บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง

การวิจัยครั งนี เป็ นการศึกษาการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนตามการรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ผู ้วิจัยได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง นําเสนอตามลํ าดับ ดังนี
1. การรั บรู ้
2. การบริ หารงานวิชาการ
3. การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม
4. งานวิจัยทีเกียวข้ อง

การรับร้ ู
ความหมายของการรับร้ ู
จากการศึกษาเอกสาร ตํ ารา และเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้ อง เกียวกับความหมายของ
การรั บรู ้ ทีได้ มีผู ้ให้ ความหมายไว้ต่างๆ กัน ดังนี
กุสุมา กูใหญ่ (2542 : 47) ให้ ความหมายไว้ ว่า การรั บรู ้ หมายถึงการทีมนุษย์มีข้อมูลทีได้
จากความรู ้ สึกสัมผัสซึงเป็ นข้ อมูลดิบ จากประสาทสัมผัสทัง 5 ประกอบด้ วย ตา หู จมูก ลิ น และ
กายสัมผัส มาจําแนก แยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห์ ด้ วยระบบการทํางานของสมองแล้วแปลงสิงทีได้
ออกเป็ นสิงหนึงสิงใดทีมี ความหมาย เพือนําไปใช้ ในการเรี ยนรู ้ ต่ อไป
ทองหล่อ วงษ์ อินทร์ (2542 : 35) ได้ ให้ ความหมายของการรั บรู ้ ว่ าเป็ นการแปล
ความหมายจากการสัมผัส โดยเริ มตังแต่ สิงเร้ ามากระทบกับอวัยวะรั บสัมผัสทัง 5 และส่ งกระแส
ประสาทไปยังสมอง เพือการแปลความ
กัลยา อรรถวิเวก (2544 : 37) ได้ ให้ ความหมายของการรั บรู ้ ว่ าเป็ นกระบวนการทีสมอง
แปลความหมายของข้ อมูลทีได้ จากการสัมผัส โดยอาศัยประสบการณ์ เดิมมาช่ วยในการแปล
ความหมาย ดังนันการรั บรู ้ จึงเกียวกับสิงเร้ า อวัยวะรั บสัมผัสและการแปลความหมาย
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บุศบา สุธีธร (2547 : 6 - 7) ให้ ความหมายไว้ ว่า การรั บรู ้ เป็ นกระบวนการทีมนุษย์ใช้ ใน
การเชือมโยงการให้ ความหมายต่ อสิงต่ าง ๆ ในอดีตกับกระบวนการในการให้ ความหมายต่ อ
สิงต่ าง ๆ ในปั จจุบันและอนาคต
สรุ ป การรั บรู ้ เป็ นการแสดงออกถึงความรู ้ ความเข้ าใจและความรู ้ สึกจากการมองเห็น
การได้ ยิน การสัมผัส และการตีความหมายเกียวกับสิงเร้ าทีมากระตุ ้นประสาทสัมผัสของบุคคลซึง
มีผลทําให้ เกิดการตอบสนองในรู ปแบบของการกระทําหรื อความนึกคิดออกมาเป็ นความรู ้
ความเข้ าใจ
แนวคิดเกียวกับการรับรู้
จากการศึกษาเอกสาร ตํ ารา และงานวิจัยทีเกียวข้ อง จากผู ้ทีได้ กล่าวถึงทฤษฎีทางสังคม
ทีเกียวข้ อง กับการรั บรู ้ ได้ มีผู ้ให้ แนวคิดของการรั บรู ้ มีดังนี
ศิริชัย ไตรสารศรี (2539 : 14) กล่าวว่ าการรั บรู ้ ของบุคคลทีมีต่อสังคมเป็ นกระบวน
การรั บรู ้ ซึงทําให้ ผู ้รับรู ้ได้ ข้อมูลพื นฐานหรื อข้ อมูลดิบเพือทําให้ ผู ้รับรู ้ คิดและเข้ าใจโดยใช้ ทฤษฎี
เชิงอัตนัยหรื อสามัญสํานึก (Implicit theories)
ปรี ชา สมหมาย (2542 : 14) กล่าวว่ า เรื องการรั บรู ้ ทางสังคมมีความหมายกว้ างขวางมาก
กล่าวคือ เมือบุคคลรั บสิงเร้ าทางสังคมและสิงเร้ าทีไม่ใช่ วัตถุทางสังคม รวมทังเหตุการณ์ ต่าง ๆ แล้ว
เขาจะทําความเข้ าใจกับสิงเหล่านันไปตามความเชือค่ านิยม วัฒนธรรม และลักษณะสัมพันธภาพ
ระหว่ างผู ้รับรู ้ กับผู ้ถูกรั บรู ้ ด้วย
สิริอร วิชชาวุธ (2544 : 77) ได้ แบ่ งกระบวนการรรั บรู ้ ออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
1. การเลือกรั บรู ้ สิงเร้ ารอบกายเรามีมากมายทีกระทบประสาทสัมผัสทังห้ าอยู ่ตลอดเวลา
แต่ มนุษย์มีขอบเขตจํากัดในการรั บรู ้ สิงเร้ า สิงเร้ าทีจะรั บผ่านเข้ ามาสู ่ สมอง คือ สิงเร้ าทีมนุษย์
ตังใจรั บเท่ านัน การเลือกรั บรู ข้ องมนุษย์ขึ นอยู ่กับปั จจัย 2 อย่าง คือ
1.1 ปั จจัยภายนอกของผู ้รับรู ้
1.1.1 ความเข้ มของสิงเร้ า เราจะสังเกตและรั บรู ้ สิงเร้ าทีมีแสงจ้ า กลินฉุน และ
เสียงดังได้ เร็ วกว่ าสิงเร้ าทีมีแสงริ บหรี กลินอ่ อน หรื อเสียงค่ อย
1.1.2 การเคลือนไหวของสิงเร้ า สิงเร้ าทีเคลือนไหวจะรั บรู ้ ได้ เร็ วกว่ าสิงเร้ าที
หยุดนิง
1.1.3 ความถีหรื อความบ่ อยของสิงเร้ า สิงเร้ าทีปรากฏให้ เห็น ได้ ยิน ได้ สัมผัส
อยู ่เสมอ ๆ จะทําให้ บุคคลรั บรู ้ สิงเร้ านันได้ เร็ วกว่ าสิงเร้ าทีไม่ค่อยปรากฏให้ เห็น
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1.1.4 ขนาดของสิงเร้ า สิงเร้ าทีมีขนาดใหญ่ กว่ าย่อมทําให้ บุคคลสังเกตเห็นได้
เร็ วกว่ าสิงเร้ าทีมีขนาดเล็กกว่ า
1.1.5 การตัดกันของสิงเร้ า สิงเร้ าทีอยู ่ในสิงแวดล้อมตรงข้ ามจะถูกรั บรู ้ ไว้ เร็ว
และอาจบิดเบือนไป
1.1.6 ความแปลกใหม่ สิงเร้ าใหม่ทีปรากฏในสภาพแวดล้อมทีคุ ้ นเคยจะกระตุ ้ น
ความสนใจได้ดี
1.1.7 การเปลียนแปลง สิงเร้ าทีเปลียนแปลงไปจากเดิมจะถูกรั บรู ้ ได้ เร็วกว่ าสิง
เร้ าทีมีลักษณะเหมือนเดิม
1.1.8. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพทีตังของสิงแวดล้อม เช่ น ความใกล้
ไกลจากตัวเรา ความลึก ความสูงจํานวนของสิงเร้ ารอบตัวเราเหล่านี มีผลต่ อการรั บรู ้ ของเรา
1.1.9 ความคิดเห็นของกลุ ่ม กลุ ่มบุคคลมีอิทธิพลต่ อการรั บรู ้ ของบุคคล จะทํา
ให้ บุคคลคล้อยตามได้
1.1.10 ขนาดของกลุ ่ม มีผลต่ อการคล้อยตามการรั บรู ้
1.2 ปั จจัยภายในของผู ้รับรู ้
1.2.1 ประสบการณ์ ในอดีตและการเรี ยนรู ้ เราจะรั บรู ้ สิงทีเราเคยเห็น เคยได้ ยิน
เคยสัมผัส เคยได้ กลิน หรื อเคยลิ มรสมาก่ อนเร็ วกว่ าสิงทีเราไม่เคยประสบ และตัดสินใจสิงเร้ านัน
ตามทีเคยเรี ยนรู ้ มา
1.2.2 ความคุ ้ นเคยกับสิงเร้ า หากเราได้ พบกับสิงเร้ าใดบ่ อย ๆ จะทําให้เรารั บรู ้
สิงนันได้ เร็ วกว่ าสิงเร้ าทีเรานาน ๆ จะเห็นสักครั ง
1.2.3 แรงจูงใจหรื อความต้ องการ ความต้ องการภายในของบุคคลเป็ น
ตัวกํ าหนด การเลือกรั บรู ้ สิงเร้ า
1.2.4 ช่ วงสถานการณ์ ในขณะนัน เรามักรั บรู ้ สิงเร้ าสอดคล้องกับอารมณ์
ความต้ องการ ความสนใจ ความคาดหวัง และทัศนคติของเราทีมีอยู ่ในขณะนัน
2. การจัดระเบียบและประเภทของสิงเร้ า
การรั บรู ้ ภาพกับพื น หากเราเพ่ งมองส่ วนใด ส่ วนนันจะเป็ นภาพส่ วนทีเหลือจะเป็ น
พื น ดังนันหากต้ องการให้ บุคคลมีพฤติกรรมอย่างไรต้ องพยายามให้ เขารั บรู ้ ภาพนันให้ ชัดเจน
การจัดกลุ ่ม มนุษย์จะเลือกรั บรู ้ สิงเร้ าทีละสิงเสมอไป และจะรั บรู ้ สิงเร้ าเป็ นหน่ วย
ใหญ่ หรื อเป็ นกลุ ่ม ๆ ภาพทีรั บรู ้ จะเป็ นภาพรวมซึงมีภาพย่อย ๆ อยู ่รวมกัน
การตีความ เมือมีการเลือกรั บรู ้ สิงเร้ า และจัดระเบียบของสิงเร้ า ขันต่ อไปคือ
การตีความว่ าสิงเร้ านันคืออะไร การรั บรู ้ ตามภาวะวิสัย เป็ นการรั บรู ้ ได้ ตรงตามสภาพทีเป็ นจริ ง
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การรั บรู ้ ตามอัตวิสัยเป็ นการตีความสิงเร้ าว่ าคืออะไร ตามประสาทสัมผัสโดยไม่มีการปรั บเข้ าสู ่
ภาวะวิสัยบุคคลจะปรั บการรั บรู ้ อัตวิสัยเข้ าสู ่ การรั บรูภาวะวิ
้ สัยโดยอัตโนมัติ จนเกิดความเคยชินว่ า
การรั บรู ้ ทุกครั งของตนนันเป็ นการรั บรู ้ ตามภาวะวิสัย ซึงมนุษย์น ํามาใช้ กับการรั บรู ้ ของบุคคลด้ วย
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
กันยา สุวรรณแสง (อ้ างถึงใน ณั ฏฐพร ชินบุตร, 2547 : 41) ได้ กล่าวถึงปัจจัยทีมี
อิทธิพลต่ อการรั บรู ้ ของบุคคลไว้ ดังนี
มนุษย์สามารถรั บรู ้ สิงต่ างๆได้ ต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่าง การจะรั บรู ้ ได้ ดีมากน้ อย
เพียงใด ขึ นอยู ่กับสิงทีมีอิทธิพลต่ อการรั บรู ้ ของบุคคลเช่ น อวัยวะสัมผัส ความตังใจ ความสนใจ
ในขณะนัน และประสบการณ์ ทีผ่านมา เนืองจากสิงเร้ าทีจะกระตุ ้นให้ บุคคลเกิดการรั บรู ้ มีอยู ่
มากมาย ดังนันการทีบุคคลจะเลือกรั บรู ้ สิงเร้ าอย่างใดอย่างหนึงในขณะใดนันจึงขึ นอยู ่กับ
1. อิทธิพลจากภายนอก ได้ แก่ แรงจูงใจ การคาดหวัง ในทีนี จะแบ่ งสิงทีมีอิทธิพล
หรื อปั จจัยการรั บรู ้ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี
1.1 ปั จจัยทีเกียวกับตัวผู ้รับรู ้ แบ่ งได้ 2 ด้ าน คือ
1.1.1 ด้ านกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส ถ้าอวัยวะสัมผัสสมบูรณ์ ก็จะรั บรู ้
ได้ ดี ถ้าหย่อนสมรรถภาพ เช่ น หูตึง ตาเอียง เป็ นหวัด ก็จะรั บรู ้ ได้ ไม่ดี
1.1.2 ด้ านสติปัญญา คือปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อการรั บรู ้ มีหลายประการ เช่ น
ความจํา อารมณ์ สติปัญญา ความพร้ อม การสังเกตพิจารณาเป็ นต้ น อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ เดิม
ซึงนักจิตวิทยาถือว่ าการรั บรู ้ เป็ นสิงทีเลือกสรรอย่างยิงนับตังแต่ การเลือกสัมผัสเลือกเอาเฉพาะที
ต้ องการและแปลความให้ เข้ าข้ างตัวเอง
1.2 อิทธิพลของปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา มีดังนี คือ
1.2.1 ความรู ้ เดิมหมายถึง กระบวนการรั บรู ้ เมือสัมผัสแล้วต้ องแปลเป็ น
สัญลักษณ์ โดยอาศัยความรู ้ เดิมทีเกียวข้ องกับสิงเร้ าทีเราจะรั บรู ้ฉะนัน หากไม่มีความรู ้ เดิมในเรื อง
มาก่ อนก็ย่อมจะทําให้ การรั บรู ้ ผิดไปจากความเป็ นจริ งเช่ น จากประสบการณ์ เดิมสภาพของจิตใจ
อิทธิพลของสังคม เป็ นต้ น
1.2.2 ลักษณะของสิงเร้ า หมายถึง คุณสมบัติของสิงเร้ า ซึงเป็ นปั จจัยภายนอก
ทีทําให้ คนเราเกิดความสนใจทีจะรั บรู ้ หรื อทําให้ การรั บรู ้ ของคนเราเกิดความคลาดเคลือนไปจาก
ความจริ ง เช่ น ความใกล้ชิดกับสิงเร้ า ความคล้ายคลึงกันของสิงเร้ า ความต่ อเนืองของสิงเร้ า และ
สภาพพื นฐานของการรั บรู ้ เป็ นต้ น
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มีปัจจัยหลายประการ ทีมีผลต่ อการรั บรู ้ ของบุคคล และปั จจัยเหล่านี มีอิทธิพลต่ อ
การรั บรู ้ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐานปั จจัยดังกล่าวมีผู ้กล่าวไว้ หลายทาง ดังนี
