 78) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

ดานการติดตามประเมินผล ดังน้ี 1) มีสวนรวมเสนอแนะบุคลากรในทองถ่ินที่มีความรูความสามารถเขา

เปนวิทยากรใหความรู แกครูผูดูแลเด็ก 2) มีสวนรวมกําหนดแนวทางในการประเมินผลการดําเนินการ

จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) มีสวนรวมเปนกรรมการในการประเมินคุณภาพศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 4) มีสวนรวมเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5) มีสวนรวมเปนกรรมการ

ตรวจสอบการเงินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6) มีสวนรวมติดตามผลการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 7) มีสวนรวมเปนกรรมการประเมินผลในกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

8) มีสวนรวมใหขอมูลที่เปนประโยชนและนําผล การประเมินที่ประสบผลออกเผยแพรสูชุมชน           

9) มีสวนรวมกําหนดแนวทางในการประเมินผลการจัดการศึกษาระหวางชุมชนกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

10) มีสวนรวมวิเคราะหจุดแข็งในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 11) มีสวนรวมวิเคราะหจุดออน          

ในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 12) มีสวนรวมใหความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อ

นําไปสูการปรับแผนเพื่อเริ่มตนการวางแผนใหม 13) มีสวนรวมสรุปผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เมื่อสิ้นปงบประมาณ 14) มีสวนรวมนําผลการประเมินออกเผยแพรสูชุมชน 15) มีสวนรวม

กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุน การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ          

16) มีสวนรวมเสนอแนะใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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17) มีสวนรวมพิจารณาเสนอแผน/โครงการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนา        

เด็กเล็กตามหลักวิชาการ และ 18) มีสวนรวมสงเสริมสนับสนุนความรวมมือการพัฒนาเด็กเล็ก           

ของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

อธิพงษ ดาวเวียงกัน (2555: 50 - 52) กลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน

ดานการติดตามประเมินผล ดังน้ี 1) มีสวนรวมในการประเมินผล ในการประเมินผลดานวิชาการ โดย

ไดมีสวนรวมในเรื่องการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนชุมชน 2) มีสวนรวม  

ในการประเมินผลในลักษณะการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน            

3) มีสวนรวมประเมินผลครูผูชวย และ 4) มีสวนรวมในการพิจารณาโยกยายขาราชการครู  และ

บุคลากรในโรงเรียน  

จากแนวความคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองดานการติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ผูปกครองมีความมุงหวังเขาไปมี

สวนรวมในการติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูผูสอน สื่ออุปกรณการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน เงินทุนสนับสนุน สถานที่

ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม และตัวผูเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด 

 

บริบทของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ มีอยูจํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 

(บานไรหลวง) เปนโรงเรียนขนาดกลาง มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถม 

ศึกษา ต้ังอยูเลขที่ 42/4 หมูที่ 6 ตําบลกะแดะ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 84160 

โทรศัพท 077-255334 โทรสาร 077-255334 สังกัดเทศบาลตําบล กาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยจะกลาวถึงบริบทของโรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) โดยสังเขป ดังน้ี 

ประวัติโรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง)  

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฏรธานี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2551          

ในที่ดินของเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ ซึ่งไดจากรับโอนโรงเรียนจากสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และต้ังตามช่ือของหมูบานวา “โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง)” ขณะน้ันมีเน้ือที่ 2 ไร 

3 งาน 94 ตารางวา ตอมาเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐไดซื้อที่ดินเพิ่มซึง่อยูถัดจากที่ดินเดิม 5 ไร 2 งาน 

89 ตารางวา เพื่อกอสรางอาคารเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย รวมเปนเน้ือที่ในปจจุบันน้ี 8 ไร 2 งาน 

83 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง เปดเรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จํานวนนักเรียน 

414 คน ปจจุบันมีนางปรียา โกละกะ เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 



 68

ปรัชญาของสถานศึกษา “มารยาทงาม พัฒนาการเดน เนนคุณธรรม ล้ําเลิศวิชาการ” 

วิสัยทัศนของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) จัดกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนตามศักยภาพ          

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม 

ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรู โดยชุมชนมีสวนรวม 

พันธกิจ 

 1.  จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกบัหลักสูตร 

 2.  ดูแลชวยเหลอืนักเรียนทีม่ีปญหาทกุดาน 

 3.  จัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

 5.  สงเสรมิ สนับสนุนบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญหลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู 

 6.  จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนักเรียนมีความสุข 

 7.  ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประหยัด อดออม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 

ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนมีดังตอไปน้ี 

ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี คือ

โรงเรียนเทศบาล1 (บานไรหลวง) มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 414 คน เปนเพศชาย 213 คน เพศหญิง 

201 คน ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 ขอมลูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง)  

 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียน 
ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 29 37 66 3 ประถมศึกษาปที่ 1 34 18 52 2 

อนุบาล 2 28 33 61 2 ประถมศึกษาปที่ 2 14 14 28 1 

อนุบาล 3 42 21 63 2 ประถมศึกษาปที่ 3 25 25 50 2 

     ประถมศึกษาปที่ 4 15 20 35 1 

     ประถมศึกษาปที่ 5 15 17 32 1 

     ประถมศึกษาปที่ 6 11 16 27 1 

รวมอนุบาล 99 91 190 7 รวมประถมศึกษา 114 110 224 8 

รวมทั้งหมด 213 201 414 15 
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ขอมูลเกี่ยวกับครปูฏิบัติการสอน มีดังน้ี 

ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง) มีครูปฏิบัติการสอน 20 คน ครู

พิเศษชาวตางชาติ 1 คน ดังตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 ขอมลูครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บานไรหลวง)  

 

ระดับชั้นท่ีสอน 
จํานวนครู 

ชาย หญิง รวม 

ระดับปฐมวัย - 07 07 

ระดับประถมศึกษา 2 11 18 

ครูพิเศษชาวตางชาติ 1 - 01 

รวม 3 18 21 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน          

ซึ่งแบงออกเปนงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ดังน้ี 

งานวิจัยในประเทศ  

งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนผูวิจัยได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

สุณีย สวนศรี (2552) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด

การศึกษาโรงเรียนสารสาสนพิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบและ

ศึกษาขอเสนอแนะความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนสารสาสนพิทยา 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ

แผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 

0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน     

ใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ความตองการมีสวนรวม

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนสารสาสนพิทยา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูระดับ     

ปานกลาง การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา พบวา

ผูปกครองที่มีระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง อาชีพ และแผนการเรียนที่นักเรียนเลือกเรียนตางกัน  
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มีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมและรายไดไมแตกตางกัน สวนผูปกครองที่มี

ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน 

แตรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการสัมภาษณผูปกครองเกี่ยวกับ

ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา โรงเรียนสารสาสนพิทยา กรุงเทพมหานคร 

พบวาผูปกครองเสนอแนะใหโรงเรียนจัดการแขงขันวิชาการโดยใหนักเรียนและผูปกครองรวมทีมแขงขัน 

เพิ่มสถานที่เพื่อเสริมทักษะกีฬา และควรมีตัวแทนผูปกครองเขารวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูล 

ขาวสาร และมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 

บังอร แอกทอง (2552) ไดวิจัยเรื่อง ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตองการ 

มีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดและสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 

385 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.89 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตาง

รายคูโดยวิธีแอลเอสดี ผลการวิจัยพบวา ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคนหา

ปญหา การดําเนินกิจกรรมและการประเมินผลมีความตองการมีสวนรวมในระดับมาก สวนดาน     

การวางแผนมีความตองการมีสวนรวมในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวม 

ของผูปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีความตองการมีสวนรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูปกครองที่รายไดตอเดือนและสังกัดของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตางกัน พบวามีความตองการมีสวนรวมไมแตกตางกัน 

พรมณี แสงโยธา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการบริหาร

จัดการขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษา: องคการบริหารสวนตําบลมวงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของสมาชิก ประชาคม 

ในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 

และตําแหนงบทบาทหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการหมูบาน ผูแทนกลุมอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข และปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวน 180 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใช

สถิติทดสอบที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวม  

ของสมาชิกประชาคมในการบริหารจดัการขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก และ
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ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมในการบรหิารจดัการขององคการบริหารสวนตําบล 

พบวาสมาชิกที่มอีายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคการ

บริหารสวนตําบลทั้ง 4 ดาน คือการมีสวนรวมในการคนหาปญหา,การมีสวนรวมในการวางแผน การมี

สวนรวมในการดําเนินการ และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ไมแตกตางกัน 

พะนากร มีภูคํา (2553) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จําแนก

ตามวุฒิการศึกษา และอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม         

ของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองนักเรียน จํานวน 250 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูล        

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานตอนราษฎร-

ดํารงวิทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมและในดานการรวม

ตัดสินใจในนโยบายของโรงเรียน ผูปกครองมีสวนรวมอยูในระดับนอย และผลการเปรียบเทียบการมี

สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา พบวาผูปกครองที่มีอายุและวุฒิการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมในการจัดการศึกษากันโดยรวมและในดานการรวมตัดสินใจในนโยบายของโรงเรียน ไมแตกตางกัน 

เริงชัย รักเจริญ (2553) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในเขตบริการในการ

จัดการศึกษาโรงเรียนบานบางปรุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาบทบาทชุมชนในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามการรับรูและความคาดหวังของชุมชน 

และเพื่อศึกษาความพรอม ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติในการมีสวนรวม          

ในการบริหารจัดการศึกษาของชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทน

นักเรียน กํานัน ผูใหญบาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานกลุมแมบาน ประธาน

เงินกองทุนหมูบาน ประธานคณะกรรมการหมูบาน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตบริการของโรงเรียน เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ทดสอบสมมุติฐานโดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของ Pearson วิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ สรางพยากรณในรูปคะแนนดิบ ผลการวิจัย

พบวาบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในเขตบริการในการจัดการศึกษาโรงเรียน บานบางปรุ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง โดยรวมอยูในระดับมาก 

ศิริรันชนิภา ศิริชยพัทธ (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตํานาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 222 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่น  

ทั้งฉบับเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติุฐานใชสถิติทดสอบที วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และและวิเคราะหเปรียบเทียบ

รายคูดวยวิธีของ Scheffé ผลการวิจัยพบวาความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง 

พบวาผูปกครองทีม่ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

โดยรวมไมแตกตางกัน สวนผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

สําราญ ชุมวรฐายี (2553) ไดวิจัยเรื่อง ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา      

ของผูปกครองโรงเรียนฝวาหมินกงลิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตองการ      

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนฝวาหมินกงลิ จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 

อาชีพ และรายได เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครองโรงเรียนฝวาหมินกงลิ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนในดานการการวางแผน ความ

ตองการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของผูปกครอง พบวาผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาและอาชีพตางกัน ตองการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พระชานนท จักรใจ (2554) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบานถํ้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพ ปญหา แนวทางแกไขปญหา และขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานถํ้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพเกี่ยวของกับนักเรียน เก็บรวบรวมขอมูล

จากผูปกครอง จํานวน 160 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบานถํ้า โดยรวมและรายไดอยูในระดับมาก 
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สราวดี เพ็งศรีโคตร (2554) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด

การศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบและศึกษาผลการใชรูปแบบการมีสวนรวม     

ของผูปกครองในการจดัการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน เก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูปกครอง ครู และผูบริหาร จํานวน 135 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล        

เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

มี 5 องคประกอบดังน้ี 1) หลักการและแนวคิด ไดแก การสงเสริมการเปนหุนสวน และการมีขอตกลง

รวมกันในการทํางานระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 2) วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็ก โรงเรียน และ

ผูปกครอง 3) ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครองมี 2 แบบ ไดแก แบบเปนทางการและแบบไมเปน

ทางการ 4) การมีสวนรวมของผูปกครอง ไดแก รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมประเมินผล       

5) บทบาทการมีสวนรวมของผูปกครองมี 6 ดาน ไดแก ดานการอบรมเลี้ยงดูในฐานะผูปกครอง ดาน

การติดตอสื่อสาร ดานการอาสาสมัคร ดานการเรียนรูที่บาน ดานการตัดสินใจ และดานการรวมมือกับ

ชุมชน และผลการใชรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจดัการศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก 

สิรินทิพย สิทธิศักด์ิ (2554) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษา : กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมี

สวนรวม และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : 

กรณีศึกษา เขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่นทั้ง

ฉบับเทากับ 0.91 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมุติฐานใชสถิติทดสอบที วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และสหสัมพันธเพียรสัน ผลการวิจัย 

พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและ

เขตบางกอกใหญ โดยรวมและในดานการรวมประเมินผลและดานการรวมวางแผน อยูในระดับปานกลาง 

และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ไดแก 

อายุ ความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียน ความเช่ือถือในโรงเรียน ความคาดหวังที่จะไดประโยชน 

ความรูความเขาใจในการบริหาร และปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดระยะเวลาที่อยูในทองถ่ิน 

สิริสมบูรณ สหนิบุตร (2554) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

เทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎรธานี จําแนกตามเพศ  
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วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของผูปกครอง เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 304 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย   

