
   
 
 
 
 
 

บทที่ 7 
การสงเสริมชุมชนและทองถิ่นในการปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายไพรัช       อรรถกามานนท 
นางสาวมัทนา   โชควรวัฒนกร 

 

ชุดฝกอบรมผูบริหาร : ประมวลสาระ 



 ก

คํานํา 

  หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา 
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงการดําเนินการใหบรรลุตามหลักการดังกลาว 
จําเปนตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขมแข็ง สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และสรางความเชื่อมั่นให
ทุกฝายสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ
พัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และได
แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ประสานและสงเสริมการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานการจัดทําชุดฝกอบรมตนแบบ เพื่อเปนคูมือให
กลุมเปาหมายไดใชศึกษาและพัฒนาตนเอง  

ชุดฝกอบรมตนแบบที่จัดทําขึ้นมีจํานวน 3 ชุด คือ (1) ชุดฝกอบรมผูบริหาร (2) ชุดฝกอบรมคร ู
และ (3) ชุดฝกอบรมผูนําชุมชน โดยชุดฝกอบรมตนแบบแตละชุด ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพและสื่อโสตทัศน 
ในสวนของสื่อส่ิงพิมพ จะประกอบดวย ประมวลสาระ และ แนวทางการศึกษา ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของจะนํา
ชุดฝกอบรมตนแบบดังกลาวไปผลิตเพื่อเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ เพื่อใชในการศึกษาและ
พัฒนาตนเองตอไป 

เอกสารเรื่อง   การสงเสริมชุมชนและทองถ่ินในการปฏรูิปการศึกษา   ฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
ของสื่อส่ิงพิมพในชุดฝกอบรมผูบริหาร ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 เรื่อง คือ 

1. หลักการจัดการศึกษา 
2. การบริหารจัดการศึกษาในรปูแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน 
3. การบริหารโดยองคคณะบุคคล 
4. การประกันคณุภาพการศึกษา 
5. การจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. การพัฒนาและควบคุมวิชาชพี 
7. การสงเสริมชุมชนและทองถ่ินในการปฏรูิปการศึกษา 



 ข

ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว สํานักงานปฏิรูปการศึกษาในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงไดรวมกันอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ จนเสร็จ
สมบูรณ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง
วา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในการพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี 

 

 

 

(ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช) 

ประธานคณะกรรมการประสานงาน 
โครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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บทท่ี 7 
การสงเสริมชมุชนและทองถิ่นในการปฏริปูการศึกษา 
 
ความนํา 
 

การบริหารจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีจุดเนนสําคัญใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา  ในขณะเดียวกันก็ใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรการศึกษาเขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  ซ่ึงการเขาไปมีสวน
รวมดําเนินงานของทั้งฝายโรงเรียนและชุมชนหรือทองถ่ินดังกลาว ยอมจะสงผลตอการสรางความผูกพัน 
ความสัมพันธ และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
และกระตุนใหชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมจัดการศึกษา  รวมทั้งใหโรงเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเขา
ไปมีสวนรวมในการใหการศึกษา และพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  ซ่ึงการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหบรรลุผล  
ผูบริหารโรงเรียนควรมีการศึกษาและมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพชุมชน และทองถ่ิน  รวมทั้ง
กําหนดแนวทางแสวงหาความรวมมือจากทองถ่ินใหเขามารวมจัดและบริหารการศึกษากับทางโรงเรียน  
นอกจากนี้ ก็เพื่อใหโรงเรียนเขาไปมีสวนรวมบริหารและพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  อันเปนการดําเนินการ
ที ่สอดคลองกับหลักในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ .  2542  และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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เรื่องท่ี 7.1  
แนวคิดเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการศกึษา 
 
7.1.1 ความสําคญัของการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการศกึษา 
 
  1. ความเปนมาและความสาํคัญของการมสีวนรวม 
 การจัดการศึกษาของไทยในอดีตเปนภาระหนาที่ของครอบครัวและชุมชน ไดแก พอแม วัด และ
สํานักตางๆ ในชุมชน ซ่ึงทําหนาที่ใหการศึกษาแกบุตรหลานทั้งดานวิชาการและอาชีพ มีการถายทอดอาชีพ
ตางๆ ใหแกเด็กเปนทอดๆ ตลอดมา การศึกษาในอดีตจึงสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน ตอมาไดมีการนํา
การจัดการศึกษาแบบตะวันตกเขามาใชแทนการศึกษาแบบเดิม และเกิดระบบโรงเรียนขึ้น โรงเรียนจึง
กลายเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาใหกับชุมชนแทนวัดที่รับผิดชอบใหการศึกษาแกเด็กมาแตเดิม รัฐก็
เขามารับผิดชอบในการจัดการศึกษาและจัดหลักสูตร การจัดการศึกษาในแนวนี้จึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่
ทําใหผูเรียนแปลกแยกจากวิถีชีวิตของชุมชน เปนการศึกษาที่ไมตอบสนองความตองการของ ชุมชน 
ขณะเดียวกันชุมชนก็คาดหวังตอโรงเรียนในดานคุณภาพไวสูง และพรอมใหความรวมมือกับโรงเรียน   
 แตระบบโรงเรียนที่ผานมาไมเปดโอกาสใหเกิดความรวมมือ เนื่องจากถือหลักการแบงหนาที่เมื่อได
มอบหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนแลว จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนจะตองรับผิดชอบโรงเรียนจึง
เปนศูนยกลางของความรูและสติปญญา  ขณะเดียวกันความเปนชุมชนกลับออนแอ ความรูเดิมของทองถ่ิน 
ภูมิปญญาของชุมชนและทองถ่ินถูกลืมเลือน  ผลการจัดการศึกษาที่ผานมาทําใหเกิดปญหามากมายใน
สังคมไทย ในสวนของผูเรียนก็มีการแขงขันกันสูง ทําใหผูเรียนมีความเครียดสูง ไมมีความสุขในการเรียน  
การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชาไมสนองตอบผูเรียน  เปนที่วิพากยวิจารณกัน
อยางกวางขวาง และเมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  กระแสการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษา
จึงไดทวีขึ้น   และไดรับการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ใหมีกฎหมาย
การศึกษาซึ่งเปนที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใชในปจจุบัน ซ่ึงเนนหลักใหญ 2 
ประการในการบริหารจัดการ คือ การกระจายอํานาจทางการศึกษาและการใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
 แนวคิดใหมในการจัดการศึกษา คือ การใหชุมชนและทองถ่ิน และทุกสวนของสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งของสังคม โรงเรียนจึงควรเปนโรงเรียนของชุมชน
ที่มีการจัดการเรียนการสอน  โดยการรูเห็นและความรวมมือของประชาชนและชุมชน การมีสวนรวมของ
ชุมชนจึงมีความสําคัญ เนื่องจากทําใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียน  เปนการสรางความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และความนิยมใหเกิดขึ้นในชุมชน  นอกจากนั้นยังเปน
การสนับสนุนใหประชาชน ชุมชนไดเขามาชวยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ทั้งดานการเงิน 
วัสดุ แรงงาน และกําลังใจ  สงเสริมใหประชาชน  มีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา และถือเปน
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หนาที่ของประชาชนและชุมชนที่จะตองใหความสนใจ และมีสวนรวมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
(ภิญโญ สาธร 2526 : 315) ประกอบกับโลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  
ปญหาตาง ๆของสังคมมีความสลับซับซอน  จึงเปนยุคที่ตองการสติปญญา ความรู และความสามารถ จาก
หลายๆ ฝายมารวมแกไขปญหา อาจกลาวไดวาหมดยุคอัศวินมาขาวหรือศิลปนเดี่ยวมาทําหนาที่จัดการแต
เปนเรื่องที่ตองการความรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่วามนุษยทุกคนมีศักยภาพที่
จะทํากิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายได 
 นอกจากนี้ การมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นจะทําใหเกิดการถายทอดความรูที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน  ซ่ึงจะทําใหเด็กมีความสามารถ มีทักษะ
ที่จะดํารงชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา 
ความสามารถของชุมชนโดยรวม ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง  และเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศตอไป 
 กลาวโดยสรุป ความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่มาจากแนวคิดที่เปนกระแส
ผลักดัน จนกลายเปนประเด็นที่สําคัญประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช 2540  ไดกําหนดไวชัดเจนในสวนของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ใหรัฐสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดนํา
แนวนโยบายพื้นฐานดังกลาวมาแสดงเปนเจตนารมณและแนวทางที่จะใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ซ่ึงปรากฏในหลายมาตรา  ดังจะไดกลาวตอไป 
 อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรับผิดชอบฝายเดียวไดดําเนินการมายาวนาน ทํา
ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยลง ระบบราชการ นักการศึกษา และครูอาจารย เสมือนผู
ผูกขาดความรับผิดชอบเพียงฝายเดียว  ประชาชนมีสวนเขาไปเกี่ยวของกับโรงเรียนหางๆ ในฐานะผูปกครอง 
ศิษยเกา กรรมการ หรือผูใหความชวยเหลืออุปถัมภตาง ๆ ประกอบกับวัฒนธรรมการมีสวนรวมของไทย
ตั้งแตโบราณกาล เชน ประเพณีการลงแขกทํานา หรือความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลง
ไปสูลักษณะ “ตัวใครตัวมัน” ตางคนตางอยู และในสวนของการบริหารงาน ผูมีอํานาจก็เคยชินกับ “อํานาจ
เดี่ยว” จนเปนวัฒนธรรมองคการ ทําใหการปฏิรูปอาจตองใชความพยายามที่จะทําใหทั้งสองฝาย คือ ฝาย
ประชาชนและฝายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ไดนําแนวคิดและบทบัญญัติของกฎหมายไปสูการปฏิบัติ  
คือ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมใหมอันจะนําไปสู “การศึกษาของประชาชน โดย
ประชาชน เพื่อประชาชน” จึงเปนเรื่องที่ทาทายความรูสึกนึกคิดและความสามารถของผูบริหารอยางยิ่ง 
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 2. การมีสวนรวมในการจดัการศกึษาทีก่ําหนดในพระราชบัญญตักิารศกึษาแหงชาต ิ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในพระราชบัญญํติการศึกษาแหงชาติหลายหมวดหลายมาตรา เชน 
 ในหมวดหลักการสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาไดกลาวถึงเจตนารมณที่จะใหสังคม ชุมชน และ
ทองถ่ิน ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2))  นอกจากนี้ยังใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่
การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 9 (2)) ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชใน
การจัดการศึกษา  ในมาตรา 9 (5)   ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นไดมีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 12) เปนตน 
 หมวดแนวการจัดการศึกษา  กําหนดใหสถานศึกษาประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง 
และชุมชนรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24)  ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตร
ที่สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน (มาตรา 27)  นอกจากนี้สถานศึกษายังมีหนาที่ในการสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสารเพื่อพัฒนาชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (มาตรา 29) 
 สวนหมวดการบริหารและการจัดการศึกษา ไดกําหนดใหมีองคคณะบุคคลในการบริหารและจัด
การศึกษาในระดับตางๆ ทุกระดับ  ตั้งแตระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยให
มีตัวแทนองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
วิชาชีพอยูในองคคณะบุคคลนั้น (มาตรา 32-35,38,40 ) นอกจากนี้ชุมชนและทองถ่ินยังมีบทบาทใหขอมูล
เพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา  เกี่ยวของกับภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (มาตรา 50) 
 หมวดครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร
บุคคลในชุมชน และทองถ่ินใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ 
และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช  เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา (มาตรา 57) 
 หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา กําหนดใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดาน
งบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ชุมชน ทองถ่ินมาใชจัด
การศึกษา โดยอาจเปนผูจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแก
สถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน (มาตรา 61) 
 จะเห็นไดวา  ในประเด็นการมีสวนรวมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มี
หลายลักษณะ และในหลายหมวด ทั้งหมวดความมุงหมายและหลักการ  ซ่ึงเปนการนําเอาแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาแสดงเปนเรื่องสําคัญเบื้องตน อันยืนยัน
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ถึงแนวทางการปฏิรูปที่เปนเจตนารมณของกฎหมาย หมวดสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาและหมวดระบบ
การศึกษา เปนการแสดงถึงภาพของการมีสวนรวมของหลาย ๆ ฝายในฐานะของผูจัดการศึกษาโดยตรงที่
ขยายขอจํากัดตามสภาพเดิม คือ ฝายที่รับผิดชอบจัดการศึกษามีเพียงรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเทานั้น หมวดแนวการจัดการศึกษาแสดงถึงการมีสวนรวมในการปฏิรูปการเรียนรูและการสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน หมวดการบริหารและการจัดการศึกษา เปนการกําหนดการมีสวนรวมในการ
บริหารของคณะบุคคลระดับตาง ๆ   หมวดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการแสดงการมี
สวนรวมในเรื่องนี้ หมวดครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดการมีสวนรวมในรูปของการ
ระดมทรัพยากรบุคคล หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เปนแนวทางในการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา  ดังนั้น  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมจึงมีอยางกวางขวาง หลายแงมุม อันจะ
ทําใหการจัดการศึกษาตามแนวทางใหม ไมโดดเดี่ยวแตเฉพาะฝายที่รับผิดชอบเทานั้น แตจะกาวไปสูความ
รับผิดชอบรวมกันซึ่งจะเปนพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา  
 