Kast and Rosenzweig, (1985 อ้ างถึงใน ณั ฏฐพร ชินบุตร, 2547 : 41) ได้ กล่าวว่ า การทํา
ความเข้ าใจพฤติกรรมของบุคคลซึงแต่ ละบุคคลมีประสบการณ์ เดิมต่ างกัน รวมทังสถานการณ์
ต่ าง ๆ ซึงเป็ นแรงกระทบจากภายนอก เช่ น แรงกดดัน พลังกลุ ่ม บทบาท ฯลฯ สิงต่ างๆ เหล่านี จะมี
ผลต่ อกระบวนการรั บรู ้
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (อ้ างถึงใน ณั ฏฐพร ชินบุตร 2547 : 40) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที
มีอิทธิพลต่ อการรั บรู ้ ทางสังคมว่ า มีปัจจัยดังต่ อไปนี
1. ความต้ องการของผู ้รับรู ้ เองจะทําให้ ผู ้รับรู ้ ต่ อสิงเร้ าทีส่ งมาเป็ นสิงทีสนอง
ความต้ องการของตัวเอง ความต้ องการเป็ นเหตุจูงใจให้ เรารั บรู ้ สิงทีต้ องการได้รวดเร็วเช่ น ขณะ
กํ าลังหิ วเราจะรั บรู ้ สิงทีเกียวข้ องกับอาหารได้ เร็วเราจะได้ ยินเสียงกระดิงของรถขายก๋ วยเตียว
ชัดเจนกว่ าเสียงอืน ๆ ทีเกิดขึ นในขณะเดียวกัน
2. ประสบการณ์ บุคคลทัวไปมักจะตีความตามสิงทีตัวเองสัมผัสตามภูมิหลังของแต่ ละคน
3. การเตรี ยมตัวไว้ก่อน การทีคนเรามีประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ สิงใดมาก่ อน ทําให้ เรา
เตรี ยมทีจะตอบสนองต่ อสิงนันในแนวเดียวกันทีเรารั บรู ้ มา
4. บุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ กับการรั บรู ้ เช่ น บุคลิกภาพแข็งกร้ าวยึดมันจะ
รั บรู ้ ความเปลียนแปลงของสิงเร้ าได้ ช้ากว่ าผู ้มีบุคลิกภาพยืดหยุ ่น
5. ทัศนคติ ทัศนคติ มีอิทธิพลต่ อการรั บรู ้ ถ้าคนเรามีทัศนคติทีดีต่อใครคนใดคนหนึง
การกระทําของบุคคลนันจะถูกรั บรู ้ ในทางทีดีอยู ่เสมอ
6. ตํ าแหน่ งทางสังคมและบทบาทหน้ าที ทําให้ คนเรารั บรู ้ สิงต่ าง ๆ ไม่เหมือนกัน
7. วัฒนธรรม เป็ นตัวการสําคัญทีทําให้ คนเรารั บรู ้ อะไรแตกต่ างกัน
8. สภาพทางอารมณ์ ของผู ้รับรู ้ มีผลต่ อการรั บรู ้
ประเภทของการรับร้ ู
การรั บรู ้ แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี
1. การรั บรู ้ ทางอารมณ์ หมายถึง การรั บรู ้ ความรู ้ สึกทีเกิดขึ นภายในจิตใจ เช่ น รู ้ สึกดีใจ
เสียใจ ตืนเต้ น รั ก เกลียด ชืนชม เป็ นต้ น
2. การรั บรู ้ ลักษณะของบุคคลต้ องอาศัยการแปลข้ อมูล 3 ประการ คือ
1) ลักษณะทางกายภาพ เช่ น รู ปร่ าง หน้ าตา ลักษณะแขนขา เท้ า สีผิว
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2) พฤติกรรม เช่ น การพูดคุย การยิ ม การหัวเราะ การเดิน
3) คําบอกเล่า เช่ น คําบอกเล่าจากญาติพีน้ อง เพือน ผู ้ใกล้ ชิด
3. การรั บรู ้ ภาพพจน์ ของกลุ ่มบุคคลหมายถึง มโนภาพ หรื อมโนคติของสิงต่ าง ๆ
ตามทีบุคคลรั บรู ้ เป็ นภาพทีอยู ่ในความคิด หรื อจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอก
ลักษณะของภาพเหล่านันให้ ผอู ้ ืนทราบด้วย
4. การรั บรู ้ ปรากฏการณ์ ทางสังคมเป็ นการตีความ หรื อแปลความหมายสิงต่ าง ๆ
หรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีเกิดขึ นในสังคม ตามความเชือตนเองเพือให้ เกิด
ความเข้ าใจ และสามารถอธิบายสิงต่ างๆ เหล่านันได้ การรั บรู ้ ปรากฏการณ์ ทางสังคมนันขึ นอยู ่กับ
สาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ
1) ระดับการรั บรู ้ หมายถึง การทีบุคคล มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
เชาว์ ปัญญา หรื อความเฉี ยวฉลาด เมือต่ างกันย่อมมีผลในการตีความต่ อสิงต่ างๆ ได้ ต่างกันด้ วย
2) การเปลียนแปลงการรั บรู ้ คือ ถ้ามีผู ้มีการรั บรู ้ ตํ าเมือมีโอกาสสนทนา
หรื ออภิปรายกับผู ้ทีมีการรั บรู ้ สูงก็อาจจะถูกผู ้มีความรู ้ สูงเปลียนแนวความคิด หรื อแนวทาง
การรั บรู ้ ได้

การบริหารงานวิชาการ
ความหมายของการบริหาร
การบริ หารเป็ นการบริ หารเป็ นสิงทีสําคัญเป็ นอย่างยิงโดยเฉพาะความหมายของ
การบริ หารนันได้ มี นักวิชาการให้ ความหมายไว้ หลายแนวคิด ดังนี
วิจิตร ศรี สะอ้ าน (2540 : 11) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารไว้ ว่า การบริ หารเป็ น
กิจกรรมของกลุ ่มบุคคลตังแต่ 2 คนขึ นไปร่ วมมือกันทํากิจการเพือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ร่วมกัน
โดยการใช้ กระบวนการและทรั พยากรทีเหมาะสม
ถวิล เกื อกูลวงศ์ (2540 : 16) ได้ ให้ ความหมายการบริ หารว่า หมายถึง การแก้ ปัญหาให้
บรรลุตามเป้ าหมาย ลักษณะของการแก้ ปัญหาอาจดํ าเนินการไปในรู ปของการตัดสินใจและหรื อ
การปฏิบัติก็ได้ ทังสองประการ
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อนุกูล เยียงพฤกษาวัลย์ (2540 : 5) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารไว้ ว่า หมายถึง
การทํางานภายในองค์ การซึงเป็ นระบบของการทํางานร่ วมกัน โดยการร่ วมกันกระทํากิจกรรมตังแต่
2 คนขึ นไป
ธงชัย สนติวงษ์ (2540 : 1) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารว่ า หมายถึง งานทีหัวหน้ างาน
หรื อผู ้น ําต้ องกระทําเพือให้ กลุ ่มต่ างๆ ทีมีคนหมู ่มากอยู ่ร่วมกินและร่ วมกันทํางานเพือวัตถุประสงค์
ทีตังไว้ ประสบผลทีตังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเสริ ฐ เชษฐพันธ์ (2542 : 3) ให้ ความหมายของการบริ หารว่ า หมายถึง กระบวนการ
ในการร่ วมมือกันดํ าเนินการของกลุ ่มบุคคลตังแต่2 คนขึ นไป เพือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ทีกํ าหนด
ไว้ โดยใช้ ทรั พยากรทีมีอยู ่อย่างเหมาะสม
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รั งสิโยกฤษฎ์ (2542 : 1) โดยให้ ความหมายของการบริ หาร
ว่ า หมายถึง การดํ าเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดไว้โดยอาศัยปั จจัยต่ าง ๆ
ได้ แก่ คน เงิน วัสดุสิงของ และวิธีการปฏิบัติ
สมยศ นาวีการ (2545 : 1) คําว่ า การบริ หาร ตรงกับคําในภาษาอังกฤษ ว่ า Administration
และคงใช้ ค ําว่ า Management ได้ เช่ นเดียวกัน ซึงการบริ หารหรื อการทํางานนี ได้ มีการศึกษาและ
รวบรวมขึ นเป็ นระบบ มีการค้ นคว้ ารวบรวมขึ นเป็ นทฤษฎีได้ จึงเห็นได้ว่าการบริ หารเป็ นศาสตร์
เป็ นวิทยาศาสตร์ ซึงเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่ า Administrative Science หรื อ Management Science
สําหรั บคําว่ าการบริ หารนี ได้ มีผู ้ให้ ค ําจํากัดความไว้ มากในความหมายทัวไปคําว่ า การบริ หาร หรื อ
Administration หมายถึง “การร่ วมมือดํ าเนินการปฏิบัติการในองค์ การ” และ “หากจะพิจารณาโดย
ส่ วนรวมแล้วย่อมจะเห็นได้ ว่าองค์ การในทีนี มิได้ มีความหมายเฉพาะแก่ ส่วนราชการ กระทรวง
ทบวง กรม กอง แผนก ฯลฯ เท่ านัน แต่ มีความหมายรวมถึง องค์ การในการบริ หารงานอืน ๆ ด้ วย
เช่ น ธุรกิจ สหพันธ์ สมาคม”
จากคําจํากัดความข้ างต้นจะเห็นว่ าการบริ หารก็คอื การทํางานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ การเมือเป็ นเช่ นนี การบริ หารหรื อการทํางานก็พอจะสรุ ปเป็ นหลักการได้ ว่า
1. ต้ องมีองค์ การ (Organization) และองค์ การนันต้ องมีการกํ าหนดวัตถุประสงค์
(Objectives) อันแน่ ชัด
2. ต้ องมีคนทํางาน คนซึงทํางานนี จะต้ องมีการทํางานร่ วมกัน ดังนันคนจึงเป็ นส่ วนอัน
สําคัญในการบริ หารหรื อการทํางาน
3. ต้ องมีทรั พยากรในการบริ หาร ซึงนอกจากคน (Man) แล้วจะต้ องมีทรั พยากรอืนที
สําคัญ ได้ แก่ เงิน (Money) วัสดุ (Material) วิธีการ (Method) ในการทํางาน
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4. ต้ องมีการจัดการในการบริ หาร หรื อการทํางาน เป็ นต้ นว่า การจัดสาย การบังคับบัญชา
การกํ าหนดระเบียบ วิธีการทํางาน เพือให้ การทํางานเป็ นไปโดยราบรื นและบรรลุวัตถุประสงค์
ลักษณะทัง 4 ประการนี ถือเป็ นสาระสําคัญของการบริ หาร หรื อการทํางาน
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า การบริ หาร คือ กิจกรรมต่ าง ๆ ทีบุคคลหลาย ๆ คนร่ วมมือกัน
พัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้ าน นับตังแต่ บุคลิกภาพ ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรม
และคุณธรรม ค่ านิยม ตรงกับความต้ องการทางสังคม โดยกระบวนการต่ าง ๆ คือ “การทํางาน
อย่างใดอย่างหนึงให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ การทีกํ าหนด”
ทรัพยากรการบริหาร
โดยทัวไปในการบริ หารถือว่ ามีทรั พยากร ทีเป็ นปั จจัยสําคัญอยู ่ 4 ประการ คือ คน (Man)
เงิน (Money) วัสดุสิงของ (Material) และการจัดการ (Management) หรื อทีเรี ยกสัน ๆ ว่ า 4 M’s
การทีจัดว่ าปั จจัยทีสี เป็ นปั จจัยพื นฐานในการบริ หารก็เพราะว่ าในการบริ หารเกือบทุกประเภท
จําเป็ นต้ องอาศัยคน เงิน วัสดุ สิงของ และวิธีการจัดการเป็ นองค์ ประกอบทีสําคัญไม่ว่าการบริ หาร
นันจะเป็ นการบริ หารราชการหรื อการบริ หารธุรกิจก็ตามเหตุนี จึงเป็ นทียอมรั บกันว่ าทรั พยากร
พื นฐานในการบริ หารมีอยู ่สีประการดังกล่าวอย่างไรก็ดีปัจจุบันนี มีนักวิชาการหลายท่ านได้
พิจารณาทรั พยากรการบริ หารไปในลักษณะทีมีขอบเขตกว้างขวางมากยิงขึ น และถือว่ าเป็ น
ทรั พยากรการบริ หารเพิมขึ นจากปั จจัยสีประการทีกล่าวมาแล้วอีกด้ วยได้ แก่ ศาสตราจารย์ William
T. Greenwood ได้ ให้ ความเห็นว่ าทรั พยากรการบริ หารควรมีอย่างน้ อย 7 ประการ คือ คน เงิน วัสดุ
สิงของ อํ านาจหน้ าที (Authority) เวลา (Time) กํ าลังใจในการทํางาน(Will) และความสะดวกต่ าง ๆ
(Facilities)ทังนี โดยยํ าถึงความสําคัญและจําเป็ นของอํ านาจหน้ าทีและเวลาในการบริ หารไว้ ว่าใน
การบริ หารงานนันไม่ว่าจะเป็ นงานของรั ฐหรื อเอกชนก็ตาม งานจะไม่สามารถดํ าเนินไปด้ วยดีได้
ถ้าหากปราศจากเสียซึงอํ านาจหน้ าที และเช่ นกันการบริ หารนัน ๆ ก็จะไม่สามารถสัมฤทธิด้วยดี
อย่างมีคุณค่ า หากมิได้ก ํ าหนดเวลาให้ เหมาะสมเพียงพอกับประเภทและลักษณะของงานนันๆ ส่ วน