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผูปกครองที่มีเพศ และอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน ผูปกครองที่มีวุฒิ

การศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันที่ระดับ 0.01 ผูปกครองที่มีอาชีพและ

รายไดตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันที่ระดับ 0.05  

สุรัตน กอนนาค (2554) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทโดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมและเสนอแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ชัยนาท เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู/พนักงานราชการ/ครูศูนยการเรียน

ชุมชนสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ผูนําชุมชน 

และผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 248 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูล          

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอแนวทางสงเสริม  

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาโดยการประชุมสนทนากลุมผูเช่ียวชาญ และวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท       

ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน ดานการบริหารจัดการศึกษา ดานการติดตามและประเมินผล ดานหลักสูตรสถานศึกษา 

และดานกําหนดแผน นโยบายและยุทธศาสตร ตามลําดับ 

อธิพงษ ดาวเวียงกัน (2554) ไดวิจัยเรือ่ง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนบานแมหงานหลวง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวม 

ปญหาและขอเสนอแนะของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานแมหงานหลวง อําเภอแมแจม 

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศิษยเกา สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลปางหินฝน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบบันทึก

การสนทนากลุมสรุปผลการวิเคราะหดวยการบรรยายหรือพรรณนาเปนความเรียง ผลการวิจัยพบวา 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในดานการวางแผน สวนใหญกลุมที่มีสวนรวม คือ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีสวนรวมในการวางแผนวิชาการมีการวางแผนจัดการเรียน
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การสอน กําหนดนโยบายแผนกลยุทธ สวนดานงบประมาณชุมชนสวนใหญไมมีสวนรวมในการวางแผน

โดยชุมชนไววางใจใหทางโรงเรียนเปนฝายดําเนินงาน การวางแผนดานบริหารบุคคลน้ัน ชุมชน          

ไมมีสวนรวมในการวางแผนพิจารณากําหนดหนาที่ การทํางานของบุคลากร ตลอดจนการวางแผนเพื่อ

แกปญหาเกี่ยวกับตัวบุคลากร ซึ่งเปนเรื่องภายในหนวยงาน แตบางเรื่องบางโอกาสก็สามารถใหคําปรึกษา 

หารือได การวางแผนบริหารทัว่ไปโดยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

ดานการประสานงาน ชุมชนสวนใหญมีสวนรวมโดยทําหนาที่ประสานงานดานวิชาการ สวนใหญจะ

เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยรวมประชุมประจําเดือนเพื่อพบปะพูดคุยกัน มีการ

ประสานงานดานงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจางคารับเหมาและแรงงาน ในการประสานงานดาน

บริหารทั่วไป ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอปราชญชาวบานภูมิปญญาทองถ่ิน มาเปนวิทยากร ใหความ

รวมมือในการประชาสัมพนัธกิจกรรมขาวสารในโรงเรียน สวนดานการประเมินผล การประเมินผลดาน

วิชาการชุมชนมีสวนรวมในลกัษณะไมเปนทางการโดยใหความเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน 

ประเมินการจัดทาํแผนปฏิบติัการ และกิจกรรมของโรงเรยีน การประเมินผลดานงบประมาณน้ันชุมชน

ทุกคนไมไดเขามารวมตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงเรียนแตเพียงแคไดรับทราบรายละเอียดที่ครู

ไดช้ีแจงการใชจายเงินของโรงเรียนเบื้องตนเทาน้ัน สวนการประเมินผลดานบริหารบุคคล มีเพียง

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานเทาน้ันที่ไดรวมประเมินผลครูผูชวยตามระเบียบของสานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาโดยการลงนามและแสดงความเห็นอยางเปนทางการ และการประเมินผลดาน

บริหารทั่วไปชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมตลอดจนประเมิน

ความรวมมือระหวางชุมชนกับโรงเรียนในลักษณะการประเมินอยางไมเปนทางการ โดยการสังเกต

บริบทที่มีการพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ เทียบกับอดีตที่ผานมา 

ชัยภัทร ปนมณี (2555) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และผูปกครองนักเรียน จํานวน 358 คน เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน      

ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคือ ดานการติดตามประเมินผล รองลงมาคือดานการ

ประสานงาน และดานกําหนดนโยบายและแผน ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวม 
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบวากลุมตัวอยาง 

ที่มีอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นฤมล ทรัพยสมบูรณ (2555) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริม      

การเรียนรูเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามเพศ 

อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และรายได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวม 

ของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทาขาม จังหวัด  

สุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองนักเรียน จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย     