7.1.2 หลกัการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิน่ในการจัดการศกึษา 

 1.  ความหมายของการมีสวนรวม 

 ไดมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมหลายประการ ไดแก  
             รีดเดอร (Reeder อางถึงในกรรณิกา ชมดี 2524 : 10) ไดใหความหมายการมีสวนรวม  คือ การที่
บุคคลและกลุมชน ไดเขาไปมีปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งกันและกัน 
              เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2537 : 182) ให
ความเห็นวา  การมีสวนรวมนั้นเกี่ยวของกับ  (1) การเขาไปเกี่ยวของดวย (involvement)  (2) การให
หรือเอื้อประโยชน (contribution) และ  (3) การรับผิดชอบ (responsibility) 
             ปรัชญา  เวสารัชช (2528: 4 ) กลาววา เปนการที่ประชาชนไดใชความพยายามหรือใชทรัพยากร
บางอยางของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ ในกิจกรรมพัฒนานั้น การมี
สวนรวมจะทําใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูรับผลจากการพัฒนา และเปนผูกระทําใหเกิด
กระบวนการพัฒนา ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเปนไดทั้งวิธีการซึ่งนําไปสูการพัฒนาและเปนเปาหมายของการ
พัฒนาดวย  
             ประพนธ  ปยรัตน (2534 : 17) มีความเห็นสอดคลองกัน โดยเปรียบเทียบการมีสวนรวมที่เปน
วิธีการ (participation as a mean) เสมือนเรือที่ตองการคนลากจูง คนที่ลากจูง ตั้งเปาหมายไวและจูงใหชุมชน
มีสวนรวม  สวนการมีสวนรวมของชุมชนแบบเปนเปาหมายหรือเปาประสงค (participation as an end) เปน
การมีสวนรวมของชุมชนที่รวมกันตั้งเปาหมายไว  เปรียบเสมือนเรือที่ไมตองมีการลากจูง ซ่ึงจะเปนการมีสวน
รวมแบบยั่งยืน  เพราะประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันจนทําใหเกิดการพึ่งตนเองไดในที่สุด  
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 จากความหมายของการมีสวนรวมดังกลาว อาจกลาวไดวา การมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินใน
การจัดการศึกษาหมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถ่ิน ไดเขาไป
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน 
ตลอดจนรวมพิจารณากําหนดปญหา ความตองการของประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
แกไขปญหา หาแนวทางพัฒนาโรงเรียน 
 
 2.  ลกัษณะ รปูแบบ และแนวคดิการมีสวนรวม 
 2.1  ลักษณะการมสีวนรวม 

 อคิน รพีพัฒน (2527)  และเจิมศักดิ์ ปนทอง (2526) ไดศึกษาขั้นตอนการมีสวนรวมจาก
ประสบการณภาคสนามในประเทศไทย  ซ่ึงสรุปไวคลายคลึงกันวา การมีสวนรวมของประชาชนนาจะมี 4 
ลักษณะ  คือ  (1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ   (2) การมีสวนรวมในการวางแผน
ดําเนินการกิจกรรม  (3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติตามแผน   (4) การมีสวนรวมการติดตามและ
ประเมินผล           
  สวนคณะอนุกรรมการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในสํานักงานปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมตามแนวคิดใหม คือ (1) จะตองมีความตอเนื่อง 
ผสมผสานและทําไปพรอมกันทั้งระบบ  (2) มีความเปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไปชา ๆ ตามธรรมชาติ แต
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  (3) เปนกระบวนการสรางสรรคเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูทางทักษะการปฏิบัติ  
(4) ตองการการยอมรับอยางเปดเผยจากทุกคนที่เกี่ยวของ และ (5) มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมของชุมชน  
ซ่ึงประกอบดวยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียและความตองการที่เหมือนกัน นอกจากนี้การทํากิจกรรมจะตอง
อยูภายใตแนวคิดที่อยูบนพื้นฐานของความสัมพันธที่เสมอภาคและเทาเทียม โดยที่ทั้งสองฝายตางตอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมรับความความคิดเห็นที่แตกตางกันและหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการแกไข
ปญหา  วิธีการที่จะนําไปสูแนวทางขางตนได  ส่ิงสําคัญคือจะตองมีการสื่อสารแบบสองทาง มิใชฝายหนึ่ง
คิดอีกฝายหนึ่งรับไปปฏิบัติ 
                   แสวง  รัตนมงคลมาศ (2538) ไดสรุปกระบวนการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ 
ของกิจกรรมของสวนรวม ซึ่งมีสองดาน คือ  (1) ดานคิดหรือกําหนดนโยบาย ซึ่งมี 3 ระดับ ไดแก การมี
สวนรวมเปนเพียงผูใหขอมูลขาวสาร ขอคิดเห็น การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการมีสวนรวมเปนผู
กําหนดนโยบาย และ (2) ดานปฏิบัติหรือดานการดําเนินการตามนโยบาย แบงเปน 3 ระดับ คือ การรวม
กําหนดเปาหมาย แผนงาน การรวมดําเนินการในกระบวนการจัดการและการรวมหนุนชวยทรัพยากรบริหาร 
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 2.2  รูปแบบการมสีวนรวม 

 ในดานรูปแบบ องคการอนามัยโลก (WHO 1978) ไดเสนอรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมที่
สมบูรณ 4 ขั้นตอน ไดแก 

(1)  การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญ  
ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีติดตามประเมินผล   และประการสําคัญคือ ตองตัดสินใจ
ดวยตนเอง 

(2)  การดําเนินกิจกรรม ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและการบริหารการใช
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

(3)  การใชประโยชน ประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชใหเกิด
ประโยชนได ซ่ึงเปนการเพิ่มการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 

(4)   การไดรับประโยชน ประชาชนตองไดรับผลประโยชนในชุมชนในพื้นฐานเทาเทียม
กัน  ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัว สังคมหรือในรูปวัตถุก็ได 
 สวน ไพรัตน  เดชะรินทร (2527) ไดกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมไว ดังนี้ 

(1)   มีสวนรวมทําการศึกษา  คนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนและ
การศึกษาของชุมชน  

(2)  รวมคิดหา และสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาของชุมชน หรือสรางสรรค
ส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

(3)  รวมวางนโยบาย หรือแผน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกปญหาและ
สนองความตองการของชุมชน  

(4)  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนแกสวนรวม 
(5)  รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
(6) รวมการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ 

หนวยงาน 
(7)  รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรจุตามเปาหมายทีว่างไว 
(8)  รวมควบคุม ติดตามประเมินผล และรวมบาํรุงรักษาโครงการและกจิกรรมที่ไดทําไป ซ่ึง

โดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
 นอกจากนี้ ไดมีผูศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม โดยสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมไวหลายประการ 
เชน การมีสวนรวมในการประชุม  การมีสวนรวมในการออกเงิน  การมีสวนรวมเปนกรรมการ  การมีสวนรวม
เปนผูนํา การมีสวนรวมในการตีปญหาใหกระจาง รวมทั้งการมีสวนรวมออกเสียงสนับสนุน หรือคัดคานดาน
ปญหา 
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 2.3  แนวคดิการมสีวนรวม 

 อภิญญา  เวชยชัย(2544) ไดพูดถึงแนวคิดการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ในการพัฒนา
การศึกษาที่สําคัญ ๆ ดังนี ้

(1) แนวคิดการมีสวนรวมในฐานะเปนหุนสวนของโรงเรียน หรือเปนแบบ “เพื่อน” 
ผูปกครองและชุมชนทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในทุกกระบวนการ โดยมุงเนนการทํางาน
รวมกันอยางเสมอภาคมากกวาความรวมมือที่เปนพิธีการ หรือเปนความรวมมือที่ฝายผูปกครอง ชุมชน เปน
ฝายใหและโรงเรียนเปนฝายรับถายเดียว เปนการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เปนการเรียนรูรวมกัน 

(2) แนวคิดการสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสม โดยอยูบนพื้นฐานความเปนตัวของตัวเอง 
ยอมรับความแตกตางของบุคคล เปนความสัมพันธที่เปนไปตามธรรมชาติมากกวาเปนแบบทางการ และควร
เปนความสัมพันธแบบสองทาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางเต็มที่  ซ่ึงจําเปนตองมีการฝกทักษะใน
การสื่อสาร การยอมรับความเห็นตาง การเรียนรูรวมกัน การสรางสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

(3) การสื่อสารขอมูลขาวสารสองทางทําใหเกิดความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ ขอมูล 
ขาวสารตองเปนขอมูลจริง โปรงใส มีการใชการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ มีความจริงใจ ใชภาพที่งาย ไมเปน
ทางการและมีการสื่อสารที่สม่ําเสมอ 