ทางการบริ หารธุรกิจได้ ให้ ความสําคัญเกียวกับปั จจัยของการบริ หาร เพิมเติมต่ างออกไปอีก คือ มี
คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิงของ (Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) และเครื องจักร
(Machine) และเรี ยกสัน ๆ ว่ า 6 M’s การทีมีนักวิชาการบางท่ านได้ ให้ ความเห็นเพิมเติมในเรื อง
ทรั พยากรการบริ หารดังกล่าวแล้วนัน แม้ว่าจะเป็ นเรื องปลีกย่อยไปจากทรั พยากรการบริ หารหลัก
ทัง 4 ประการดังกล่าวมาแล้วในตอนต้ นก็ตาม แต่ ก็ช่วยทําให้ มองเห็นภาพรวมของทรั พยากรทาง
การบริ หารทีกว้ างขวางมากขึ น (สถาบันดํ ารงราชานุภาพ, 2539 : 4 - 5)
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กระบวนการบริหาร
กระบวนการบริ หารหรื อการประกอบการในทางบริ หารนี หรื อบางทีจัดว่ าเป็ นหน้ าทีของ
นักบริ หารนัน ได้ มีผู ้ให้ ความเห็นถึงลํ าดับขันทีสําคัญของกระบวนการบริ หารไว้ แตกต่ างกัน
บางท่ านเห็นว่ าน่ าจะต้ องประกอบด้ วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์ การ (Organizing)
การอํ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling)
ศาสตราจารย์ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และศาสตราจารย์ลินดอลเออร์ วิค (Lyndal Urwick)
(สถาบันดํ ารงราชานุภาพ, 2539 : 5 - 8) ได้ สรุ ปกระบวนการบริ หารไว้ ในหนังสือชือ “Papers on
the Science of Administration” ซึงเขียนขึ นในปี 1937 ว่ ากระบวนการบริ หารย่อมประกอบด้วย
ขันตอนทีสําคัญ 7 ประการ หรื อเรี ยกกันย่อ ๆ ว่ า “POSDCoRB Model” ซึงอธิบายตามความหมาย
ได้ ดังนี
1. P = Planning หมายถึง การวางแผนงาน ซึงจะต้ องคํานึงถึงนโยบาย (Poliecy) ทังนี
เพือให้ แผนงานทีกํ าหนดขึนไว้ มีความสอดคล้องกันในการดํ าเนินงานแผนเป็ นเรื องทีเกียวกับ
การใช้ ความรู ้ ในทางวิทยาการและวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ ในอนาคตแล้วกํ าหนดวิธีการโดย
ถูกต้ องอย่างมีเหตุผล เพือให้ การดํ าเนินงานเป็ นไปโดยถูกต้ องและสมบูรณ์
2. O = Organizing หมายถึง การจัดส่ วนราชการหรื อองค์ การ ซึงในการศึกษาบางแห่ งก็
พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรื อวิธีการจัดการ (Management) ด้ วยเรื องการจัดแบ่ งส่ วนงานนี
จะต้ องพิจารณาให้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่ น การจัดแบ่ งงาน (Division of Work) เป็ นกรม
กอง แผนก โดยอาศัยปริ มาณงาน คุณภาพของงาน หรื อจัดตามลักษณะของงานเฉพาะอย่างก็ได้
นอกจากนี อาจพิจารณาในแง่ ของการควบคุม และหรื อพิจารณาในแง่ หน่ วยงานเช่ น หน่ วยงานหลัก
(Line) หน่ วยงานทีปรึ กษา (Staff) หรื อบ้ างก็เรี ยกเป็ นหน่ วยงานหลัก (Line) หน่ วยแนะนํา หรื อที
ปรึ กษา (Staff) และหน่ วยงานช่ วยเหลือหน่ วยงานอนุกร (Auxiliary) เป็ นต้ น
3. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้ าหน้ าทีมาปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับ การ
จัดแบ่ งหน่ วยงานทีแบ่ งไว้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง หมายถึง การจัดเกียวกับการบริ หารงานบุคคล
เพือให้ ได้ บุคคลทีมีความสามารถมาปฏิบัติงานให้ เหมาะสม (Competent Man for Competent Job)
หรื อ Put the Right Man on the Right Job กับรวมถึงการทีจะเสริ มสร้ างและธํารงไว้ ซึงสัมพันธภาพ
ในการทํางานของคนงานและพนักงานด้ วย
4. D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอํ านวยการ รวมทังการควบคุมงานและนิเทศก์
งาน ตลอดจนศิลปะในการบริ หารงาน เช่ น ภาวะผู ้น ํา(Leadership) มนุษยสัมพันธ์ และ การจูงใจ
เป็ นต้ น การอํ านวยการในทีนี รวมถึงการวินิจฉัยสังการ(Decision Making) ซึงเป็ นหลักอันสําคัญยิง
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อย่างหนึงของการบริ หารงานและขึ นอยู ่กับความสามารถของผู ้บังคับบัญชาหรื อหัวหน้ างาน
มากกว่ า เหตุเพราะว่ าการทีจะอํ านวยการให้ ภารกิจดํ าเนินไปด้ วยดีได้ จ ําเป็ นต้ องมี การตัดสินใจที
ดี และมีการสังการทีถูกต้ องเหมาะสมแต่ ละลักษณะของการตัดสินใจ
5. Co = Coordinating หมายถึง ความร่ วมมือประสานงาน เพือให้ การดํ าเนินงานเป็ นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อยและราบรื น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการทีจะช่ วยให้ การประสานงานดีขึ น เพือ
ช่ วยแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน การร่ วมมือประสานงานเป็ นเรื องทีมีความสําคัญมากใน
การบริ หาร เพราะเป็ นกิจวัตรประจําวันทีจะต้ องพึงกระทําในการปฏิบัติงานและเป็ นสิงทีมีอยู ่ในทุก
ระดับของงาน การร่ วมมือประสานงานเป็ นหน้ าทีของผู ้บังคับบัญชาทีจะต้ องจัดให้ มีขึ นใน
หน่ วยงานของตน เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญในอันทีจะช่ วยให้ เกิดความสําเร็ จบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ การเมือกล่าวถึงการประสานงานแล้ว อีกเรื องหนึงทีควรได้กล่าวถึง เพราะมีความสําคัญและ
เป็ นสิงคู ่ กันประดุจคนกับเงาก็คือการติดต่ อสือสาร (Communication) เพราะการติดต่ อสือสาทีดีจะ
ช่ วยให้ เกิดการประสานงานทีดี และทําให้ การบริ หารงานมีประสิทธิภาพยิงขึ น
6. R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดรวมถึงการประชาสัมพันธ์
(Public Relation) ทีจะต้ องแจ้ งให้ ประชาชนทราบด้วย อันทีจริ งการรายงานนี มีความสัมพันธ์ กับ
การติดต่ อสือสาร (Communication) อยู ่มาก การรายงานโดยทัวไป หมายถึง วิธีการของสถาบันใน
ส่ วนทีเกียวข้ องกับการให้ ข้อเท็จจริ ง หรื อข้ อมูลแก่ ผู ้สนใจมาติดต่ อสอบถามผู ้บังคับบัญชาและ
หรื อผู ้ร่วมงาน ฯลฯ ความสําคัญของรายงานนันอยู ่ที จะต้ องอยู ่บนรากฐานของความจริ ง
7. B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริ หารเกียวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้ วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็ น
เครื องมือในการควบคุมงาน วิธีการบริ หารงบประมาณโดยทัวไปมักมีวงจรทีคล้ายกันอย่างทีเรี ยกว่ า
“วงจรงบประมาณ” (Budget Cycle) ซึงประกอบไปด้ วยขันตอน ดังนี
1) การเตรี ยมงบประมาณและการเสนอขออนุมัติ (Executive Preparation and
Submission)
2) การพิจารณาให้ ความเห็นชอบของฝ่ ายนิติบัญญัติ (Legislation Authority)
ความหมายของงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานทีสําคัญมากต่ อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับและทุก
สถานศึกษา การทีสถานศึกษาจะเป็ นทียอมรั บจากชุมชนและผู ้ปกครองนักเรี ยนก็ขึ นอยู ่กับคุณภาพ
ทางด้ านวิชาการเป็ นสําคัญ ดังนันผู ้บริ หารและบุคลากรและผู ้มีส่วนเกียวข้ องทุกฝ่ ายจะต้ องมี
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การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการอย่างสมํ าเสมอและต่ อเนือง เพือให้ งานวิชาการของสถานศึกษาม
คุณภาพ นักเรี ยนซึงเป็ นผลผลิตของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูง บรรลุตามจุดหมาย
ของหลักสูตร อันจะส่ งผลให้ ได้ รับการยอมรั บจากชุมชนและผู ้ปกครองนักเรี ยนอยู ่ตลอดเวลา
เนืองจากงานวิชาการเกียวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรี ยน และสถานศึกษาจําเป็ นต้ องจัด
การเรี ยนการสอนให้ สอดคล้องกับความต้ องการของชุมชนจึงต้ องให้ ผู ้มีส่วนเกียวข้ องกับมามี
บทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา ซึงนักวิชาการหลายท่ านได้ ให้ ความหมายของ
งานวิชาการไว้ ดังนี
องค์ การ อินทรั มพรรย์ (2539 : 161) กล่าวว่ างานวิชาการในสถานศึกษา คือการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ ต่าง ๆ ให้ แก่ นักเรี ยนตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและ
ความประพฤติของนักเรี ยนเพือให้ เป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถพอทีจะทํามาหาเลี ยงชีพได้
มีความสุขความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเป็ นอยู ่
อุทัย บุญประเสริ ฐ (2540 : 25 - 26) กล่าวถึงงานวิชาการว่ า ไม่ได้ หมายถึงแต่
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนหรื อผลการสอบแข่ งขันและผลการเข้ าศึกษาต่ อเท่ านันแต่ ยัง
หมายถึง บรรยากาศของการเรี ยนรู ้ โอกาสในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาของเด็ก การส่ งเสริ มสนับสนุน
ชักนําให้ เด็กได้ มีประสบการณ์ ให้ เกิดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองเพือพัฒนาคนให้ สมบูรณ์ ซึง
สอดคล้องกับ
รุ ่ ง ลอยเลิศ (2542 : 10) ได้ ให้ ความหมายว่า งานวิชาการ หมายถึง งานหลักของ
โรงเรี ยนทีผู ้บริ หารจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ต่าง ๆ ให้ แก่ นักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิงกิจกรรม
เกียวกับการเรี ยนการสอนเพือให้ ผู ้เรี ยนเป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถ บรรลุเป้ าหมายตาม
หลักสูตร ซึงจะส่ งผลต่ อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2545 : 16) ได้กล่าวถึงงานวิชาการว่ า หมายถึง กิจกรรม
ทุกสิงทุกอย่างทีเกียวกับการปรั บปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ สูงสุดกับผู ้เรี ยน
ชุมศักดิ อินทร์ รั กษ์ (2551 : 2) กล่าวว่ า งานวิชาการเป็ นงานทีรวมภารกิจหลักของ
หน่ วยงานหรื อสถานศึกษาทีบ่ งบอกถึงปรั ชญา จุดมุ ่งหมายในการปฏิบัติงานเพือให้ ผู ้รับบริ การซึง
ได้ แก่ นักเรี ยนหรื อบุคคลในชุมชนได้รับการพัฒนาตนเองด้ านความรู ้ เจตคติและทักษะในศาสตร์