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและในรายดานการประสานงาน

โรงเรียน ดานการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง และผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย พบวาผูปกครองที่มี อายุ อาชีพ และวุฒิการศึกษาตางกัน          

มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย ในดานการประสานงานโรงเรียน และดานการประเมินผล 

ไมแตกตางกัน 

ประภาส จิตมุสิก (2555) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลเมอืงหลังสวนอําเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตองการผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวนอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา อาชีพ รายได เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 166 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวนอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู

ในระดับมาก การเปรียบเทยีบความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พบวา ผูปกครอง

ที่มีรายไดตางกัน ตางกันมีความตองการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาและอาชีพตางกันมีความตองการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน 

พานิช หลาแหลง (2555) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมอืงทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมี

สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก
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ตามเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ เกบ็รวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 755 คน เครื่องมือที่ใช 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสอบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน

ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล

เมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการมี

สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา พบวา ผูปกครองที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพตางกัน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

พิธีพร ภักดีพิทักษกุล (2555) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนา

การศึกษาของศูนยการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนยการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยตําบล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนง เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคี

เครือขายจํานวน 115 คน เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปนสอบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมมุติฐานใชสถิติทดสอบที 

และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา ภาคีเครือขาย มีสวนรวมในการพัฒนา 

การศึกษาของศูนยการพัฒนาการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 

คือ ดานการประเมินผล ดานการประสานงาน ดานความรวมมือ ดานการทํางานรวมกัน และดานการ

วางแผน และผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย พบวาภาคีเครือขายที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการการพัฒนาการศึกษา ไมแตกตางกัน 

ลลิตา ปวบุตร (2555) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวม 

ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะกรรมการสถานศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันปูเลย กํานัน ผูใหญบาน และ

ผูปกครองนักเรียน จํานวน 184 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และนําเสนอ             

ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสวนรวมในการ      

จัดการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เกีย่วของกับการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล 

แตมีชุมชนบางสวนไมมีสวนรวมในการจัดทําแผนหรือโครงการที่ตองการใชเงินงบประมาณ            

การอํานวยความสะดวกในเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ิน การชวยเหลือดานแรงงาน ในการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยไดใหขอเสนอแนะวาควรช้ีแจง
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ใหชุมชนใหมีความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนรวมกันในการจัดการศึกษา และตองเปด

โอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม 

สันติ ยอเปย (2555) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียน

ศีลรวี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและปญหา ขอเสนอแนะ

และแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนศีลรวี อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครอง จํานวน 248 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และ  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนศีลรวี 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมาไปหานอย 

ไดแก การนําองคกร การจัดองคกร การควบคุมองคกร และการวางแผน ตามลําดับ ปญหาของการมี

สวนรวมของผูปกครอง คือ สวนใหญทางโรงเรียนโดยคณะครูจะทําการปรึกษาหารือกันผูปกครอง

นักเรียนไมไดรับทราบ หากทางโรงเรยีนไมประชาสัมพันธใหทราบ ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาในการ

เขารวมในการจัดการศึกษาเทาที่ควร ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข ไดแก ควรจัดใหมีประธาน

กรรมการ ผูปกครอง ครู นักเรียน ดําเนินการแกไขรวมกัน เมื่อมีเรื่องใดที่เปนประโยชนตอผูปกครอง

และนักเรียน ทางโรงเรียนควรที่จะแจงใหทราบโดยตรง ควรมีการคัดเลือกตัวแทนภาคีที่มีเวลา                

มีความรู ความสามารถ ควรจัดใหผูบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพบปะกับผูปกครอง 

ศิริทิพย ชมพู (2556) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนตอการบรหิารจัดการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวม

ของชุมชนตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายจําแนกตามสถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ และรายได เก็บรวบรวมขอมูลจากพอ แม ผูปกครอง ผูนํา ชุมชน และ

ประชาชนทั่วไป จํานวน 442 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมุติฐานใชสถิติทดสอบที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ

เทากับ 0.99 วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยวิธีของ Scheffé ผลการวิจัยพบวาการมีสวน

รวมของชุมชนตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยรวมและ 

ในดานการตัดสินใจอยูในระดับนอย และผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชน พบวา กลุม

ตัวอยางที่มีระดับอายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเลก็

โดยรวมและในดานการตัดสินใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

งานวิจัยตางประเทศ 

งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนผูวิจัยได

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
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Temieden (2009) ไดวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับประถม 