การเขามามีสวนรวมอาจมาจากความสนใจเปนรายบุคคล การรวมกลุมของบุคคลที่มีความสัมพันธ
สวนตัว  การเขารวมในฐานะกรรมการหรือเขารวมใหคําปรึกษา  ชวยเหลือดานวิชาการ ภูมิปญญาทองถ่ิน  
การเขารวมเพื่อพิทักษสิทธิ หรือการใชอํานาจที่ไมเปนธรรม ตลอดจนการตรวจสอบในการบริหารจัดการ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบดานตาง ๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวม 
 

3.  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 
 มีการศึกษาวิจัยปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวม พบวา การมีสวนรวมในดานเพศ เพศชาย
จะมีสวนรวมมากกวาเพศหญิง ดานอายุและดานรายไดไมเปนปจจัยที่มีผลตอการสวนรวม ในดานระดับ
การศึกษา ผลการศึกษามีทั้งเปนปจจัยและไมเปนปจจัย ซ่ึงขึ้นอยูกับเรื่องหรือสถานการณที่ไปเขารวม ขนาด
ของโรงเรียนก็เปนปจจัยของการมีสวนรวม  โรงเรียนขนาดใหญมีการมีสวนรวมมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมมากจะมีการมีสวนรวมสูงกวาโรงเรียนที่จัดกิจกรรมนอย นอกจากนี้ยังพบวา 
ประสบการณการเปนสมาชิกของกลุมในทางการเมืองหรือเปนสมาชิกกลุมการเมือง หรือผูปกครองที่เปน
สมาชิกของกลุมการเมือง จะมีสวนรวมมากกวาผูที่ไมเคยเปนสมาชิกของกลุมการเมือง  สวนปจจัยทาง
จิตวิทยาและสังคม  พบวา ผูที่มีเจตคติที่ดีจะถูกชักจูงใหมีสวนรวมไดมากกวา  และการไดรับขาวสารความรู
ในเรื่องนั้นๆ  ก็จะทําใหเกิดการมีสวนรวมไดมากกวาเชนกัน 
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  ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมนี้สอดคลองกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเขา
มามีสวนรวม เชน ปญหาขาดการสื่อสารสองทางทําใหเกิดความไมเขาใจกัน ปญหาทางดานเจตคติ สอง
ฝายมีจุดยืนที่แตกตางกันทําใหไมยอมรับกันจนหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหนากัน ปญหาความสัมพันธที่ไมเทา
เทียม ไมคุนเคย ทําใหฝายหนึ่งจะเปนฝายมารับฟงมากกวา และปญหาดานการบริหารจัดการเวลาที่ไม
เหมาะสมทําใหทั้งสองฝายไมสามารถรวมกิจกรรมได เปนตน 
 
7.1.3    ความสัมพันธระหวางชุมชน ทองถิ่น และสถานศึกษา 
            ความสัมพันธระหวางชุมชน ทองถ่ินและสถานศึกษา และการมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ินกับ
สถานศึกษามีความเกี่ยวของกันจนยากที่จะแยกออกจากกันได เพราะตางเปนเหตุเปนผลของกันและกัน  
โดยความสัมพันธทั้งเชิงบวกและเชิงลบสามารถเปนเหตุใหชุมชนเขามามีสวนรวมหรือไมเขามามีสวน
รวมกับสถานศึกษาได   ดังนั้นการมองภาพการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
จําเปนตองมีความรูความเขาใจเรื่องความสัมพันธของสถานศึกษากับชุมชนเปนอยางดี 

 
1. สภาพความสัมพันธระหวางชุมชน  ทองถิ่น และสถานศึกษา 

 เมื่อระบบการศึกษาเปลี่ยนไป โรงเรียนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาแทนวัด รัฐไดเขามา
รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางชุมชน  ทองถ่ิน และสถานศึกษาไดเปลี่ยนไป
ตามสภาพการณ   ชุมชนสวนใหญเห็นวาหนาที่ในการจัดการศึกษาเปนของสถานศึกษา  แตชุมชนยังมิได
ละเลยทอดทิ้งทั้งหมด  ยังคงใหการสนับสนุนและคอยชวยเหลือสถานศึกษา หากแตเปนการเขารวมแสดงความ
สนใจตอบุตรหลานของตนเปนการเฉพาะมากกวาที่จะสนใจตอระบบการศึกษาทั้งระบบ  ความสัมพันธ
ระหวางชุมชน ทองถ่ินและสถานศึกษา จึงยังอยูในสภาพที่ออนแรง ไมแสดงศักยภาพในระดับที่ควรจะเปน 
และเปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน สวนใหญของความสัมพันธคือ การมีสวนรวมเปนกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาเทานั้น อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่สถานศึกษา การใหคําปรึกษา
พบวาอยูในระดับนอย  การมีสวนรวมจึงอยูในวงจํากัด สวนใหญเปนการบริจาคและหาทรัพยากรสนับสนุน
สถานศึกษา  การรวมกิจกรรมดานการใหบริการชุมชนและที่สถานศึกษาจัด  การปรับปรุงอาคารสถานที่และ
บริการชุมชน การจัดกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน การรวมกิจกรรมวันสําคัญของสถานศึกษา การชวย
สถานศึกษาดานแรงงาน ชางกอสราง การแสวงหาทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักเรียน  การ
ประชาสัมพันธ เปนตน บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับที่เกิดจิตสํานึกวาสถานศึกษาเปน
สมบัติของทุกคนตองชวยกันทํานุบํารุงยังมีนอย ลักษณะความสัมพันธจึงเปนแบบหนุนชวยทรัพยากร
ทางการบริหารเปนสวนใหญ ดังนั้น ผูที่จะมีบทบาทจึงมักจํากัดในหมูผูมีช่ือเสียง มีฐานะทางเศรษฐกิจ
มากกวาผูที่มีความรูความสามารถทางการบริหารและการศึกษา   
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 ความสัมพันธระหวางสถานศึกษาชุมชนและทองถ่ินนั้น แมจะถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งในการ
บริหารงานสถานศึกษาก็ตาม ปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญแสวงหาความรวมมือจากชุมชนและ
ทองถ่ินในฐานะเปนแหลงเงินมากกวาภูมิปญญาความคิดในการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาเพราะ
สถานศึกษาจะมโีอกาสจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูไดมากกวา ชุมชนและทองถ่ินไมไดมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในทองถ่ินของตน ประชาชนไมตระหนักในสิทธิของตนในการรับการศึกษา 
การศึกษาจึงไมเปนหนึ่งเดียวกับชุมชน แปลกแยกจากชุมชน  สถานศึกษาเองก็ขาดอํานาจการตัดสินใจเพราะ
ระบบบริหารยังเปนระบบรวมศูนย รวมทั้งกฎ ระเบียบและขั้นตอนทางราชการไมไดปรับเปลี่ยน ดังนั้น
ปญหาการขาดความรวมมือในปจจุบัน เกิดจากผูปกครองมีทัศนะเดิม และประสบการณเกาที่เคยมีตอครูและ
สถานศึกษาที่ไมสงเสริมตอการใหความรวมมือกับสถานศึกษา เชน การสอนเปนหนาที่ของครู  การไมชอบ
ครูเปนรายบุคคลจึงไมใหความรวมมือ เปนตน  นอกจากนี้ในทัศนะของครู ครูเห็นวาการบริหารงานวิชาการ
เปนเรื่องของสถานศึกษาไมควรใหชุมชนและทองถ่ินเขามากาวกาย ครูไมอยากพบผูปกครองเพราะกลัวการ
ตําหนิหรือการตอวา จึงหลีกเลี่ยงที่จะพบกัน  ในดานสถานศึกษาขาดการประสานงานกับชุมชน การบริหารงาน
สถานศึกษาสวนใหญขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอื่น  ขาดการสื่อสาร
สองทาง ทําใหเกิดการเขาใจผิดทําใหไมใหความรวมมือ หรือไมพอใจในนโยบาย เชน การหามนักเรียนซื้อของ
หนาสถานศึกษาซึ่งคนในชุมชนเปนผูขาย หรือการไมใหผูปกครองขึ้นไปบนอาคารเรียน เปนตน  ผูปกครอง
มักพอใจในการเอาใจใส การใหบริการแกนักเรียน การดูแลความประพฤติ ถาสถานศึกษาทําไดดี ผูปกครอง 
ชุมชนพอใจ ก็จะทําใหเกิดการมีสวนรวม ถาสถานศึกษาขาดการดูแลสิ่งเหลานี้ก็จะสรางอุปสรรคการมีสวน
รวมของชุมชนได 
 ดังนั้น ผูบริหารจึงตองตระหนักวาการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนและทองถ่ินในการศึกษาเปน
ความจําเปนที่จะตองสรางใหเกิดการมีสวนรวม ในอดีตชุมชนและทองถ่ินไมไดเขามามีสวนรวมเทาที่ควร 
ทําใหการศึกษาเปนสิ่งแปลกแยกไปจากชมุชน  การคาดหวังที่ชุมชนมีตอโรงเรียน โรงเรียนก็ไมสามารถปฏิบัติ
ได จึงทําใหไมรูสึกผูกพัน สงผลตอการขาดโอกาสในการระดมสรรพกําลังในชุมชนมาใชในการดําเนินงาน
การศึกษา ชุมชนเองก็ขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาจากสถานศึกษา ซ่ึงเปนแหลงรวมบุคลากรจํานวนมาก
ที่มีความรูความสามารถในชุมชน สถานศึกษาจึงจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางชุมชน 
ทองถ่ิน และสถานศึกษา หากพบวา กฎ ระเบียบบางดานเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสถานศึกษา  การปรับ
โครงสรางเปนการปรับระบบภายในการทํางาน ใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง  อบอุน  เชื้อเชิญใหชุมชน 
ทองถ่ินมาเขารวมมากขึ้นและเปนการลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออกไป  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธใหอยูใน
จุดที่สมดุล  สรางสรรคและมีความสัมพันธแบบเสมอภาคกัน และตองตระหนักวาใชเวลานาน และมีความ
ยากลําบาก ดังนั้นจึงไมควรใจรอนหรือคาดหวังเกินความจริง 
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 2.  วธิีสรางความสัมพันธระหวางชุมชน ทองถิ่น และสถานศึกษา 
 การสรางความสัมพันธระหวางชุมชน ทองถ่ิน กับสถานศึกษา มีวิธีการปฏิบัติหลายวิธีที่ผูบริหาร
สถานศึกษาจะเลือกใช โดยคํานึงถึงนโยบายของแตละสถานศึกษาเอง วิธีการสรางความสัมพันธระหวางชุมชน 
ทองถ่ิน กับสถานศึกษา มีดังนี้ 
 2.1   ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูลของสถานศึกษาใหชุมชนไดรับทราบอยูเสมอ 
 2.2   เปดเยี่ยมชมสถานศึกษาในแตละป จัดนิทรรศการ/กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนดาน
ตางๆ เพื่อใหชุมชนไดเห็นวาสถานศึกษามีจุดเดนในดานตางๆ  
 2.3   นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน เชน งานพัฒนาหมูบาน งานรณรงคทําความสะอาด
ทองถ่ิน เปนตน 
 2.4   เปดโอกาสใหชุมชน ทองถ่ิน ไดมีสวนรวมใชประโยชนจากอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ 
และบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.5   จัดตั้งองคกรรวมกันระหวางชุมชน ทองถ่ิน และสถานศึกษา เชน สมาคมผูปกครองและครู 
สมาคมศิษยเกา เปนตน 
 