ต่ าง ๆ เพือนําไปสู ่ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
จากทีกล่าวมาข้ างต้น ผู ้วิจัยสามารถสรุ ปได้ ว่า งานวิชาการ หมายถึง งานการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาปรั บปรุ งส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ผู ้เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร
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การบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการ มีนักการศึกษาและผู ้ทีเกียวข้ องกับการศึกษาได้ ให้ นิยามเกียวกับ
การบริ หารงานวิชาการหลายทัศนะ ดังนี
อุทัย บุญประเสริ ฐ (2540 : 59) ได้ ให้ ทัศนะเกียวกับการบริ หารงานวิชาการว่ า งาน
วิชาการของโรงเรี ยนทีแท้ จริ งนัน มีความหมายและขอบเขตกว้ างขวางมากกว่ าตัวหลักสูตร และ
การสอน แต่ จะมีหลักสูตรเป็ นแกนกลาง โดยเฉพาะในกิจกรรมการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนนัน
หลักสูตรจะเป็ นตัวกํ ากับในเนื อหาความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ และภาวะสุขภาพ
วิชิต บุญเลิศ (2543 : 78) สรุ ปว่ า การบริ หารงานวิชาการ เป็ นกระบวนการดํ าเนินงาน
ของบุคคลทีมีส่วนเกียวข้ องในการจัดการศึกษาเกียวกับการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ ในการเรี ยนการสอน
ทีมุ ่งผลสูงสุดให้ ผู ้เรี ยนมีผลสัมฤทธิตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
โกศล ศรี ทอง (2543 : 15) กล่าวว่ า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวน
การดํ าเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ทางด้ านวิชาการทีเกียวข้ องกับการเรี ยนการสอนและปรั บปรุ งพัฒนา
การเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร ดังนัน
ผู ้บริ หารต้ องบริ หารงานวิชาการร่ วมกับบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่ งผลให้ นักเรี ยนมีคุณภาพ
ตามทีต้ องการ
รุ จิร์ ภู ่ สาระ (2545 : 56) ได้ ให้ ความหมายการบริ หารงานวิชาการไว้ ว่า เป็ นการบริ หาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึงเกียวข้ องกับการปรั บปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้ เกิดผล
ตามเป้ าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
วินิจ เกตุข ํ า (2546 : 1) ได้ ให้ ความหมายของการบริ หารงานวิชาการ ไว้ ว่า การบริ หาร
กิจกรรมทุกชนิดทีเกียวข้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาเพือให้
การเรี ยนการสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการการบริ หารกิจกรรมทุกด้ านที
เกียวข้ องกับการปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ น การปรั บปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนตลอดจน
การประเมินผลการเรี ยนการสอน เพือให้ เป็ นไปตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ ่งหมายของ
การศึกษา เพือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ผู ้เรี ยน
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ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
ความสําคัญของงานวิชาการ มีผู ้กล่าวถึงความสําคัญไว้ดังนี
อุทัย บุญประเสริ ฐ (2540 : 25) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของงานวิชาการว่ า งานวิชาการ
เป็ นงานหลัก เป็ นงานทีใหญ่ ทีสุดของระบบ เป็ นงานทีเป็ นหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสูตร
ซึงเป็ นส่ วนทีสําคัญทีสุดของงานวิชาการ ทีจะตอบสนองและสนับสนุนงานวิชาการให้ ได้ ผลผลิต
ทีมีคุณภาพ
พิชัย เสงียมจิตต์ (2541 : 4) กล่าวว่ า การบริ หารงานวิชาการมีความสําคัญอย่างยิงและ
จัดว่ าเป็ นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทังนี เพราะการจัดการศึกษาเป็ นการวาง
พื นฐานในการพัฒนาคน ให้ สามารถแสวงหาความรู ้ ก้ าวมันทันโลก สามารถปรั บตัวอยู ่ได้ อย่างมี
ความสุข
ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2545 : 1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของงานวิชาการว่ า
การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็ นประเภท
ใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้ จากผลงานด้ านวิชาการเกียวข้ องกับ
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน ซึงเป็ นหัวใจของสถานศึกษา
กมล ภู ่ ประเสริ ฐ (2545 : 6) กล่าวว่ า การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็ น
การพัฒนาผู ้เรี ยนให้ มีคุณภาพตามทีคาดหวัง ประกอบด้วยงานหลาย ๆ ด้ าน ได้ แก่ งานเกียวกับ
หลักสูตร หลักสูตรท้ องถิน งานเกียวกับการเรี ยนการสอน งานเกียวกับการวัดผลประเมินผล
การเรี ยนตามสภาพจริ ง ไม่เน้ นการใช้ ข้อสอบเพียงอย่างเดียว
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของผู ้บริ หารโรงเรี ยนและถือ
ว่ าเป็ นหัวใจของโรงเรี ยน ทีโรงเรี ยนจะต้ องดํ าเนินการให้ บรรลุเป้ าหมายของการศึกษา นันคือ
นักเรี ยนมีความรู ้ คู ่ คุณธรรม ดี เก่ ง มีสุข มีคุณภาพและคุณสมบัติทีพึงประสงค์ ตามทีชาติ
ต้ องการ สามารถดํ ารงชีพอยู ่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข
หลักการในการบริหารงานวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2546 กํ าหนดให้ การจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับ
ต้ องเน้ นความสําคัญ 3 ส่ วน คือ ความรู ้ คุณธรรม และกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ ละระดับการศึกษา ในเรื องต่ อไปนี
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1. หลักสูตรและเนื อหาสาระการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยความรู ้ เรื องต่ าง ๆ ดังนี
1.1 ความรู ้ เรื องเกียวกับตนเองและความสัมพันธ์ ของตนเองกับสังคมได้ แก่ ครอบครั ว
ชุมชน และสังคมโลก หากเรี ยกเป็ นรายวิชาตามแนวทางทีเคยปฏิบัติหมวดนี ได้ แก่ การเรี ยนเรื อง
เกียวกับสุขศึกษา สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้ าทีพลเมือง การเมือง
การปกครอง ประเทศของเรา ประเทศเพือนบ้ าน เป็ นต้ น
1.2 ความรู ้ และทักษะด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทังความรู ้ ความเข้ าใจและ
ประสบการณ์ ในเรื องการจัดการ การเอาใจใส่ ดูแลบํ ารุ งรั กษาและการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างสมดุลยังยืน หากเรี ยกเป็ นรายวิชาตามแนวทางทีเคยปฏิบัติ หมวดนี
อาจได้ แก่ การเรี ยนเรื องเกียวกับธรรมชาติศึกษา วิทยาศาสตร์ ทัวไปฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา
สิงแวดล้อม พลังงาน ป่ าไม้ สัตว์ ป่า สัตว์ น ํา แหล่งนํา ดินหิ นแร่ ดวงดาว จักรวาล อวกาศ เป็ นต้ น
1.3 ความรู ้ เกียวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ ใช้
ภูมิปัญญา หมวดนีเป็ นสาระและกิจกรรมทีหล่อหลอม สร้ างเสริ มความงดงามให้ แก่ ร่างกาย วาจา
ความคิดและจิตใจ อาจเรี ยกเป็ นวิชาตามแนวคิดเดิม เช่ น ศีลธรรม หลักธรรมของศาสนา จริ ยธรรม
สมบัติของผู ้ดี มารยาทสังคม กีฬาและการออกกํ าลังกาย การวาดภาพระบายสี การปั นและแกะสลัก
งานประดิษฐ์ งานช่ าง วรรณกรรมและบทกวี เพลงและดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ นิทาน
ตํ านาน ความเชือ โบราณวัตถุ เป็ นต้ น
1.4 ความรู ้ และทักษะด้ านคณิ ตศาสตร์ และด้ านภาษาเน้ นการใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ได้ แก่ วิชาคณิ ตศาสตร์ ซึงอาจแยกเป็ นพีชคณิ ต เรขาคณิ ต เลขคณิ ต ส่ วนวิชาภาษาไทยซึงอาจแยก
เป็ นหลักภาษา การใช้ ภาษา (การฟัง การพูด การอ่ านและการเขียน) วรรณคดี ทังวรรณคดีร่วมสมัย
วรรณคดีสากลและวรรณคดีท้องถิน นอกจากนี ยังรวมถึงภาษาต่ างประเทศตามความจําเป็ นใน
สังคมโลกาภิวัฒน์ เช่ น ภาษาอังกฤษ ฝรั งเศส ญีปุ ่ น จีน เกาหลี รวมทังภาษาของประเทศเพือนบ้ าน
1.5 ความรู ้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํ ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใน
หมวดนี มีทังการเรี ยนเรื องเกียวกับการงาน การอาชีพ และการสังคม โดยเฉพาะการเรี ยนเรื อง
การงานและอาชีพ มีหลายสาขา เช่ น เกษตร ประมง ช่ างอุตสาหกรรม ช่ างศิลปกรรมช่ างหัตถกรรม
งานบริ การ ค้ าขาย นายหน้ าธุรกิจ สือสารโทรคมนาคม โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทังนี ให้
การจัดทําหลักสูตรแกนกลางเป็ นหน้ าทีของส่ วนกลาง และกํ าหนดให้ โรงเรี ยนขันพื นฐานมีหน้ าที
จัดทําสาระของหลักสูตรในส่ วนทีเกียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้ องถิน และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ของท้ องถินของตนหรื อทีเรี ยกว่ าการจัดทําหลักสูตรท้ องถิน
2. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ถือเป็ นส่ วนทีสําคัญทีสุดเพราะ
เป็ นส่ วนทีส่ งผลกระทบต่ อตัวผู ้เรี ยนโดยตรง ภารกิจนี เป็ นหน้ าทีของโรงเรี ยน ครู และผู ้จัด
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การเรี ยนรู ้ ซึงรวมถึงวิทยากร พ่ อแม่ ผู ้ปกครองและบุคคลอืนทีมีส่วนจัดการเรี ยนรู ้ ทังโดยตรงและ
โดยอ้ อม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้ ก ํ าหนดเรื องนี ไว้ ในมาตรา 24 มีสาระสําคัญหลาย
ประการ ดังนี
2.1 จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้เรี ยน
โดยคํานึงถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล หากครู ให้ ความสําคัญแก่ ผู ้เรี ยนเข้ าใจความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ และจิตวิทยาพัฒนาการ ครู ก็จะสามารถปฏิบัติได้ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมเป็ นรายวิชา รายกิจกรรม ว่ าวิชาใด เรื องใด กิจกรรมใดสามารถจะมอบหมายงานแก่