ศึกษาของโรงเรียนในสามหมูบานบริเวณชนบทของเอธิโอเปย ไดแก หมูบาน Khisha หมูบาน Triab 

และหมูบาน Shinkah ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของชุมชนที่เกิดข้ึนในโรงเรียนของหมูบานทั้งสาม 

มีรูปแบบแตกตางกัน โดยองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ไดบูรณาการแนวคิดของการมีสวนรวม

ของชุมชนในการปฏิบัติภารกิจซึ่งสงผลใหชุมชนลําดับความสําคัญของโครงการในโรงเรียนพวกเขา 

นอกจากน้ีองคกรพัฒนาเอกชนทีท่ํางานในพื้นทียั่งสรางความสัมพันธทําใหเกิดความไววางใจจากชุมชน 

รวมทั้งยังไดรับอิทธิพลบวกในดานการมีสวนรวมของชุมชนในหมูบาน จากการสัมภาษณผูปกครอง 

ชุมชนและครูมนหมูบาน Khisha หมูบาน Triab และหมูบาน Shinkah แสงใหเห็นวาสภาพทางภูมิศาสตร

และประวัติศาสตรมีอิทธิพลตอระดับของการมีสวนรวมของชุมชนเทาที่เห็น โดยเฉพาะอยางย่ิง             

ในหมูบาน Khisha ผูปกครองยังช้ีใหเห็นวาพวกเขากําลังไดรับแรงจูงใจที่จะมีสวนรวมในการพัฒนา

โรงเรียนเพราะสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ผานการมีสวนรวมของคณะกรรมการเพื่อใหเกิด

การพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน ผลการวิจัยสวนใหญพบวา การมีสวนรวมของชุมชนเปนผลมาจากการ 

มีปฏิสัมพันธในเชิงบวกระหวางองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่และรัฐบาลอยางเปนทางการ การมีสวนรวม

ของชุมชนรวมทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ผูมีสวนไดเสียในระดับทองถ่ินจะสามารถพัฒนา

การศึกษาและเขาถึงที่เพิ่มข้ึนใหกับการศึกษา 

Kitagawa (2011) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาและการบริหาร

ที่ใชโรงเรียนเปนฐานในอําเภอมาซาดา ประเทศยูกันดา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณ

และศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษาระดับประถมศึกษาในยูกันดา มีการพยายามที่จะหา

เหตุผลวาทําไมการมีสวนรวมของชุมชนไมสามารถทํางานไดผานการตรวจสอบการรับรูที่แตกตางกัน 

ผูมีสวนไดเสีย โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (SMC) ซึ่งประกอบดวยบุคคลในชุมชน

ทองถ่ินน้ัน ๆ ตลอดจนบุคลากรที่ทํางานอยูภายในโรงเรียน ในการศึกษาใชกึ่งโครงสรางสังเกต สัมภาษณ 

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในระดับโรงเรียนรวมสิบหาโรงเรียน ในอําเภอมาซาดา ที่ไดรับเลือก

เปนตัวอยางกรณีศึกษาและสัมภาษณ เจาหนาที่ทองถ่ินในระดับอําเภอ 69 คน สําหรับผูตอบ

แบบสอบถามเปนเจาหนาที่กระทรวงศึกษาธิการ ผลของการวิจัยพบวามีสองปจจัยที่ เปนอุปสรรค 

ของชุมชนที่จะเขารวมในการจัดการศึกษาในบริบทของประเทศยูกันดา เหตุผลแรกคือความสับสน          

ในการรับรูบทบาทการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งในระดับโรงเรียน ผูมีสวนไดเสีย แตละคนมีการรับรู         

ที่แตกตางกันในบทบาทการมีสวนรวมของตนเอง ปจจัยที่สองคือความขัดแยงระหวางสมาชิก

คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการโรงเรียนของชุมชน 

Kimu (2012) ไดวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในประเทศเคนยา พบวาการมีสวนรวม

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของประเทศเคนยาจะถูกจํากัด โดยการมีสวนรวมสวนใหญจะอยูใน

รูปของการบริจาคเงินและการประชุมรวมกันระหวางครูและผูปกครองเปนหลัก จากความจําเปน         

ที่จะตองปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง ทําใหการมีสวนรวมของผูปกครอง  
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เปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจละเลยได การจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด

น้ันข้ึนอยูกับความคิดริเริ่มในการปรับโครงสรางการมีสวนรวมของผูปกครอง โดยการสงเสริมการมี

สวนรวมในโรงเรียนและรูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในโรงเรียนสามารถทําไดดวยการออก

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปนผูปกครองนักเรียน และสนับสนุนใหผูปกครองเขามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา โรงเรียนตาง ๆ ของประเทศเคนยา ไดนําการมีสวนรวมมาใชเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน

การบริหารสถานศึกษา รวมถึงนําคําแนะนําของผูปกครองมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

Taniguchi (2012) ไดวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของชุมชนทีม่ีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และการจัดการโรงเรยีน : โรงเรียนระดับประถมศึกษาในอาว Nkhata ประเทศมาลาวี พบวา หลังจาก

มีนโยบายเรียนฟรีในระดับประถมศึกษาของประเทศมาลาวี สงผลใหมีจํานวนผูเขาเรียนระดับประถม 

ศึกษาเพิ่มข้ึนอยางมาก จากสภาพดังกลาวชุมชนก็เขามามีสวนรวมในการบรหิารโรงเรยีนเพื่อทีจ่ะปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา ซึ่งรัฐบาลของประเทศมาลาวีตองใชวิธีการน้ี เน่ืองจากขอจํากัดทางดานงบประมาณ

ของประเทศ โดยชุมชนจะมีสวนรวมสนับสนุนดานงบประมาณใหกับโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนนําไปใช

ในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนนอกจากทําใหการจัดกิจกรรมการศึกษาบรรลุเปาหมาย 

ที่วางไวแลว จากการสัมภาษณอาสาสมัครของการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งก็คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง พบวาการที่ชุมชนเขามามีสวนรวมสนับสนุนในการจัด

การศึกษา สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงข้ึนอีกดวย 

Zhu (2012) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศทิเบต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการศึกษา 

ในโรงเรียนและชุมชนทองถ่ินบนพื้นฐานของกิจกรรมในโรงเรียนทุกวัน จากการสังเกตโรงเรียนและ

ชุมชนในทองถ่ิน โดยการสัมภาษณ นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหารการศึกษา และวิเคราะหเอกสาร

ของโรงเรียน พบวา วิถีชีวิตประจําวันหรือวัฒนธรรมของคนในชุมชนทองถ่ินสงผลตอการมีสวนรวม     

ในการจัดการศึกษาเปนอยางย่ิง นอกจากน้ีการรับรูบทบาทและหนาที่ของตนตอโรงเรียนและทองถ่ิน

ก็เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับโดยรัฐบาลและทองถ่ิน การมีสวนรวม      

ของชุมชนทองถ่ินยังคงเปนมุมมองที่มีประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแงของการพัฒนา

โรงเรียน ดังน้ันการที่ครูและผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โดยการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม จึงเปนสิ่งที่รัฐบาลควรใหความสําคัญในการดําเนินการ

สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ 

จากการคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบความสําเร็จในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน สวนหน่ึงมาจากการมีสวนรวมของผูปกครอง โดยเริ่มต้ังแตรวมวางแผนเพื่อกําหนด

ปญหา วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางในการทํางาน ปรับปรุงแกไขปญหา และรวมประเมินติดตาม

ผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูปกครอง ซึ่งโรงเรียน

จะตองตอบสนองความตองการของผูปกครอง โดยใหโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  



 81

จะทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ลดความขัดแยงอันเกิดจากการเขาใจผิดของแตละฝาย ตลอดจน

รวมมือกันแกไขปญหาตาง ๆ ได และโรงเรียนควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูปกครอง มีสวนรวม  

ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ  ที่เปนประโยชนกับ

โรงเรียน รวมทั้งรวมประเมินผล ติดตาม และตรวจสอบ การดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งผูปกครอง 

อาจมีมุมมองที่แตกตางกัน และสิ่งที่ควรตระหนัก คือ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา       

ของผูปกครองยอมแตกตางกันตามคุณลักษณะและศักยภาพ  

จากการคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังตารางสรุปตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงผลการสังเคราะหตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอความตองการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

 

ตัวแปร 

ผูวิจัยทานอื่น ๆ 

ผูวิจัย รวม 

พร
มณี

 แ
สง

โย
ธา

 (2
55

3)
 

พะ
นา

กร
 ม

ีภูค
ํา 

(2
55

3)
 

สํา
รา

ญ
 ช

ุมว
รฐ

าย
ี (2

55
3)

 

สิริ
นท

ิพย
 ส

ิทธ
ิศัก

ดิ์ 
(2

55
4)

 

ชัย
ภัท

ร 
ปน

มณี
 (2

55
5)