 3. ประโยชนในการสรางความสัมพันธระหวางชุมชน  ทองถิ่น และสถานศึกษา 

ความสัมพันธระหวางชุมชน  ทองถ่ิน และสถานศึกษาในเชิงบวกจะกอประโยชนดังนี้  
  3.1 ประโยชนที่ชุมชนและทองถ่ินไดรับ  

(1)  มีโอกาสภาคภมูิใจในความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา 
(2)  มีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากสถานศกึษา เชน การเขามาใชหองสมุด

เรียนรูการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหมจากสถานศึกษา  เปนตน 
(3)  ใชสถานที่ของสถานศึกษาเปนสถานที่ประกอบกจิกรรมตางๆ ของชุมชน เชน  

การจัดงานแตงงาน  งานรื่นเริงวันปใหม  เปนตน  
(4)  ชวยใหมีอาชพีใหมๆ เกดิขึน้ในทองถ่ินจากกิจกรรมของสถานศึกษา 

 3.2 ประโยชนที่สถานศึกษาไดรับ 
(1)  ชวยใหชุมชนรักสถานศึกษา ชวยดแูลความปลอดภัย ไมใหทรัพยสินเสียหาย 
(2)  ชวยใหไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และอาคารสถานที่

ที่จําเปนจากชมุชน 
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(3)  ชวยใหไดประโยชนจากทรพัยากรในทองถ่ินอยางเต็มที ่  เชน สถานีอนามัย  
สถานีตํารวจ  ศูนยฝกอาชีพชุมชน  สหกรณชุมชน  เปนตน 

(4)  ชวยดแูลความประพฤติและความปลอดภยัของนักเรยีน นักศึกษา  

3.3 ประโยชนที่ไดรับรวมกนั 
(1)  ชวยใหสถานศึกษาและชุมชนรวมมือกันในการแกปญหารวมกนัอยางเต็มที่  

เชน  ปญหายาเสพยติด  ปญหาเด็กหนีเรยีน  เปนตน 
(2)  ชวยลดความเขาใจผิดหรือความขุนมัวอันอาจเกิดขึ้นไดระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชน 
 ความสัมพันธระหวางชุมชน ทองถ่ิน และสถานศึกษา ไดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณใน
ชวงเวลาที่ผานมา แมวาสถานศึกษาจะเปนแหลงใหความรูของชุมชนแตก็ยังไมอาจนําความรูมาประยุกตใช
ใหสอดคลองกับชีวิตในชุมชนได  ชุมชนจึงพัฒนาตนเองกาวเขาสูความเปนองคกรชุมชน  ขณะเดียวกันการ
มีสวนรวมของผูปกครองตอสถานศึกษาก็มีอยางจํากัดและคอนขางนอย จัดเปนการมีสวนรวมอยูหางๆ 
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาผูกขาดอยูกับระบบราชการ นักการศึกษา และครู อาจารย  ทําใหเกิด
แนวคิด กระแสผลักดัน และกลายเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่จะทําใหความสัมพันธระหวางชุมชน 
ทองถ่ิน และสถานศึกษาใกลชิดกันมากขึ้น มีบทบาทตอกันมากขึ้น โดยกําหนดใหการจัดการศึกษาเปน
ความรับผิดชอบรวมกัน อันจะทําใหความรูเกิดประโยชนที่สอดคลองกับชีวิตในชุมชนไดอยางแทจริง 
สถานศึกษาจะเปนแหลงของการพัฒนาคน เพื่อใหคนพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตน ขณะเดียวกันชุมชน
และทองถ่ินก็จะชวยพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงเปนวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางที่กําหนดไว 
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เรื่องท่ี 7.2 
บทบาทและวธิกีารของชุมชนและทองถิ่นในการมีสวนรวมจัดการศกึษา 
 
 บทบาทและวิธีการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษาที่ไดกําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ทั้งในสวนภาครัฐและภาคเอกชน ในการดําเนินการนั้น จะ
พบวาลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินนั้นมีหลายลักษณะ เชน การมีสวนรวมในฐานะผูจัดการ
ศึกษา การมีสวนรวมในคณะกรรมการ เปนผูแทนองคกร ผูทรงคุณวุฒิ การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาโดยใหใชสถานประกอบการ การใหวัสดุอุปกรณ แรงงาน ภูมิปญญาทองถิ่นหรือการมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา การรับทราบรายงานการจัดการศึกษาประจําปของสถานศึกษา เปน
ตน 
 เมื่อพิจารณาการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินขางตน สามารถจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมได 
2 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมในฐานะปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
7.2.1   บทบาทในฐานะที่เปนปจเจกบุคคล 
 บทบาทการมีสวนรวมในฐานะปจเจกบุคคล หมายถึง การที่บุคคล พอแม ผูปกครอง คนในชุมชน 
ทองถ่ินไดเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังปรากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 ที่สําคัญคือ  (1) การมีสวนรวมในฐานะผูจัดการศึกษา  (2) การมีสวนรวมในฐานะผูมีสิทธิและ
หนาที่ทางการศึกษา  (3) การมีสวนรวมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการที่กฎหมายกําหนด  (4) การมี
สวนรวมในฐานะทรัพยากรบุคคล และ (5) การมีสวนรวมในฐานะผูสนับสนุนชวยเหลือทั่วไป 

 1.  การมีสวนรวมในฐานะผูจัดการศกึษา   
 บุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถ่ินสามารถเปนผูจัดการศึกษาไดโดยตรง (มาตรา 12) โดยจัดใน
รูปขององคกรตางๆ เขามาดําเนินการและจัดการศึกษาในสถานศึกษาซึ่งมีหลายรูปแบบ ไดแก สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน (มาตรา 18)  

 2.  การมีสวนรวมในฐานะผูมีสิทธแิละหนาท่ีทางการศกึษา 
 บิดา มารดา หรือผูปกครอง กฎหมายไดกําหนดใหมีหนาที่จัดใหบุตรหรือผูที่อยูในความดูแลไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว 
(มาตรา 11) ถาบิดา มารดา หรือผูปกครอง จัดการศึกษาใหแกบุตรหรือผูอยูในความดูแลดังกลาวแลวจะ
ไดรับสิทธิประโยชน คือ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการ
ใหการศึกษาแกบุตรหรือผูอยูในความดูแล นอกจากนี้รัฐยังใหเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ซ่ึงครอบครัวไดจัดให ตลอดจนไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด (มาตรา 13) 

 3.  การมีสวนรวมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการที่กฎหมายกําหนด 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เปนกฎหมายที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนและทองถ่ิน โดยมีสวนรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ  ทั้งในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา  องคประกอบของคณะกรรมการทุกระดับดังกลาว นอกจากจะ
ประกอบดวยบุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแลว ยังมีตัวแทนของชุมชนและทองถ่ินเขา
ไปมีสวนรวมเปนกรรมการดวย ในฐานะเปนผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 
สําหรับคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากจะประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนองคกร
ดังกลาวแลว  ยังมีผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูนําทางศาสนา เขารวมเปนกรรมการดวย สวน
คณะกรรมการในระดับสถานศึกษา มีผูแทนของสมาคมศิษยเกาเขารวมเปนกรรมการ เพิ่มเติมจากตัวแทน
ขององคกรชุมชนอื่นๆ อีกดวย  
 กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในคณะกรรมการระดับตางๆ อาจจําแนกได
เปน 2 ฐานะ คือ ในฐานะผูแทนขององคกร เชน  ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และผูแทนองคกรอื่น และในฐานะของผูทรงคุณวุฒิ  บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินใน
คณะกรรมการระดับตางๆ ดังกลาว  ยอมเปนไปตามหนาที่ของคณะกรรมการที่กําหนดไวในแตละคณะ 
              นอกจากนี้ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน กฎหมายยังไดกําหนดใหชุมชนและ 
ทองถ่ินมีสวนรวมในคณะกรรมการบริหารดวย โดยใหสถานศึกษาเอกชน ตามมาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคล 
และใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ โดยจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 4.  การมีสวนรวมในฐานะทรัพยากรบุคคล 
 กฎหมายไดใหความสําคัญในการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษา โดยให
หนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ 
ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 
และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (มาตรา 57) 
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 5. การมีสวนรวมในฐานะผูสงเสริมสนับสนุนชวยเหลอืท่ัวไป   
 บทบาทของพอแม ผูปกครอง คือ การอบรมเลี้ยงดูที่บาน การเขารวมในระดับปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ รวมกับสถานศึกษาซึ่งสามารถมีสวนรวมไดอยางกวางขวางในหลายโอกาส หลายกิจกรรม เชน การ
เขารวมเปนอาสาสมัครในงานตางๆ รวมเปนครูชวยสอนในวิชาที่มีประสบการณ การรวมกลุมระหวาง 
ผูปกครองเปนชมรม สมาคม องคกร เพื่อจัดกิจกรรมใหแกเด็ก ชวยเหลือสถานศึกษาในภาวะที่ขาดแคลนครู 
เชน  เปนบรรณารักษ  ครูพยาบาล เปนตน การมีสวนรวมในระดับการบริหารและการตัดสินใจ เชน รวมคิด 
รวมวางแผน รวมเสนอแนะ เมื่อมีการประชุม จนถึงการรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การใหคําปรึกษา 
การเปนวิทยากรทองถ่ิน เปนตน การมีสวนรวมที่สําคัญในปจจุบัน คือ การมีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน
ดานทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน 

 
7.2.2   บทบาทในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 1. บทบาทในฐานะเปนผูจดัการศกึษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดระบุชัดเจนในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น กลาวคือ ใหสิทธิองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายใน
ทองถ่ิน (มาตรา 41) โดยกระทรวงเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งหมายถึง องคกรบริหาร
สวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร จึงมีสิทธิในการจดัการศกึษา
ที่สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีสวนรวมใน
ฐานะผูจัดการศึกษามายาวนานแลว โดยสวนใหญจะจัดการศึกษาภาคบังคับและจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเห็นไดอยางชัดเจน
จากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ และเทศบาลซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน  โดยงานการจัดการศึกษาของทองถ่ินสวนใหญเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สําหรับกรุงเทพมหานครใน
ปจจุบันมีการดําเนินการจัดการศึกษาดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  
โดยจัดรวมอยูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอยู  
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(2)   รวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปดเปนวิทยาลัยแพทยศาสตร 
กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  เปนการศึกษาเฉพาะกิจเฉพาะกลุม
ที่มุงผลิตบุคลากรที่ตองการเพื่อใชงานในภารกิจของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 