ผู ้เรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ ่มตามความสนใจหรื อความถนัดการทําเช่ นนี จะทําให้ ผู ้เรี ยน
ประสบผลสําเร็ จในการทํากิจกรรมมีก ํ าลังใจ และมันใจทีจะเรี ยนรู ้ ต่ อไป
2.2 ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้ มาใช้ เพือป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา ความในข้ อนี เน้ นการฝึ กทักษะซึงประกอบด้ วยการฝึ กหัด
และฝึ กฝน ทักษะทีต้ องฝึ ก ได้ แก่ ก. กระบวนการคิด เช่ น ฝึ กคิดอย่างเสรี คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดหาความสัมพันธ์ เชือมโยง คิดริ เริ ม สร้ างสรรค์ คิดสร้ างทางเลือก คิดตัดสินใจ
และคิดแก้ ปัญหาได้ ข. การจัดการ เช่ น การวางแผน การทํ าโครงงาน การบันทึกการประมวลผล
การประเมินผล การประสานและร่ วมมือปฏิบัติการ การสรุ ปผล การรายงานผลการปรั บปรุ งแก้ ไข
ค. การเผชิญสถานการณ์ เช่ น การรั บรู ้ สถานการณ์ การวิเคราะห์ สถานการณ์ การควบคุมอารมณ์
ของตน การควบคุมสถานการณ์ โดยใช้ ข้อมูล เหตุผลและความรู ้ มาประกอบการคิดและตัดสินใจ
เผชิญและแก้ ไขสถานการณ์ ได้ อย่างรู ้ เท่ าทัน
3. จัดกิจกรรมให้ ผู ้เรี ยนได้ เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ งฝึ กการปฏิบัติให้ ทําได้ คิดเป็ น
ทําเป็ น รั กการอ่ านและเกิดการใฝ่ รู ้ อย่างต่ อเนือง ความในข้อนี เน้ นการเรี ยนรู ้ ด้วยการปฏิบัติจริ งซึง
เชือมโยงและสืบต่ อเนืองจากการฝึ กทักษะในหัวข้ อทีผ่านมา การเรี ยนรู ้ ด้ วยการปฏิบัติจริ งมีหลาย
วิธี เช่ น การอ่ าน การพูด การร้ องเพลง การเขียน การวาดภาพ การค้ นคว้ าเอกสาร การศึกษานอก
สถานที การสัมภาษณ์ การสังเกตและการบันทึก การสังเกตและการวิเคราะห์ การทดลอง การสาธิต
การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร การจัดนิทรรศการการทําโครงงาน การทําแฟ้ มสะสมงาน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ และการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ก็ตามต้ องเน้ นการคิดเป็ น ทําได้ ทําเป็ นและ
สามารถแก้ ปัญหาทีเกิดขึ นได้ รั กการอ่ านและใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนอย่างต่ อเนือง ไม่เฉพาะในขณะทีเรี ยน
เพือให้ สอบได้ หรื อสอบผ่านเท่ านัน
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ ด้ านต่ างๆ อย่างได้ สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทังปลูกฝั งคุณธรรม ค่ านิยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ ในทุกวิชาความหมายของ
ข้ อนี คือ การบูรณาการจุดมุ ่งหมายและเนื อหาตามความเหมาะสม หมายความว่ าในแต่ ละกิจกรรม
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หรื อแต่ ละคาบเวลาต้ องมีเนื อหาวิชาและจุดมุ ่งหมายหลักและมีการผสมผสานวิชาอืนเป็ น
องค์ ประกอบ โดยเฉพาะด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมและค่ านิยม สามารถนํามาบูรณาการเข้ าไปใน
เนื อหาและกิจกรรมวิชาอืน ๆ ได้ โดยถือหลักว่ า คุณธรรม ค่ านิยมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
สามารถจะปลูกฝั งและสอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอนได้ ทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สือการเรี ยนและ
อํ านวยความสะดวกเพือให้ ผู ้เรี ยนเกิดการเรี ยนรูสามารถใช้
้
การวิจัยส่ วนหนึงของกระบวน
การเรี ยนรู ้ ผู ้สอนและผู ้เรี ยนอาจเรี ยนรู ้ ไปพร้ อมกันจัดสือและแหล่งวิทยาการประเภทต่ าง ๆ
โรงเรี ยนและครูต้องจัดสิงแวดล้อม ปั จจัยและบรรยากาศให้ เอื อต่ อการเรี ยนรู ้ เช่ น มีความสงบ
สะอาด ร่ มรื น ร่ มเย็น มีทีกันแดดกันฝน มีน ําดืม มีห้องนําห้ องส้ วมเพียงพอและสะอาดมีหนังสือ
วารสาร สือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกงาน มีบรรยากาศของงกัลยาณมิตร และอีกประเด็นหนึงคือ
การแสวงหาความรู ้ ในลักษณะของการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยในชันเรี ยนหรื อการค้ นหาความรู ้
อย่างเป็ นระบบ ทังผู ้สอนและผู ้เรี ยนโดยกระทําไปในงานปกติ
6. จัดการเรี ยนรู ้ ให้ เกิดขึ นได้ ทุกเวลาทุกสถานทีมีการประสานความร่ วมมือกับบิดา
มารดา ผู ้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพือร่ วมกันพัฒนาผู ้เรี ยนตามศักยภาพอันจะส่ งให้
ผู ้เรี ยนเกิดการพัฒนาอย่างยังยืนและรอบด้ าน นอกจากนัน ในมาตรา 25 และมาตรา 29 ของ
กฎหมายการศึกษาแห่ งชาติก ํ าหนดให้ รัฐต้ องส่ งเสริ มการดํ าเนินงานและการจัดตังแหล่งการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ เช่ น ห้ องสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนพฤกษศาสตร์
สวนสาธารณะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ฯลฯ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
รวมทังส่ งเสริ ม ความเข้ มแข็งของชุมชน บุคคล องค์ กร และสถาบันทางสังคม โดยจัดกระบวน
การเรี ยนรู ้ ให้ เกิดขึ นภายในชุมชน
7. การประเมินผู ้เรี ยน การประเมินผู ้เรี ยนให้ พิจารณาจากพัฒนาการของผู ้เรี ยน
ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรม การเรี ยนและการร่ วมกิจกรรมและจากการทดสอบทังหมดนี ให้ ทํา
ควบคู ่ กันไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ ละระดับและรู ปแบบของ
การศึกษา นอกจากนี ยังได้ ก ํ าหนดให้ โรงเรี ยนใช้ วิธีการทีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้ าศึกษา
ต่ อ และให้ น ําผลการประเมินผู ้เรี ยนมาใช้ ประกอบการพิจารณาด้ วย สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
(2545 : 12) ได้ ก ํ าหนดหลักการและแนวคิดด้ านการบริ หารงาน วิชาการ เพือเป็ นแนวทาง
การบริ หารและการจัดการศึกษาในเขตพื นทีการศึกษาและโรงเรี ยนเพือพิจารณา ดังต่ อไปนี
1) ยึดหลักให้ โรงเรี ยนจัดทําหลักสูตรโรงเรี ยนให้ เป็ นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื นฐานและสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนและ
สังคมอย่างแท้ จริ ง โดยมีครู ผู ้บริ หาร ผู ้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่ วมในการดํ าเนินงาน
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2) มุ ่งส่ งเสริ มโรงเรี ยนให้ จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยถือว่ าผู ้เรี ยนมีความสําคัญสูงสุด
3) มุ ่งส่ งเสริ มให้ ชุมชนและสังคมมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดหลักสูตรกระบวน
การเรี ยนรู ้ รวมทังเป็ นเครื อข่ ายและแหล่งการเรี ยนรู ้
4) มุ ่งจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้ มีดัชนีชีวัด คุณภาพ การจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ ทุกช่ วงชันทัง
ระดับเขตพื นทีการศึกษาและโรงเรี ยน
5) มุ ่งส่ งเสริ มให้ มีการร่ วมมือเป็ นเครื อข่ าย เพือเพิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
กิติมา ปรี ดีดิลก (2532 : 22 - 25) ได้ กล่าวถึงหลักการบริ หารงานวิชาการไว้ว่า
หลักการบริ หารงานวิชาการเป็ นแนวคิดเพือปฏิบัติไปสู ่ ความสําเร็ จในการบริ หารงานวิชาการ
จําเป็ นต้ องมีหลักทีสําคัญ ๆ ดังนี
1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็ นการบริ หารงานเพือนําไปสู ่
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ องค์ ประกอบของคุณภาพทีเป็ นตัวชี วัดคือผลผลิตและกระบวนการเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีทําให้ บุคลากรและผู ้รับบริ การได้ รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเป็ นทียอมรั บใน
ระดับสากลมากขึ น โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ แก่ การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) การปรั บปรุ งคุณภาพของกระบวน การบริ หารได้
พัฒนามาอย่างต่ อเนืองสมํ าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่ วยงานมีส่วนร่ วมเสนอแนะปรั บปรุ
และพัฒนา หลักการมีส่วนร่ วมต้ องการให้ ทุกคนได้ ร่วมกันทํางานซึงลักษณะของงานวิชาการต้ อง
อาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายร่ วมกันนําไปสู ่ การพัฒนาคุณภาพได้ มากขึ นการมีส่วนร่ วมต้ องเริ ม
จากการร่ วมคิด ร่ วมทํา และร่ วมประเมินผลเรื องทีศึกษาได้
3. หลักการ 3 องค์ ประกอบ (3 - E) ได้ แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
3.1 หลักแห่ งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนทีกํ าหนดไว้
เป็ นตามขันตอนกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในขณะดํ าเนินการก็สามารถปรั บปรุง
แก้ ไขได้ มีประสิทธิภาพเน้ นไปทีกระบวนการ (Process) การใช้ กลยุทธ์ และเทคนิคต่ าง ๆ ทีทํา
ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ มากทีสุด
3.2 หลักแห่ งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ ผลผลิต (Outputs) ตาม
วัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดไว้ ตรงตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร มีความรู ้ ความสามารถ มีทักษะ
เพิมขึ น รวมทังการคํานึงถึงประโยชน์ ทีได้ รับ อย่างไรก็ตามมักใช้ ค ําสองคํานี ควบคู ่ กันคือมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.3 หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้ เวลาน้ อย การลงทุนน้ อย การใช้
กํ าลังหรื อแรงงานน้ อย โดยไม่ต้องเพิมทรั พยากรทางการบริ หาร แต่ ได้ ผลผลิตตามทีคาดหวัง
ดังนัน การลงทุนในทางวิชาการจึงต้ องคํานึงถึงความประหยัดด้ วยเช่ นเดียวกัน ผู ้บริ หารจะใช้
กลวิธีอย่างไรในการบริ หารเพือพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