 

นฤ
มล

  ท
รัพ

ยส
มบู

รณ
 (2

55
5 

)  

พิธ
ีพร

 ภั
กด

ีพิท
ักษ

กุล
 (2

55
5)

 

ลล
ิตา

 ป
วะ

บุต
ร 

(2
55

5)
 

อธ
ิพง

ษ 
ดา

วเ
วีย

งกั
น 

(2
55

5)
 

สิริ
ทิพ

ย 
ชม

พู 
(2

55
6)

 

1. เพศ √  √ √ √ √ √     6 

2. อายุ √ √  √ √ √ √   √ √ 8 

3. ระดับการศึกษา √ √ √ √ √ √ √   √ √ 9 

4. อาชีพ √  √ √ √ √    √ √ 7 

5. รายได √  √ √  √    √  5 

6. ตําแหนงบทบาทหนาที่ √           1 

7. สถานภาพ (กํานัน ผูใหญบาน 

ผูปกครอง คณะกรรมสถานศึกษา)     √   √ √   3 

8. ตําแหนง       √     1 

รวม 6 2 4 5 5 5 4 1 1 4 3 40 

 

จากตารางที่ 2.3 ผลจากการสังเคราะหงานวิจัย พบวาคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม

มีความแตกตางกัน เพื่อมุงเนนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ความคลองตัวกับบริบทของโรงเรียน 

ผูวิจัยจึงกําหนด อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เปนตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งน้ี แตเน่ืองจาก

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ มีจํานวนนักเรียนในระดับอนุบาล จํานวน 190 คน และ
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ระดับประถมศึกษา จํานวน 224 คน ซึ่งเปนจํานวนที่ใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชระดับช้ันของ

นักเรียน เปนตัวแปรอิสระเพิ่มอีกหน่ึงตัวแปร 

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงผลการสังเคราะหงานวิจัยจําแนกตามตัวแปรตามท่ีเก่ียวของกับความตองการ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ 

 

ตัวแปร 

พ
รม

ณี
 แ

สง
โย

ธา
 (

25
53

) 

พ
ะน

าก
ร 

มีภ
ูคํา

 (2
55

3)
 

สํา
รา

ญ
 ชุ

มว
รฐ

ายี
 (

25
53

) 

สิริ
นทิ

พ
ย 

สิท
ธิศั

กด
ิ์ (

25
54

) 

ชัย
ภัท

ร 
ปน

มณี
 (

25
55

) 

นฤ
มล

  ท
รัพ

ยส
มบ

ูรณ
 (

22
55

5)
 

พ
ิธีพ

ร 
ภัก

ดีพ
ิทัก

ษก
ุล 

(2
55

5)
 

ลลิ
ตา

 ป
วะ

บุต
ร 

(2
55

5)
 

อธ
ิพ

งษ
 ด

าว
เว

ียง
กัน

 (
25

55
) 

ศิริ
ทิพ

ย 
ชม

พ
ู (

25
56

) 

ผูวิจัย รวม 

ดานคนคิดปญหา √           1 

ดานการวางแผน  √  √ √ √  √ √ √  √ 8 

ดานการดําเนินการ √           1 

ดานการติดตามประเมินผล √   √ √ √ √ √ √  √ 8 

ดานความสัมพันธชุมชน  √        √  2 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนฯ  √    √    √  3 

ดานการจัดหลักสูตรทองถิ่น  √    √      2 

ดานการชวยเหลือการเรียนที่บาน  √          1 

ดานการตัดสินใจ  √        √ √ 3 

ดานการจัดองคการ   √         1 

ดานการนําองคกร   √         1 

ดานการควบองคกร   √         1 

ดานการจัดหาทรัพยากร    √    √ √   3 

ดานกิจกรรม    √        1 

ดานการประสานงาน     √ √ √ √ √  √ 6 

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา     √ √      2 

ดานความรวมมือ       √     1 

ดานการทํางานรวมกัน       √     1 

ดานอาคาร สถานที่ และส่ิงแวดลอม          √  1 

รวม 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 47 
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จากตารางที่ 2.4 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกําหนดแนวทางการวิจัยเรื่องการศึกษา

ความตองกรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ  

ซึ่งผูวิจัยสังเคราะหตัวแปรตามที่เกี่ยวของ 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการตัดสินใจ        

3) ดานการประสานงาน และ 4) ดานการติดตามประเมินผล ซึ่งคาดวาจะสงผลตอการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ และเพื่อกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรอม

มุงเนนพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปจัด

การศึกษาใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 

 