(3)   จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ ไดแก โรงเรียนกฬีากรุงเทพมหานคร 
(4) จัดการศกึษาเพือ่สงเสริมอาชพีในลักษณะของโรงเรียนฝกอาชีพระยะส้ัน 
(5)    ใหความรวมมือกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  โดยใช

อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนอกเวลาราชการ 
(6)   ใหการสนับสนุนชุมชนในการเปดดําเนนิการเปนศูนยพฒันาเด็กเล็ก 
(7)  จัดการศึกษานอกระบบรูปแบบอื่น  ไดแก สถานเลี้ยงดูเด็กกลางวัน  อาสาสมัครสอน

เด็กเรรอน  หองสมุดประชาชน  หองสมุดเคลื่อนที่  ศูนยเยาวชนและพิพิธภัณฑเด็ก  
เปนตน 

 2.  บทบาทในฐานะเปนผูสงเสริมสนับสนนุการศกึษา 
 บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา นอกจากจะอยูในฐานะเปนผูจัดการศึกษา
แลว ยังใหการสงเสริมสนับสนุนในฐานะเปนสวนหนึ่งของทองถ่ิน ดังนี้ 

 2.1 การสนับสนุนดานงบประมาณสมทบกับงบประมาณของแผนดินที่รัฐบาลไดจัดสรร
เปนเงินอุดหนุน เชน กรุงเทพมหานครไดรับประมาณจากรัฐปละ 3,700 ลานบาท  กรุงเทพมหานครไดสมทบ
งบประมาณเพื่อใชในการดํา เนินโครงการพัฒนาและการใหบริการสงเคราะหใหแก เด็กของ
กรุงเทพมหานครอีกปละประมาณ 2,000 ลานบาท เปนตน 
  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังจัดสรรงบประมาณใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใช
สนับสนุนกิจกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของชุมชนในพื้นที่  ซ่ึงดานการศึกษาของ
โรงเรียนในพื้นที่เปนเรื่องที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญในลําดับตนๆ โรงเรียนจะไดรับ
วัสดุอุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน นอกเหนือจากที่กรุงเทพมหานครจัดสรรใหอีกสวนหนึ่ง 

 2.2 การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน โดยศูนยสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานครดูแลดานสุขภาพอนามัย เชน การตรวจภาวะทุพโภชนาการ  การฉีดวัคซีนปองกันโรค การ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยทั่วไป เชน ผิวหนัง ผม  เปนตน 
 2.3  การใหบริการสงเคราะห ในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) เสื้อผา เครื่องเขียน 
แบบเรียน ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนในพื้นที่สมทบกับที่รัฐอุดหนุนให นอกจากนี้องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบางแหง เชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดสนับสนุนใหเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญที่อยูใกลเคียง โดยใหเปนเงินทุนการศึกษาพรอมทั้งคาใชจาย เชน คาพาหนะ เปนตน  
 2.4 การสงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และตามความตองการของชุมชน เชน องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีจัดหา
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ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ จางครูบรรณารักษ ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหไดบรรลุเปาหมายคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง 
 2.5 การตรวจสอบคุณภาพและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยสภาทองถ่ิน เชน 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครไดตั้งกระทูถามและการตั้งญัตติเพื่อใหผูบริหารกรุงเทพมหานครชี้แจง และ
แกไขปญหา เปนตน 
 2.6 การชวยเหลืออํานวยความสะดวกจากสํานักงานเขตใหแกสถานศึกษา สถานศึกษา
สามารถขอความชวยเหลือจากเขตที่สถานศึกษาตั้งอยูในดานความสะดวกในเรื่องยานพาหนะ การแกไข
ปญหาน้ําทวม การระบายน้ํา การตกแตงสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
 2.7 การสงเสริมการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหมีระเบียบวาดวย
คณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาใหอํานาจในการกํากับ ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดจนใหสถานศึกษาเปนแหลง
การเรียนรูของชุมชน  สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ชุมชนสามารถใกลชิดและใชสถานศึกษาเปน
แหลงบริการชุมชน เชน ใชสนามกีฬาเปนลานกีฬาของชุมชน  หองสมุด  หองประชุมเปนสถานที่จัดงาน 
จัดประชุมของชุมชน  ตลอดจนเปนสถานที่ใหหนวยงานอื่นๆ มาใชบริการได 

 ภารกิจในการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนเปนบทบาทของทองถ่ินในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ 
การบริหารในรูปคณะบุคคลของระดับชาติ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับสถานศึกษา  ไดกําหนดให
มีผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมอยูในคณะบุคคลดังกลาวดวย  อีกทั้งยังกําหนดให  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอม ความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน (มาตรา41) อีกทั้งจัดใหการศึกษาเปนบริการสาธารณะของรัฐที่
อยูในขายจะตองกระจายอํานาจดวย ดังนั้น จึงเปนการขยายบทบาทของทองถิ่นในการจัดการศึกษาให
กวางขวางยิ่งขึ้น   

 ชุมชนซึ่งใกลชิดกับสถานศึกษายอมจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาอยางมาก  ทั้งบทบาทในฐานะ
ปจเจกบุคคลและในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมทั้งในฐานะที่รวมเปนกรรมการตางๆ 
ของสถานศึกษา เปนผูใหความรวมมือใหการสงเสริมสนับสนุน ใหความชวยเหลือและอุปถัมภ  เปนภูมิปญญา
ทองถ่ิน และเปนผูรับทราบผลการพัฒนาคุณภาพจากรายงานประจําป  เปนตน 
 
7.2.3  วธิกีารของชุมชนในการมีสวนรวมในการจดัการศกึษา 
 จากหลักการมีสวนรวมดังกลาว นักวิชาการไดเสนอวิธีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไว ดังนี้ 
 อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ (2540 : 93-94) กลาวถึงกระบวนการเกิดและดําเนนิการ
ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน อาจเริ่มไปจากลําดับขั้นโดยคราว ๆ ดังนี ้
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(1)  แสวงหาระบบหรือกลไกที่จะสรางหรือพัฒนาบุคลากร  ใหมีทัศนคติและวิสัยทัศนที่
เอื้อตอการเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกัน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ เพื่อปรึกษาหารือ
รวมกัน ระหวางผูที่มองเห็นประเด็นปญหาหรือมีวิสัยทัศนรวมกันอยูแลว 

(2)  เมื่อผานการปรึกษาหารือและมองเห็นปญหารวมกันแลว ก็ขยายไปสูการรวมคิด 
วิเคราะห กําหนดแนวทางแกไขปญหา และวางแผนกิจกรรม  เพื่อนําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรมการ
พัฒนาตางๆ ที่จะชวยแกไขปญหาที่ประสบอยู และพัฒนาเจตคติ ความสามารถ สติปญญาของบุคคล เพื่อทํา
ใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน 

(3)  จัดกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติและการจัดการตามกิจกรรมที่กําหนดในขอ  (2) 
โดยมีการสรุปประเมินผลการดําเนินการรวมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาพัฒนากิจกรรมและความรูใหม
อยางตอเนื่อง 

(4)  แสวงหาแนวทางของการขยายความคิด กิจกรรมการเรียนรูไปสูประชาชนในชุมชน 
เพื่อขยายการมีสวนรวมใหทั่วถึง และผลักดันใหเกิดโครงสรางของกิจกรรมแบบแนวรวมอยางตอเนื่องใน
ชุมชน 

(5)  สํารวจหารูปแบบและระบบของความรวมมือและความสัมพันธกับภายนอกชุมชนที่จะ
พัฒนาการศึกษาของทองถ่ินเพื่อความเขมแข็งของบุคคล โรงเรียน และชุมชน เชน เครือขายงานพัฒนาใน
ดานการศึกษา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม เปนตน โดยมุงใหเกิดการพัฒนาอยางเปนบูรณาการ 

ตัวอยางจากกรณีศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและสถานศึกษา  (การศึกษาในวิถีของชุมชน 
รูปแบบและการปฏิบัติ 2539) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(1)  การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน ชุมชนใหโรงเรียนไดศึกษาชีวิตความเปนอยูของชุมชน 
แลวนํามาเขียนเปนหลักสูตร เปนคูมือ ครูนําประสบการณจากชุมชนไปสอน เชน กรณีผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม 
เร่ือง วนเกษตร ผูใหญวิบูลยไดเขาไปโรงเรียนเลาประสบการณใหนักเรียนฟง นักเรียนไปเยี่ยมชมผูใหญ
วิบูลย มีการเรียนรูจากประสบการณจริง  หรือชุมชนมีความสามารถในการทําปลารา ปลาเค็ม ทําฆอง ทํา
โอง จักสาน ทอผา  ก็นํามาสอนนักเรียน  วิธีการนี้ทําทุกโรงเรียนเปนปกติอยูแลว 

(2)  การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเด็กและชุมชน จะเกิดขึ้นในชุมชนที่มีจิตวิญญาณในความ
รักทองถ่ิน จะเปนกระบวนการที่ชุมชนมีบทบาทสูง เด็กและชุมชนเปนแนวรวม จัดกระบวนการเรียนรู เร่ิม
จากการวิเคราะหชุมชน  โดยดูวาสภาพชุมชนเปนอยางไร มีปญหาอะไร มีความตองการอะไร มีทรัพยากร
อะไร  ในชุมชนมีผลผลิตอะไร  มีรายไดเพียงใด  วิเคราะหเพื่อดูศักยภาพและขอจํากัดที่ชุมชนมีอยูแลว  สง
ครูและผูนําไปเรียนรูในสิ่งที่ชุมชนมีศักยภาพเพื่อนํากลับมาใชในโรงเรียน สงเสริมการเรียนโดยการปฏิบัติ 
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดลงมือทําเปนอาชีพซ่ึงสามารถเลี้ยงตัวได 

(3)   การจัดกระบวนการเรียนที่ริเริ่มโดยชุมชน  โดยครูและผูนําชาวบานจะเชื่อมประสาน
เขาไปรวมในกระบวนการเรียนการสอน เชน กรณีกลุมออมทรัพย จังหวัดสงขลา ไดนําประสบการณกลุม
ออมทรัพยชาวบาน 35 กลุม  มาจัดเปนกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงถานําผลการศึกษามาจัดพิมพ ความรูก็
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จะถูกเก็บ แตกลุมออมทรัพยไดจัดเวทีถกแถลงโดยใหผูนํากลุม 40 คน มาวิเคราะหผลการศึกษา จนเกิดการ
รวมตัวของชาวบานเปนเครือขาย  ทําใหเห็นภาพของกลุมออมทรัพยและปญหาที่ชัดเจนมากกวา 1 ชุมชน 
ทําใหชุมชนไดมองเห็นพลังของการรวมกลุมและการมีอิสระในการตัดสินใจ 