เทคโนโลยี และใช้ เวลาน้ อยอีกด้ วย
4. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกํ ากับทีดี การดูแลอย่างดี
ประกอบด้ วยสีประการ ดังนี
4.1 เป้ าหมายสอดคล้องต่ อความต้ องการหรื อความจําเป็ นของสังคมหรื อชุมชน
(Relevance) สถานศึกษาต้ องทําให้ สิงทีสอดคล้องกับประโยชน์ ของผู ้เรี ยน ประโยชน์ ของสังคม
ชุมชน
4.2 มีความโปร่ งใส (Transparence) กระบวนการบริ หารต้ องโปร่ งใสตรวจสอบได้
อธิบายได้ ด้วยเหตุผล และมีความยุติธรรมแก่ ทุกฝ่ าย
4.3 ทุกขันตอนต้ องมีผู ้รับผิดชอบ (Accountability) มีผู ้ยอมรั บในผลของการกระทํา
และพร้ อมทีจะแก้ ไขปั ญหาให้ จงได้
4.4 กระบวนการบริ หารต้ องมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และได้ ประสิทธิผล
(Effectiveness) หมายถึง มีการวางแผน มีการปฏิบัติตามแผน มีการติดตามและประเมิน และมี
การปรั บปรุ งพัฒนาผลทีได้ รับคุ ้ มค่ ากับการลงทุน ทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องมีความพึงพอใจ
5. หลักความเป็ นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะทีครอบคลุมเนื อหาสาระของ
วิชาการ ได้ แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรี ยนรู ้ หลักการสอน หลักการวัดผล
ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เป็ นต้ น หลักการต่ าง ๆ เหล่านี เป็ น
องค์ ประกอบทีสําคัญ ก่ อให้ เกิดลักษณะความเป็ นวิชาการทีต้ องอาศัย องค์ ความรู ้ เพือทําให้ เกิด
การเปลียนแปลงแปลงและสร้ างสรรค์ ดังนัน การบริ หารงานวิชาการจําเป็ นต้ องคํานึงถึงหลัก
ต่ าง ๆ เหล่านี ด้ วย
ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2545 : 6 - 7) กล่าวว่ า การบริ หารงานวิชาการมีหลัก
การบริ หาร คือ
1. หลักแห่ งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้ มีผลผลิตเพิมขึ นโดยไม่เพิม
การลงทุน นันคือ นักเรี ยนนักศึกษาสามารถสําเร็ จการศึกษาตามกํ าหนดของหลักสูตร โดยไม่
ลาออกกลางวัน เรี ยนเกินเวลา และช้ ากว่ ากํ าหนด
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2. หลักแห่ งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตทีได้ ตามจุดมุ ่งหมายทีวางไว้
นันคือนักเรี ยนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร มีความรู ้ ความสามารถทักษะ
คุณภาพ และการจัดการได้
ชุมศักดิ อินทร์ รั กษ์ (2551 : 22) ได้กล่าวถึง หลักการบริ หารงานวิชาการทีสําคัญ ๆ
ดังนี
1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็ นการบริ หารเพือนําไปสู ่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ องค์ ประกอบของคุณภาพทีเป็ นตัวชี วัดคือผลผลิต และกระบวนการเป็ นปั จจัย
สําคัญทีทําให้ บุคลากรและผู ้รับบริ การได้ รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเป็ นทียอมรั บของสังคม
ในระดับสากลมากขึ น โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ แก่ การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล
2. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) การปรั บปรุ งคุณภาพของกระบวนการบริ หารได้
พัฒนามาอย่างต่ อเนือง สมํ าเสมอ โดยหลักการมีส่วนร่ วม การเสนอแนะและการพัฒนาในงาน
วิชาการ ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย จึงอาจดํ าเนินงานในรู ปของคณะกรรมการวิชาการ
โดยมีเป้ าหมายนําไปสู ่ การพัฒนาคุณภาพได้ มากขึ น การมีส่วนร่ วมต้ องเริ มจากการร่ วมคิด ร่ วมทํา
และร่ วมประเมินผล
3. หลักการ 3 องค์ ประกอบ (3 - Es) ได้ แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
3.1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนทีกํ าหนดไว้ เป็ นไป
ตามขันตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคขณะดํ าเนินการก็สามารถปรั บปรุ งแก้ ไขได้
การมีประสิทธิภาพเน้ นไปทีกระบวนการ (Process) การใช้ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีต่าง ๆ ทีทําให้
บรรลุวัตถุประสงค์ มากทีสุด
3.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ ผลผลิต (Outcome) ตาม
วัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดไว้ ตรงตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรมีความรู ้ ความสามารถ มีทักษะเพิมขึ น
รวมทังการคํานึงถึงผลประโยชน์ ทีได้ รับ อย่างไรก็ตามมักใช้ สองคํานี ควบคู ่ กันคือมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3.3 ประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้ เวลาน้ อย การลงทุนน้ อย การใช้ ก ํ าลัง
หรื อแรงงานน้ อย โดยไม่ต้องเพิมทรั พยากรการบริ หาร แต่ ได้ ผลผลิตตามทีคาดหวัง ดังนัน
การลงทุนทางวิชาการจึงต้ องคํานึงหลักความประหยัดด้วยเช่ นกัน
4. หลักความเป็ นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะทีครอบคลุมเนื อหาสาระของ
วิชาการ ได้ แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรี ยนรู ้ หลักการสอน หลักการวัดผล
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ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เป็ นต้ น หลักการเหล่านี เป็ นองค์ ประกอบ
สําคัญทีก่ อให้ เกิดการเปลียนแปลงและสร้ างสรรค์
สรุ ปได้ ว่า หลักการบริ หารงานวิชาการเป็ นแนวคิดเพือให้ การปฏิบัติบรรลุสู่ ความสําเร็ จ
ในการบริ หารงานวิชาการ ดังนันในการบริ หารงานวิชาการ ผู ้บริ หารต้ องใช้ ทังหลักประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยคํานึงถึงคุณภาพของเป้ าหมาย คือ ผู ้เรี ยนเป็ นหลัก นอกจากนี ต้ องคํานึงถึง
บุคลากรซึงเป็ นผู ้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริ หาร โดยให้ผู ้ทีมีส่วนเกียวข้ องมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารให้ การส่ งเสริ มสนับสนุน และดูแลเอาใจใส่ ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค
ขอบข่ ายของงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจของโรงเรี ยน การกํ าหนดขอบข่ ายของการบริ หารงาน
วิชาการ เนืองจากการบริ หารงานวิชาการ ครอบคลุมกิจกรรมในทุกด้ านทีส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
มีผกู ้ ํ าหนดขอบข่ ายการบริ หารงานวิชาการไว้ หลายแนวคิด ดังนี
ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2545 : 3 - 4) ได้ กล่าวถึงขอบข่ ายของการบริ หารงานวิชาการ
ว่ าประกอบด้วยงานต่ อไปนี
1. การวางแผนงานเกียวกับวิชาการ เช่ น การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้
การจัดการล่วงหน้ าเกียวกับการเรี ยนการสอน
2. การจัดดํ าเนินงานเกียวกับการเรี ยนการสอน เช่ น การกํ าหนดรายวิชา การจัดชันเรี ยน
การจัดครู เข้ าสอน การจัดแบบเรี ยน การปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน การฝึ กงาน
3. การจัดบริ หารเกียวกับการเรี ยนการสอน เช่ น การจัดสิงอํ านวยการความสะดวก
การส่ งเสริ มการจัดหลักสูตร โปรแกรมการศึกษา
4. การวัดและประเมินผล
ชุมศักดิ อินทร์ รั กษ์ (2549 : 9) ได้ ก ํ าหนดงานหลักทีสําคัญในการบริ หารงานวิชาการ
ออกเป็ น 6 งาน ดังนี
1. งานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. งานบริ หารหลักสูตร
3. งานสือและนวัตกรรม
4. งานวัดและประเมินผล
5. งานนิเทศภายใน
6. งานส่ งเสริ มวิชาการ
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กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 7) ได้ ก ํ าหนดขอบข่ ายภารกิจงานและแนวปฏิบัติงาน
ด้ านวิชาการไว้ ดังนี
1. การวางแผนงานด้ านวิชาการ
2. การพัฒนาหรื อดํ าเนินการเกียวกับการให้ ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้ องถิน
3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4. การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการการเรี ยนรู ้
6. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
7. การวิจัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12. การส่ งเสริ มชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์ กรอืน
14. การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครั ว องค์ กร หน่ วยงาน และ
สถาบันอืนทีจัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกียวกับงานด้ านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรี ยนเพือใช้ ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใช้ สือเทคโนโลยีเพือการศึกษา
ในทางปฏิบัติแล้วโรงเรี ยนแต่ ละแห่ ง อาจจะกํ าหนดขอบข่ ายงานบริ หารงานวิชาการ
แตกต่ างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ ละโรงเรี ยน ในการวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยได้ก ํ าหนดขอบข่ าย
การวิจัยตามทีกระทรวงศึกษาธิการได้ ก ํ าหนดกรอบงานด้ านวิชาการเพือกระจายอํ านาจไปยัง
โรงเรี ยน ให้ มีความเป็ นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้ องการของนักเรี ยน
โรงเรี ยน และชุมชน รวมทังการมีส่วนร่ วมจากผู ้มีส่วนเกียวข้ อง โดยยึด 5 ด้ าน คือ
1) ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) ด้ านการวัดผล ประเมินผลและดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
3) ด้ านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
4) ด้ านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5) ด้ านการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน
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ด้ านการพัฒนาหลักสตร
ู สถานศึกษา
การศึกษาระดับการศึกษาขันพื นฐาน หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน พุทธศักราช 2544
ทีได้ ก ํ าหนดรายละเอียดโดยเฉพาะ ซึงขอสรุ ปเฉพาะระดับการศึกษาช่ วงชันที 1 - 2 ดังนี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 4 - 7)
1. หลักสตรการศึ
กษาขันพืนฐาน พทธศั
ู
ุ กราช 2544
1.1 หลักการ
เพือให้ การจัดการศึกษาขันพื นฐานเป็ นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกํ าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน ไว้ ดังนี
1) เป็ นการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มุ ่งเน้ นความเป็ นไทยควบคู ่ กับ
ความเป็ นสากล
2) เป็ นการศึกษาเพือปวงชนทีประชาชนทุกคนจะได้ รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่ าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
3) ส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนได้ พฒั นาและเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างต่ อเนืองตลอดชีวิตโดย
ถือว่ า ผู ้เรี ยนมีความสําคัญทีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4) เป็ นหลักสูตรทีมีโครงสร้ างยืดหยุ ่นทังด้ านสาระ เวลา และการจัดการเรี ยนรู ้
5) เป็ นหลักสูตรทีจัดการศึกษาได้ ทุกรู ปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้ าหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
1.2 จดหมาย
ุ
หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน มุ ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็ นไทยมีศักยภาพในการศึกษาต่ อ และประกอบอาชีพ จึง
กํ าหนดจุดหมายซึงถือเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ให้ ผู ้เรี ยนเกิดคุณลักษณ์ อันพึงประสงค์ ดังต่ อไปนี
1) เห็นคุณค่ าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่ านิยมอันพึงประสงค์
2) มีความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน รั กการอ่ าน รั กการเขียน และรั ก
การค้ นคว้ า
3) มีความรู ้ อันเป็ นสากล รู ้ เท่ าทันการเปลียนแปลงและความเจริ ญก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสือสารและการใช้ เทคโนโลยี ปรั บวิธีการคิด
วิธีการทํางาน ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์

31
4) มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะ
การคิด การสร้ างปัญญา และทักษะในการดํ าเนินชีวิต
5) รั กการออกกํ าลังกาย ดูแลตนเองให้ มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี
6) มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริ โภค มีค่านิยมเป็ นผู ้ผลิตมากกว่ า
ผู ้บริ โภค
7) เข้ าใจในประวัติศาสตร์ ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดี
ยึดมันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
8) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
ภูมิปัญญาไทย ทรั พยากรธรรมชาติและพัฒนาสิงแวดล้อม
9) รั กประเทศชาติและท้ องถิน มุ ่งทําประโยชน์ และสร้ างสิงทีดีงามให้ สังคม
1.3 โครงสร้ าง
เพือให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที
กํ าหนดไว้ให้ สถานศึกษาและผู ้ทีเกียวข้ องมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้
กํ าหนดโครงสร้ างของหลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน ดังนี
1.3.1 ระดับช่ วงชัน
กํ าหนดหลักสูตรเป็ น 4 ช่ วงชัน ตามระดับพัฒนาการของผู ้เรี ยน ดังนี
ช่ วงชันที 1 ชันประถมศึกษาปี ที 1 - 3
ช่ วงชันที 2 ชันประถมศึกษาปี ที 4 - 6
ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 - 3
ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 - 6
1.3.2 สาระการเรียนร้ ู
กํ าหนดสาระการเรี ยนรู ้ ตามหลักสูตร ซึงประกอบด้ วย องค์ ความรู ้ ทักษะ
หรื อกระบวนการการเรี ยนรู ้ และคุณลักษณะหรื อค่ านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมของผู ้เรี ยนเป็ น 8
กลุ ่มสาระ ดังนี
1) ภาษาไทย
2) คณิ ตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
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7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาต่ างประเทศ
สาระการเรี ยนรู ้ ทัง 8 กลุ ่มสาระนี เป็ นพื นฐานสําคัญทีผู ้เรี ยนทุกคนต้ อง
เรี ยนรู ้ โดยอาจจัดเป็น 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มแรก ประกอบด้ วย ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ ทีสถานศึกษาต้ องใช้ เป็ นหลักใน
การจัดการเรี ยนการสอน เพือสร้ างพื นฐานการคิดและเป็ นกลยุทธ์ ในการแก้ ปัญหาและวิกฤตของ
ชาติ กลุ ่มทีสอง ประกอบด้ วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่ างประเทศ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ ทีเสริ มสร้ างพื นฐานความเป็ นมนุษย์ และสร้ างศักยภาพใน
การคิดและการทํางานอย่างสร้ างสรรค์ เรื องสิงแวดล้อมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน
กํ าหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ไว้ ในสาระการเรี ยนรู ้ กลุ ่มต่ าง ๆ โดยเฉพาะกลุ ่มวิทยาศาสตร์
กลุ ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ ่มสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ ่มภาษาต่ างประเทศ
กํ าหนดให้ เรี ยนภาษาอังกฤษทุกช่ วงชัน ส่ วนภาษาต่ างประเทศอืน ๆ สามารถเลือกจัดการเรี ยนรู ้ ได้
ตามความเหมาะสม หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน กํ าหนดสาระการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละกลุ ่มไว้ เฉพาะ
ส่ วนทีจําเป็ นในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรี ยนทุกคนเท่ านัน สําหรั บส่ วนทีตอบสนองความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู ้เรี ยนแต่ ละคนนัน สถานศึกษาสามารถกํ าหนดเพิมขึ นได้ ให้
สอดคล้องและสนองตอบศักยภาพของผู ้เรี ยนแต่ ละคน
1.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
เป็ นกิจกรรมทีจัดให้ ผู ้เรี ยนได้ พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ มุ ่งเน้ นเพิมเติมจากกิจกรรมทีได้ จัดให้ เรี ยนรู ้ ตามกลุ ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทัง8 กลุ ่ม การเข้ า
ร่ วมและปฏิบัติกิจกรรมทีเหมาะสมร่ วมกับผู ้อืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมทีเลือกด้ วยตนเองตาม
ความถนัด และความสนใจอย่างแท้ จริ ง การพัฒนาทีสําคัญได้ แก่ การพัฒนาองค์ รวมของ
ความเป็ นมนุษย์ให้ ครบทุกด้ าน ทังร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็ น
แนวทางหนึงทีจะสนองนโยบายในการสร้ างเยาวชนของชาติให้ เป็ นผู ้มีศีลธรรม จริ ยธรรม
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพือพัฒนาองค์ รวมของความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ปลูกฝั งและสร้ าง
จิตสํานึกของการทําประโยชน์ เพือสังคม ซึงสถานศึกษาจะต้ องดํ าเนินการอย่างมีเป้ าหมาย
มีรูปแบบและวิธีการทีเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู ้เรี ยนแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) กิจกรรมแนะแนว เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของ
ผู ้เรี ยน ให้ เหมาะสมตามความแตกต่ างระหว่ างบุคคล สามารถค้ นพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริ มสร้ างทักษะชีวิต วุฒภิ าวะทางอารมณ์ การเรี ยนรู ้ ในเชิงพหุปัญญา และการสร้ างสัมพันธภาพ
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ทีดี ซึงผู ้สอนต้ องทําหน้ าทีแนะแนวให้ ค ําปรึ กษาด้ านชีวิต การศึกษาต่ อการพัฒนาตนเองสู ่ โลก
อาชีพและการมีงานทํา
2) กิจกรรมนักเรี ยน เป็ นกิจกรรมทีผู ้เรี ยนเป็ นผู ้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่าง
ครบวงจร ตังแต่ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรั บปรุ งการทํางาน
โดยเน้ นการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ ่ม เช่ น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู ้บ ํ าเพ็ญประโยชน์
เป็ นต้ น
1.3.4 มาตรฐานการเรียนร้ ู
หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน กํ าหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตามกลุ ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ 8 กลุ ่ม ทีเป็ นข้ อกํ าหนดคุณภาพผู ้เรี ยน ด้ านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม
จริ ยธรรม และค่ านิยมของแต่ ละกลุม่ เพือใช้ เป็ นจุดมุ ่งหมายในการพัฒนาผู ้เรี ยนให้ มีคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ ซึงกํ าหนดเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) มาตรฐานการเรี ยนรู ้ การศึกษาขันพื นฐานเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ใน
แต่ ละกลุ ่มสาระการเรี ยนรู ้ เมือผู ้เรี ยนเรี ยนจบการศึกษาขันพื นฐาน
2) มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ช่ วงชัน เป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ในแต่ ละกลุ ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ เมือผู ้เรี ยนเรี ยนจบในแต่ ละช่ วงชัน คือ ชันประถมศึกษาปี ที 3 และ 6 ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 3 และ 6
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ในหลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน กํ าหนดไว้ เฉพาะ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ทีจํ าเป็ นสําหรับการพัฒนาคุณภาพผู ้เรี ยนทุกคนเท่ านัน สําหรั บมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับสภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปั ญญาท้ องถิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพือเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครั ว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ทีเข้ มข้นขึ นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู ้เรี ยนให้ สถานศึกษา