(4)   เครือขายครูเพื่อเด็กและชุมชน เกิดจากการรวมกลุมของครู ดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเด็ก
ไดเรียนรูชุมชน เชน กรณีจังหวัดสกลนคร กลุมชุมชนไดรวมกันจัดประกวดโรงเรียนอนุรักษส่ิงแวดลอม
ดีเดน แตกําหนดตัวช้ีวัดคือนักเรียนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติของชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงจะ
ทําใหเด็กไดประสานกับชุมชน พบปะและคิดวิธีการและกระบวนการของแตละกิจกรรมรวมกัน 

(5)   ชุมชนไดแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษา ไดแสดงความตองการของชุมชน
และทองถ่ินเกี่ยวกับการพัฒนสถานศึกษา ใหสถานศึกษาไดรับทราบเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาเด็กของ
ชุมชนใหทัดเทียมกับที่อ่ืนๆ   
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เรื่องท่ี 7.3   
บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัดการศกึษา  
 
7.3.1 บทบาทในการศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชนและทองถิ่น 
 
 1.  วตัถุประสงคของการวิเคราะหสภาพชมุชนและทองถิ่น  

 การวิเคราะหสภาพชุมชนและทองถ่ิน เปนการจัดทําที่มุงศึกษาดูวาสภาพชุมชนเปนอยางไร   
มีปญหาและความตองการอะไร เปนการสํารวจคนหาผูรูหรือปราชญชาวบานในชุมชน เปาหมายในการ
วิเคราะหนี้ก็เพื่อศึกษาศักยภาพและขอจํากัดของชุมชนนั้น การดําเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตาม
แนวทางนี้ตองผานขั้นตอนการวิเคราะหชุมชนทั้งสิ้น แตการดําเนินงานนั้นไมจําเปนตองรอใหการวิเคราะห 
จบสิ้นทุกขั้นตอน ครูและโรงเรียนสวนใหญมักนําผลและขอมูลจากการวิเคราะหเบื้องตนมาเปนแนว
ทางการทํางานในระยะแรกเริ่ม หลังจากนั้นการวิเคราะหชุมชนจะกลายเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
ดําเนินงานทั้งหมด หรือทําไปวิเคราะหไปพรอมกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 : 35) 
 การวิเคราะหขางตนจะเชื่อมโยงหรือช้ีใหเห็นตัวความรูที่จําเปนและเหมาะสมกับชุมชน อาจชี้ออกมา
เปนประเด็นหรือความรูเฉพาะเรื่อง เมื่อรวมทั้งหมดเขาดวยกันเปนชุดความรูที่เด็กและชาวบาน รวมทั้งครู
ตองเรียนรูรวมกัน ในขั้นตอนนี้ ครูและโรงเรียนตองสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นในหมู
ชาวบานและชุมชน เพื่อเปนรากฐานในการสรางสรรคกิจกรรม 
 
 2.  แนวทางการนาํคุณคาภูมิปญญาชาวบานมาใชจัดการศึกษาของชาต ิ
 กระทรวงศึกษาธิการ (อางถึงใน สามารถ  จนัทรสูรย  2534:92-93) ไดเสนอแนวทาง ดังนี้   

2.1   ทําความเขาใจเรื่องภูมิปญญาชาวบาน   ประการแรกควรสงเสริมเจาหนาที่ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน และจัดโอกาสใหไดไปเยี่ยมเยียน ศึกษาดูงาน พบปะสนทนากับปราชญ
ชาวบานผูมีผลงานที่นาชื่นชม นาสนใจตางๆ  นอกจากนี้ ควรใหโอกาสไปรวมกิจกรรมของชุมชนที่ปราชญ
ชาวบานไดจัดขึ้น ซ่ึงถือวาเปนการศึกษาอยางมีสวนรวม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง
สําหรับเปนพื้นฐานอันมั่นคงที่จะรวมวางแผนดําเนินการสงเสริมพัฒนา พื้นฟู สืบทอดเกี่ยวกับเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานตอไป 

2.2   เก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน  โดยประสานขอความรวมมือเก็บรวบรวมชอมูล
ดานภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูอยางมากมายหลากหลายตามหมูบานทั่วประเทศอยางจริงจัง โดยการเดินทาง
ไปสืบคน  สอบถาม  ขอความรวมมือจากชาวบานใหไดขอมูล นํามาวิเคราะห  จัดระบบ  แลวจัดพิมพในรูป
ของสื่อเอกสารหรือส่ือเผยแพรอ่ืน ๆ สําหรับการศึกษา  สงเสริม  เผยแพรและคนควาวิจัยในระดับลึกตอไป 
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2.3   ศึกษา  คนควา  วิจัย  โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปญญาชาวบาน  
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถองแท  เพื่อใหเกิดองคความรูในรากเหงาพื้นเพของภูมิปญญาในแตละ
ดานในแตละทองถ่ินอยางแทจริง   ทั้งนี้ โดยเนนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

2.4   สงเสริมเผยแพร  โดยรวบรวมองคความรูที่เหมาะสมแลวเลือกสรรอยางพิถีพิถันในแต
ละประเด็น แตละลักษณะ นํามาจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรทางสื่อมวลชนทุกสาขา  ตามโอกาสอันเหมาะสม  โดย
มีเปาหมายของการเผยแพรในประเทศเพื่อสงเสริมใหชาวบานนําความรูภูมิปญญาชาวบานเหลานั้นไปสืบทอด
ปรับปรุงใหสมสมัย  นอกจากนี้ก็เผยแพรไปสูตางประเทศเพื่อศักดิ์ศรีของปราชญชาวบานและเกียรติภูมิของ
ชาติไทยเปนสําคัญ 

2.5   สนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยการยอมรับในความมีภูมิปญญาของ
ชาวบาน ไมดูแคลน ยอมรับในศักยภาพของชาวบาน  ใหอิสระที่สามารถตัดสินใจไดเองอยางมีศักดิ์ศรี  โดย
ปราศจากการครอบงํา ใหการยกยอง ใหกําลังใจในผลงานที่ชาวบานทํา เปนการเสริมแรงใหมีความเชื่อมั่น
วาชาวบานมีความสามารถในการชวยตนเองไดเหมือนอยางอดีตที่ผานมา ผูสนับสนุนควรเดินทางไปศึกษา
หาความรู รวมทํางาน แลวชวยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมที่ชาวบานคิด และทําดวยความศรัทธา 

2.6  ประสานแผนเพื่อสรางเครือขายการดําเนินงาน โดยประสานงานกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนใหรวมมือกันศึกษาขอมูลและหาความรูดานภูมิปญญาชาวบานจากปราชญชาวบาน 
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน  ศึกษาดูงาน  และแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันของชาวบาน  และ
สรางเครือขายใหมีการเชื่อมโยงสืบทอด ปรับปรุง รวมผนึกกําลังกัน แบงงานกันทําตามศักยภาพของปราชญ
แตละทองถิ่นในแตละดาน โดยหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจัง เพราะจะชวยให
วิชาการทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินไดพัฒนากาวหนาตอไป และขณะเดียวกันสิ่งใดที่ชาวบานทดลองแลวเปน
ผลดีก็สามารถเขาไปสูภูมิปญญาสากล ทําใหภูมิปญญาสากลดีขึ้นดวย 
 
 3.  แนวทางการนาํสถานศกึษาใหเปนศูนยกลางในการวิเคราะหชมุชน  

 3.1  กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชน  

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540:23-26) ไดนําเสนอกระบวนการ
ในการดําเนินงานที่จะใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนในสวนที่เกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห
ชุมชน ดังนี้ 

(1)   สํารวจสภาพปจจุบันและปญหา  โดยจัดประชุมคณะครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผูนําชุมชน  นักเรียน เปนตน   เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาชุมชนของตน แบงภารกิจที่
จะตองดําเนินการ คือ การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ และความจําเปนที่จะตองพัฒนาชุมชน
ในเขตบริการของสถานศึกษา การสํารวจดังกลาวรวมถึงการสํารวจทรัพยากรที่สามารถใชประโยชนเพื่อการ
พัฒนาควบคูกันไปดวย  เชน สถานที่  ส่ิงของ คน เปนตน 
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(2)   รวบรวมขอมูล วิเคราะห   จัดการประชุม อบรม สัมมนาผูนําชุมชนในพื้นที่
เปาหมาย เพื่อใหเขาใจการดําเนินงานตามโครงการ และขอความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
ตามความถนัด  ความสนใจ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได  การดําเนินงานดังกลาวนี้ควร
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนดวย 
   จากแนวคิดของการวิเคราะหสภาพชุมชน ของ 3 หนวยงานขางตน จะเห็นไดวามีวัตถุประสงค
เพื่อที่จะใหไดขอมูลในการพัฒนา  ทั้งการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาชุมชน โดยขอมูลดังกลาวจะ
เกี่ยวกับสภาพของชุมชน  ปญหาและความตองการของชุมชน  ทรัพยากรและผลผลิตของชุมชน  ภูมิปญญา
ชาวบาน  รวมทั้งศักยภาพและขอจํากัดของชุมชน ซ่ึงบทบาทของผูบริหารในการศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชน
และทองถ่ินจะนําไปสูความเขาใจและการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
และทองถ่ินในการจัดการศึกษา และแนวทางในการสงเสริมและความเขมแข็งของชุมชนเชนเดียวกัน 

 3.2  บทบาทในการศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชนและทองถ่ิน 
 บทบาทในการศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชนและทองถ่ิน เปนเรื่องที่ผูบริหารไดกระทําอยูแลว 
เพราะขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชุมชนมีความจําเปนตอการบริหารสถานศึกษาใหเปนไปดวยดี แตอาจดําเนินการ
อยางเปนระบบบาง ไมเปนระบบบาง ใหความสําคัญมากบาง นอยบาง และมีขอมูลของสภาพชุมชนที่
ครบถวนสมบูรณบาง ไมครบถวนสมบูรณบาง จากแนวคิดในการจัดการศึกษาที่จะใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวมมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนและชุมชนสามารถที่นําความรูจากสถานศึกษาไปใชใหสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของชุมชน เปนภารกิจที่จําเปนและสําคัญของผูบริหารที่จะตองดําเนินการศึกษาวิเคราะหชุมชนและ
ทองถ่ิน   โดยจัดเปนสวนหนึ่งและเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ 
การศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชนและทองถ่ินจะดําเนินการเพื่อประโยชน  ดังนี้ 

(1)   การพัฒนาสถานศึกษา  เปนการศึกษาเพื่อแสวงหาทรัพยากรและการลงทุน การ
แสวงหา แหลงความรู การแสวงหาภูมิปญญาทองถ่ิน การแสวงหาความรวมมือจากทุกฝาย และการแสวงหา
ขอมูลที่เปนขอจํากัด ตลอดจนปญหาตาง ๆ 

(2)   การพัฒนาชุมชน เปนการแสวงหาองคความรูที่เปนประโยชนตอชุมชน การสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาชุมชนรวมกัน การเปนผูนําหรือศูนยกลางในการพัฒนาชุมชนและการยกยองให
กําลังใจ เสริมแรง เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและชวยตนเองไดในการพัฒนาตนเอง 
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7.3.2   บทบาทในการแสวงหาความรวมมือจากชมุชนและทองถิ่น 
 การแสวงหาความรวมมือจากชุมชนและทองถ่ิน อาจดําเนินการไดดวยวิธีการตางๆ ดงันี้ 

1.  จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหบุคคลหรือสิ่งของในชุมชนและทองถิ่นมารวมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 การเปดโอกาสใหมีสวนรวมกิจกรรมของทางสถานศึกษาเปนแนวทางการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน ในสวนที่เกีย่วกับการนําชมุชนสูสถานศึกษาอาจดําเนนิการไดดังนี ้
 1.1   เชิญบุคคล ผูปกครองมาเปนวิทยากรบรรยาย อภิปรายในสถานศึกษา ตามความสามารถ
พิเศษ เชน แพทย  ทนายความ  ชาง นักวิชาการเกษตร เปนตน 
 1.2   แตงตั้งกรรมการดําเนินการ มีผูปกครอง กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
 1.3   นําเอกสารและสิ่งตีพิมพของชุมชนมาเผยแพรในสถานศึกษา เชน ประกาศ  ระเบียบ  
โฆษณา  หนังสือพิมพ  ฎีกางานกฐิน ผาปา  
 1.4   เชิญมารวมกิจกรรมพิเศษของสถานศึกษา เชน เชิญผูปกครองมารวมในงานนิทรรศการ
และแจกประกาศนียบัตร ดนตรี  รวมสังสรรค เปนตน 
 1.5  จัดตั้งสมาคมครูผูปกครอง 

 2.  เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสนิใจและดําเนนิการจัดการศกึษา 
 นภาพร หวานนทและคณะ (2543:17) ไดเสนอเงื่อนไขความสําเร็จของการใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาวา  จะตองดําเนินการโดยมิไดมุงเพียงการใหประชาชนเขามาสนับสนุน
ทางดานทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่รัฐตองการเทานั้น แตยังหมายรวมถึง การเปดโอกาสใหมีสวน
รวม  ในฐานะของผูตัดสินใจและผูดําเนินการในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของภาค
ประชาชนดวย  และการกําหนดอุดมการณนี้ไวอยางชัดเจน ยอมจะสงผลใหชุมชนและทองถ่ินเห็น
ความสําคัญอันจะนําไปสูการใหความรวมมือกับทางสถานศึกษามากขึ้น  

 3.  การจัดทําใหเห็นถึงประโยชนของการเขามีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษาจะเปนไปดวยดี ก็โดยผูเขามีสวนรวมเห็น
ประโยชนของการเขามามีสวนรวม ผูบริหารการศึกษาจะตองแสดงใหเห็นถึงประโยชนทีป่ระชาชน ชุมชนและ
ทองถ่ินจะไดรับจากการเขารวมจัดการศึกษา ดังนี้  
  ประการแรก การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานเองนั้น ชาวบานในฐานะ
เจาของการศึกษา จะทราบดีที่วาเขาและบุตรหลานตองการอะไรจากการศึกษาและไมตองการอะไรในระบบ
ที่เปนอยูแลว ความตองการเหลานี้เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในการทํางาน  และการดํารงชีวิต
ทั่วไป 
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  ประการที่สอง การใหประชาชนมีสวนรวมทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึกการมีอํานาจ
และการไดมีสวนรวมในชุมชนจะนําไปสูความรับผิดชอบ และเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตย
ขั้นพื้นฐาน 
  ประการที่สาม การมีสวนรวมทําใหมีโอกาสดําเนินกิจการดานการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการควบคมุการดําเนินงานของระบบราชการใหรอบคอบ สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน 
  ประการที่ส่ี การมีสวนรวมทางการศึกษาเปดโอกาสใหใชทรัพยากรในทองถ่ินมากขึ้น เพราะ
เมื่อการปกครองทองถิ่นพัฒนาถึงระดับหนึ่งแลว ชาวบานจะรูวาเขาเองไมไดเปนเพียงผูพลอยไดรับ
ผลประโยชนจากการศึกษาเทานั้น เขาจะตองเปนผูใหดวย 
 

 4.  การเชญิเขารวมเปนกรรมการในคณะกรรมการที่สถานศึกษาจัดตั้ง  

 การแสวงหาความรวมมือจากชุมชนและทองถ่ินอีกวิธีหนึ่ง คือ สถานศึกษาเชิญผูปกครอง ผูแทน
องคกรชุมชนและทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา และผูมีช่ือเสียงในชุมชน เขารวมเปนกรรมการคณะใดคณะ
หนึ่งที่สถานศึกษาจัดตั้งขึ้น เพื่อดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เชน การเปนกรรมการสมาคม  
ผูปกครองและครู กรรมการสมาคมศิษยเกา กรรมการสถานศึกษา กรรมการพัฒนาสถานศึกษา และ
กรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาปญหาหรือเพื่อดําเนินการบางอยาง เปนตน 
 

 5.  การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมการศกึษาใหสอดคลองและตอบสนองความตองการชุมชน   

 5.1 วิธีการแสวงหาความรวมมือ การแสวงหาความรวมมือกับชุมชนดวยวิธีการนี้เปนสิ่งที่
ทําใหเห็นความพยายามของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง ตอบสนอง และเปนประโยชนแก
ชุมชนและทองถ่ินอยางแทจริง วิธีการดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งของการนําชุมชนและทองถ่ินใหมามีสวน
รวมกับสถานศึกษา วิธีการดําเนินงานดังกลาวนี้ อาจทําไดดังนี้ 

(1)   จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชีวิตจริงในชุมชนนั้น ผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับชีวิตจริงที่ตนประสบอยู 

(2)   จัดหรือบริการแกประชาชนทุกเพศทุกวัยอยางเหมาะสม กลาวคือ นอกจากสอน
เด็กแลวยังสอนผูใหญเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ของการประกอบอาชีพ การอบรม
เล้ียงดูบุตร เปนตน 

(3)   ใหบริการในดานกิจกรรมตางๆ โดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง  ตั้งแตการประชุม 
การเผยแพรขาวสาร งานตามประเพณี การกีฬา งานรื่นเริง และอื่นๆ ที่ประชาชน
สามารถจะใชสถานศึกษานั้นเปนสถานที่รวมคนเชนเดียวกับวัด 

(4)  จัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยวิทยากรในชุมชน
ใหความรู ทั้งทฤษฎี สาธิต การปฏิบัติ เด็กผูเรียนอาจไดไปศึกษานอกโรงเรียนยัง
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แหลงวิทยากรที่ประกอบอาชีพ การแกปญหาของชุมชนเปนสิ่งที่สถานศึกษาและ
ประชาชนรวมกันคิดและแกปญหา 

(5)   จัดอบรมสั่งสอนและใหแบบอยางในการดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตยแกผูเรียน
ในวัยเด็ก  ในภาคกลางวันและภาคบาย  และเผยแพรถึงผูใหญในชุมชนในภาคค่ํา 

(6)   เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา โดยใหความ
คิดเห็น แสดงความตองการและความรวมมือรวมใจกันจัดสถานศึกษาใหมีคุณคา 
อันเปนความภาคภูมิใจของบุตรหลานและชุมชน 

5.2  หลักปฏิบัติในการสงเสริมการมีสวนรวม กรมการพัฒนาชุมชนไดเสนอหลักการ
ปฏิบัติของพัฒนากรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาสามารถจะนํามาใช
ประโยชนไดดังนี้  

 (1)   ผูนําตองทําใหสมาชิก/ประชาชนเชื่อถือไววางใจ 
 (2)   การดึงใหประชาชนมีสวนรวมจะตองเริ่มการจูงใจจากสิง่ที่เขารูหรือเกีย่วของ 
 (3)   ผูนําตองยอมรับฟงเหตุผล  ความคิด และความพรอมแกไขความเขาใจผิดของ
ตนเอง 

(4)   การกระตุนใหประชาชน/สมาชิกชุมชนแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและชัดเจน  
โดยผูนําตองเชื่อมั่นวาเขารูและสามารถคิดเองได 

(5)   การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการหาขอตกลงของกลุม  โดยความคดิของกลุมเอง 
(6)   ผูนําตองฟงโดยไมขัดจังหวะและไมตีความสรุปโดยใชสามัญสํานึกของตนเอง 

 ผลดีในการบริหารงานสถานศึกษาดวยความรวมมือรวมใจระหวางสถานศึกษาชุมชน ผูบริหาร
จะตองใชภาวะผูนําและความรู  ความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีความโปรงใส เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม อันจะเปนแนวทางกอใหเกิด
ความรวมมือของชุมชนและทองถ่ิน  ตอการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษายิ่งขึ้น 

 กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางไร มากนอยเพียงใดและ
เกิดประโยชนตอการศึกษาอยางเต็มที่หรือไม ยอมขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารในการแสวงหาความรวมมือ
ดังกลาว ซ่ึงอาจชี้ใหเห็นวางานบริหารสถานศึกษาดานความสัมพันธกับชุมชนมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
เพียงใด มนุษยสัมพันธของผูบริหารมีมากนอยเพียงใด  เพราะเรื่องเหลานี้สงผลถึงการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาทั้งสิ้น 
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7.3.3  บทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน 
 
 1.  เจตนารมณของรัฐ 
               เจตนารมณของรัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสถานศึกษา 
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน (มาตรา 29) ดังนี้ 
 1.1   รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 1.2   จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ  หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง
ชุมชน 
 ขอกําหนดดังกลาว เปนเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการใหทุกฝายมีสวนรวมในการสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน จากรายงานการศึกษาวิถีของชุมชน: แนวคิด
สําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ที่วา "ชีวิตความเปนอยูของชาวบานและชุมชนในชนบทโดยทั่วไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ประสบการณ
ของชาวบานและชุมชนจึงใกลเคียงกัน และฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมแตกตางกันมากนัก  ตลอดจนจิตใจที่
เอื้อเฟอเผ่ือแผ เอื้ออาทรตอญาติพี่นองและเพื่อนบาน สงผลใหความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานและ
ชุมชนเหลานี้อยูในฐานะเทาเทียมกัน หรือที่เรียกวา ความสัมพันธแนวราบ ซ่ึงเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการ
เรียนรู  ตางจากระบบการศึกษาที่จัดอยูในสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไปที่เนน ความสัมพันธแนวตั้ง  ซ่ึง
แสดงออกถึงความไมเทาเทียม เชน ครู - นักเรียน   ผูรู - ผูไมรู  เปนตน ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนจงึเปน
การรับรูมิใชการเรียนรูตามความหมายนี้ ประกอบกับสถานการณของชุมชนในชวงกอนหนานี้ ไดรับแรง
กระแทกจากภายนอกคอนขางมาก สงผลใหการรวมตัวของชาวบานและชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกรวมกัน
เกิดขึ้นไดไมยากนัก"  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 : 19 - 21) 
 
 2.  กระบวนการเรยีนรูของชมุชน 
 ผลการศึกษาการเรียนรูที่ชาวบานและชุมชนเปนผูสรางและเปนเจาของกระบวนการในทุกภาคของ
ประเทศ พบวา การเรียนรูดงักลาวประกอบดวยกระบวนการดังตอไปนี้ 
 2.1  การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาทั้งของตนเอง ชุมชน และเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้เขากับ
สังคมไทย ตลอดจนสังคมโลก 
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 2.2  การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การประชุม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ 
 2.3  การสรางสรรคกิจกรรมที่เปนผลจากการตัดสินใจของตนและชุมชนในแงของชุมชน 
กิจกรรมที่ทําขึ้นนี้อาจเรียกวา กิจกรรมเครือขาย เพราะเปนตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน 
 2.4  การประเมินผลกิจกรรม และนําผลที่ไดไปแกไขปรบัปรุงกระบวนการทั้งหมด 

 สังคมปจจุบันและสังคมใหมที่กําลังจะมาถึง ใหความสําคัญตอขอมูล ขาวสาร และความรูในฐานะ
กุญแจไขไปสูอํานาจและความมั่นคง การศึกษาหรือการเรียนรูจึงตองเขาไปมีบทบาทในฐานะกุญแจที่จะ
นําไปสูขอมูล ขาวสารและความรู หนาที่สําคัญของสังคมยุคนี้ คือ หลอหลอมวิถีชีวิตผูคน การเรียนรูและ
การพัฒนาใหเปนกระบวนการเดียวกัน หรือสรางสังคมการเรียนรูซ่ึงเปนหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อ
พิจารณากระบวนการเรียนรูของชุมชนในปจจุบัน พบวา ไดกาวหนาไปมากแลว การเรียนรูที่ปรากฏอยูใน
ชุมชนเปนกระบวนการของขอมูล ขาวสาร และความรูที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบานและชุมชนที่
นําไปใชประโยชนไดจริง 
 
 3.  บทบาทของผูบริหารการศึกษาในการใหการสนับสนนุและพฒันาชมุชน 
 เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว บทบาทของผูบริหารในการใหการสนบัสนนุและพฒันาชมุชน
เปนบทบาทใหมที่มิใชการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หรือการนําสถานศึกษาไป
ใหบริการแกชุมชน ภาพของบทบาทใหมอาจศึกษาไดจากขอเสนอที่กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 6) 
นําเสนอหลักสําคัญ 7 ประการในการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  สรุปไดดังนี้ 
 3.1  ทําใหประชาชนมีความนับถือตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง 
 3.2  ทําใหประชาชนสามารถตัดสินใจและวางแผนไดดวยตนเอง 
 3.3  ตองแนใจวาประชาชนมีขอมูลและสารสนเทศ ไดรับโอกาสและมีทรัพยากรอยางเพียงพอ 
 3.4  สงเสริมระบบเปด และกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งหมดในชุมชนนั้น 
 3.5  ทําใหประชาชนมีวิธีการของตนเองในการวางแผนและติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน 
 3.6  สนับสนุนใหประชาชนเอาชนะอุปสรรค และกอใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําดวย
ตนเอง 
 3.7  รางวัลความสําเร็จที่ประชาชนไดรับ คือ การสงเสริมใหทําในสิ่งที่ดทีี่สุด 

 บทบาทในการใหการศึกษาและพัฒนาชุมชนเปนของทุกฝายที่จะตองรวมมือกันดําเนินงาน เพื่อสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน อันจะทําใหสถานศึกษาและชุมชนพัฒนาไปสูคุณลักษณะที่พึงประสงคเคียงคูกัน
ในที่สุด 
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7.3.4   บทบาทในการมีสวนรวมกับการบริหารสวนทองถิ่น  
 
 1.  หลกัการบริหารสวนทองถิ่น 
 การบริหารสวนทองถ่ินเปนการปกครองตนเองของประชาชนตามหลักการการปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชน ซ่ึงแสดงถึงความเจริญของทองถ่ินนั้นๆ  ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ  ไดแก   
องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาล  เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร  โดยรัฐ
มีนโยบายที่จะกระจายอํานาจจากสวนกลางใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแนชัด   ดังจะเห็นไดจาก
เจตนารมณที่ปรากฏในมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงกําหนดให 
รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงการพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกันทั่วประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ 
โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 
 นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับความเปน
อิสระ และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวอีกวา 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ การกําหนด
อํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน
เอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถ่ินเปนสําคัญ (มาตรา 
284)  
 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถ่ินอยางตอเนื่อง ยังใหมีกฎหมายกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ซ่ึงกําหนดสาระสําคัญประการหนึ่ง คือ  การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยกันเอง พรอมกันนั้นไดกําหนดรายละเอียดของแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหชัดเจน  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในอันที่จะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอํานาจเพิ่มขึ้น 
 
   2.  บทบาทของผูบริหารกับการมีสวนรวมในการบริหารสวนทองถิ่น 
 ผูบริหารอาจมีบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารสวนทองถ่ิน ไดหลายแนวทาง เชน 
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 2.1  บทบาทในการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เชน ชวยงานการเลือกตั้ง ชวย
สนับสนุนกิจกรรมของทองถ่ิน และจัดสาระการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ิน  เปนตน 
 2.2  บทบาทในการสงเสริมความเข็มแข็งของทองถ่ิน เชน  เปนที่ปรึกษา   ชวยจัดฝกอบรม 
เปนแหลงความรู เปนผูประสานงานในการพัฒนา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของทองถ่ิน  เปนตน 
 2.3  บทบาทในการรวมกับทองถ่ินในการบริหาร เชน การใหขอมูล การเสนอทางเลือก 
การรวมกิจกรรม การประชาสัมพันธ การอํานวยความสะดวก และการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ 
เปนตน 
 2.4  บทบาทในการสรางเสริมความสัมพันธของคนในทองถ่ิน เชน การจัดงานพบปะ
สังสรรค การรวมงานประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน การจัดทําสื่อหรือเอกสาร การจัดประชุมสัมมนา และ
การเปนศูนยประสานงาน  เปนตน 
 2.5  บทบาทในการสรางคนรองรับการบริหารสวนทองถิ่น เชน เนนสาระการเรียนรูใน
สถานศึกษา พัฒนาคนในทองถ่ินสรางความรูความเขาใจในการบริหารสวนทองถ่ิน  การผลักดันการบริหาร
สวนทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน   และการสรางเสริมผูนําทองถ่ิน  เปนตน 
 2.6  บทบาทในการนําทองถ่ินไปสูความเจริญ  เชน  การสรางกระแสความตองการ การ
สรางกระแสผลักดัน การรวมพลังของคนในทองถ่ิน การจัดระเบียบของทองถ่ิน  และการสงเสริมเอกลักษณ
ของทองถ่ิน  เปนตน 
 2.7  บทบาทในการรวมแกปญหาของทองถ่ิน เชน การคนหาปญหา การหาสาเหตุของ
ปญหา  การเสนอทางเลือกแนวทางการแกปญหา การวางแผน  การแกปญหา และการปองกัน  เปนตน 
 2.8  บทบาทในฐานะเปนองคกรที่ดีของการบริหารสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนสถานศึกษา
ในสังกัดโดยตรง หรือสถานศึกษาสังกัดอื่นที่อยูในพื้นที่ของการบริหารสวนทองถิ่น โดยอยูในฐานะเปน
องคกรหลักของการบริหารสวนทองถ่ินนั้น 
 กลาวโดยสรุป งานบริหารสถานศึกษาดานความสัมพันธกับชุมชนและการเปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนในการจัดการศึกษาที่มีมาแตเดิม ไดปฏิรูปใหมีความสําคัญยิ่งขึ้น สามารถเห็นไดในหลายลักษณะ ไดแก 

(1)  การขยายบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาใหสูงขึ้น โดยมีหนาที่กํากับ
สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

(2)  การกําหนดใหมีผูแทนองคกรและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาต ิระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

(3)  การขยายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับตางๆ ให
กวางขวางยิ่งขึ้น เชน เสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน หลักสูตรการสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประสาน สงเสริมและสนับสนุน 
เปนตน 
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(4)  การแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของภูมิปญญาทองถ่ินและแหลง
การเรียนรู 

(5)  การกําหนดใหสาธารณะรับทราบการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

(6)  การกําหนดใหสถานศึกษามีสวนในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 
 ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองปฏิรูปใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เปนการคืนอํานาจการ
จัดการศึกษาใหแกชุมชน เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชใหเปนประโยชนที่สอดคลองกับความ
ตองการและสภาพของชุมชน อันเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ 
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และการปฎิบัติ  หนา 77  กรุงเทพมหานคร  โครงการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 

ปรัชญา เวสารัชช รายงานการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
กรุงเทพมหานคร  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2528 

ไพรัตน  เดชะรินทร “นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยทุธศาสตรการพัฒนา” ใน ทว ีหงษ
ววิฒัน บรรณาธิการ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา หนา 6-7 กรุงเทพมหานคร ศักดิ์
โสภณการพิมพ  2527 

ภิญโญ  สาธร  หลกัการบริหารการศกึษา  กรุงเทพมหานคร  ไทยวัฒนาพานิช  2526 
สมบูรณ  นันทวงศ  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพบริการดานสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะ

กรณีสถานีอนามัยกระทุมลอ อ.สามพราน จ.นครปฐม วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2542 

 



 

สมปอง  ขาวสมบูรณ  “การจัดกระบวนการเรียนรู : กรณีโรงเรียนวัดจันทร”  ในการศึกษาในวิถีชุมชน : 
รูปแบบและการปฏิบัติ  กรุงเทพมหานคร  โครงการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2539 

แสวง  รัตนมงคลมาศ  “การระดมมวลชนและการมีสวนรวมของมวลชน” ใน  เอกสารประกอบการสอน 
การระดมมวลชนและการมีสวนรวมของมวลชน  กรุงเทพมหานคร คณะพัฒนาสังคม 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 2538 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  “ปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา”  
ในเอกสารบัณฑิตศึกษาชุดวิชา 23-703 สัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหารการศึกษา 
หนวยท่ี 7  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ม.ป.ป. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร  
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว  2542  

 .  การศึกษาในวิถีชุมชน : ขอเสนอเชิงนโยบาย โครงการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษา (ฉบับราง) กรุงเทพมหานคร ม.ป.ท. 2539 

 .  การศึกษาวิถีชุมชน : รูปแบบและการปฏิบัติ โครงการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของโรงเรียน
กับชุมชนในการจัดการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ม.ป.ท. 2539 

อคิน   รพีพัฒน  “ทําไมตองพูดถึงการมีสวนรวมของประชาชน : ทัศนะจากองคการมหาชน” ใน ทวี หงษ
วิวัฒน  บรรณาธิการ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา กรุงเทพมหานคร ศูนยศึกษา
นโยบายสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล  2527 

อคิน   รพีพัฒน  “การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย” ใน 
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 

อภิญญา  เวชยชัย  รายงานวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองในการพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 

อุทัย  ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงษ   ระบบการศกึษากับชุมชน  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  2540 

อุทัย   บุญประเสริฐ  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว  2543 

 