พัฒนาเพิมเติมได้
1.3.5 เวลาเรียน
หลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน กํ าหนดเวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรี ยนไว้ ดังนี
ช่ วงชันที 1 ชันประถมศึกษาปี ที 1 - 3 มีเวลาเรี ยนประมาณปี ละ
800 - 1,000 ชัวโมง โดยเฉลียวันละ 4 - 5 ชัวโมง
ช่ วงชันที 2 ชันประถมศึกษาปี ที 4 - 6 มีเวลาเรี ยนประมาณปี ละ
800 - 1,000 ชัวโมง โดยเฉลียวันละ 4 - 5 ชัวโมง
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ช่ วงชันที 3 ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 - 3 มีเวลาเรี ยนประมาณปี ละ
1,000 - 1,200 ชัวโมง โดยเฉลียวันละ 5 - 6 ชัวโมง
ช่ วงชันที 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 4 - 6 มีเวลาเรี ยนปี ละไม่น้อยกว่ า 1,200
ชัวโมง โดยเฉลียวันละไม่น้อยกว่ า 6 ชัวโมง
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การศึกษาทํา
ความเข้ าใจเอกสารเกียวกับหลักสูตร การวิเคราะห์ หลักสูตร การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยอาศัยกระบวนการและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ
และการประเมินผลหลักสูตร เพือปรั บปรุ งเปลียนแปลงหาแนวทางในการจัดประสบการณ์ ให้
ผู ้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีพฤติกรรมทีพึงประสงค์ สอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายทางการศึกษา
1.2 การพัฒนาหลักสตร
ู
หรรษา นิลวิเชียร (2547 : 7) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงเป็ นกระบวน
การปรั บปรุ งหลักสูตรหรื อสร้ างหลักสูตรใหม่เพือให้ บรรลุเป้ าหมายทางการจัดการศึกษาทีต้ องการ
ให้ ผู ้เรี ยนเกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึ น
ชุมศักดิ อินทร์ รั กษ์ (2551 : 59 - 60) กล่าวว่ า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง
ความพยายามจัดประสบการณ์ ต่าง ๆ ให้ ผู ้เรี ยนได้ เรี ยนรู ้ ตรงตามจุดประสงค์ ทีกํ าหนดไว้ ให้ ผู ้เรี ยน
ได้ เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองตามทีพึงประสงค์ ของสังคม การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ นด้วยความจําเป็ น
ดังนี
1) ความเปลียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึงในปั จจุบันสืบ
เนืองจากภาวะทางเศรษฐกิจเปลียนแปลงไปทําให้ ส่งผลตอสภาพสังคมเปลียนแปลงไปด้ วย และ
เทคโนโลยีทีสามารถนํามาใช้ เป็ นสือทางการศึกษามีมากขึ น จึงทําให้ ผู ้สอนจะต้ องมีการพัฒนา
หลักสูตรอยู ่เสมอ
2) ปรั ชญาการศึกษาทีปรั บเปลียนไปตามยุคสมัย สืบเนืองจากความเปลียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ทําให้ การศึกษาต้ องปรั บเปลียนไปด้วย เช่ น จากการยึดครู เป็ นศูนย์กลางต้ อง
เปลียนเป็ นยึดผู ้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้ นการเรี ยนรู ้ อาศัยประสบการณ์ ตรง ให้ ผู ้เรี ยนได้ ปฏิบัติ
ทดลอง ฝึ กงาน และเน้ นกระบวนการค้ นคว้ าหาความรู ้ ด้วยตนเองมากขึ น ให้ เรี ยนรู ้ อย่าง
หลากหลายตามศักยภาพของผู ้เรี ยน ดังนันการพัฒนาหลักสูตรยิงมีความจําเป็ นเพิมขึ น
3) ความต้ องการของผู ้เรี ยนในปั จจุบันผู ้เรี ยนต้ องการเรี ยนรูในสิ
้ งทีมีความหมายกับ
ตนเองมากขึ น การนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันเพือความอยู ่รอดและความสงบสุขของชีวิตการจัด
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หลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้ องการของผู ้เรี ยนเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิง จึงต้ องมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ เหมาะสมกับผู ้เรี ยน
4) ความต้ องการของชุมชนและท้ องถิน เป็ นความจําเป็ นทีต้ องคํานึงถึงสภาพของ
สังคมและวัฒนธรรม ความเป็ นอยู ่ของผู ้เรี ยนในชุมชน เพือเขาสามารถดํ ารงชีวิตอยู ่ในสังคมได้
โดยไม่สร้ างปั ญหาให้ กับสังคม รู ้ จักรั บผิดชอบ รู ้ จักหน้ าทีการเป็ นพลเมืองทีดีของสังคมการจัด
หลักสูตรให้ ผู ้เรี ยนสามารถนําไปใช้ ได้ จึงจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่ อเนือง
เช่ นเดียวกัน
5) การพัฒนากระบวนการและรู ปแบบทางการศึกษาทําให้ การจัดเนื อหา
วิธีการสอน รวมทังการวัดผลและประเมินผลต้ องปรั บเปลียนตามไปด้วย เช่ น การจัดการศึกษา
ทางไกลการศึกษาด้ วยตนเอง การใช้ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป การใช้ เครื องคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน
การศึกษาด้วยกระบวนการแก้ ปัญหา เป็ นต้น การปรั บปรุงเนื อหาวิชา จุดประสงค์ ของหลักสูตร
การกํ าหนดวิธีการเรี ยนการสอน และการวัดผลประเมินผลย่อมต้ องการพัฒนาหลักสูตรให้ มี
คุณภาพมากยิงขึ น
การพัฒนาหลักสูตรเป็ นกระบวนการตัดสินใจเกียวกับทางเลือกในการปรั บปรุ ง
จุดมุ ่งหมาย เนื อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดผลและประเมินผล ให้ มีความเหมาะสม
ยิงขึ น การดํ าเนินการพัฒนาหลักสูตร ทาบา(Taba, 1962 : อ้ างถึงในชุมศักดิ อินทร์ รั กษ์ , 2551 : 60)
ได้ ก ํ าหนดขันตอนไว้ดังนี
1) สํารวจสภาพปั ญหา ความต้ องการ และความจําเป็ นทางสังคม
2) กํ าหนดวัตถุประสงค์ ของการศึกษาทีสังคมต้ องการ
3) คัดเลือกเนื อหาวิชาความรู ้ ทีครู ต้องนํามาสอนเพือให้ เกิดการเรี ยนรูต้ รงกับ
ความต้ องการและความจําเป็ นของสังคม และเนื อหานันตรงตามวัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดและ
ปรั บปรุ งเนื อหา
4) คัดเลือกประสบการณ์ เรี ยนรู ้ มาเสริ มเนื อหาให้ สมบูรณ์ และตรงตาม
วัตถุประสงค์
5) นําไปทดลองใช้
6) ประเมินผลการใช้ หลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรต้ องอาศัยการประเมินผลการใช้ หลักสูตร ซึงควรดํ าเนินการเป็น
ขันตอน ดังนี
1) วิเคราะห์ และตีความวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรให้ เป็ นเชิงพฤติกรรมทีชัดเจน
2) สร้ างเครื องมือและคัดเลือกวิธีทีเหมาะสม
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3) เก็บข้ อมูลโดยใช้ เครื องมือทีสร้ างขึ น
4) รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
5) แปลผลและอภิปรายผลการประเมินเพือพัฒนาต่ อไป
บทบาทการมีส่วนร่ วมในงานพัฒนาหลักสตรสถานศึ
กษา
ู
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33) ได้ ก ํ าหนดกรอบงานด้ านงานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ฝ่ ายวิชาการต้ องวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตร สาระแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา
ข้ อมูลสภาพปั ญหา ความต้ องการของชุมชน วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาเพือ
กํ าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย คุณลักษณะทีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
จัดทําหลักสูตรสาระต่ าง ๆ ทีกํ าหนดให้ มีในหลักสูตรสถานศึกษา ให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้ าหมายและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ นําหลักสูตรไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน จัดการนิเทศ
การใช้ หลักสูตร มีการติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรปรั บปรุ งพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมทันสมัยและมีมาตรฐาน
สรุ ปได้ ว่า ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ศึกษาทําความเข้ าใจเกียวกับ
จุดมุ ่งหมายหลักการและโครงสร้ างของหลักสูตร การวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทําโครงสร้ างหลักสูตรและสาระต่ าง ๆ การบูรณาการเนื อหาสาระ การนิเทศการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา การปรั บปรุ งและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้ องการของชุมชน และการจัดทําสาระการเรี ยนรู ้
เพิมเติมทีสอดคล้องกับความถนัด และความสนใจของนักเรี ยน
ด้ านการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ความหมายของการวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผล เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนการสอนและเป็ น
องค์ ประกอบสําคัญ ทีจะช่ วยให้ การเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเป็ น
กระบวนการทีตรวจสอบว่ า นักเรี ยนได้ ถึงจุดมุ ่งหมายปลายทางตามทีหลักสูตรต้ องการหรื อไม่
เพียงใด และผลจากการวัดผลและประเมินผลจะเป็ นข้ อมูลทีจะช่ วยให้ ครูผู ้สอนได้น ําไปพิจารณา
หาวิธีการแก้ ไขข้ อบกพร่ องและจุดอ่ อนในด้ านต่ าง ๆ ได้
บุญมี แก้ วห้ าประการ (2540 : 37) กล่าวว่ า การประเมินผลเป็ นกระบวนการ
ต่ อเนืองจากการวัดผลการศึกษาโดยอาศัยผลจากการวัดเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ หรื อมาตรฐานทีวาง
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ไว้ แล้วตีคุณค่ าหรื อสรุ ปว่ านักเรี ยนคนนันจะมีระดับพัฒนาการทางการเรี ยนอย่างไร
การประเมินผลการศึกษาจําเป็ นต้ องคํานึงถึงองค์ ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1) มาตรฐาน หมายถึง เป้ าหมายทีใช้ หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาสิงทีจะประเมินว่ าดี
เหมาะสมถูกต้อง หรื อควรมีคุณสมบัติอย่างไร
2) การวัดผล หมายถึง การตรวจสอบหาปริ มาณการเรี ยนรู ้ ตลอดจนคุณสมบัติของ
ผู ้เรี ยนว่ ามีพัฒนาการอยู ่ในระดับใด เป็ นข้ อมูลหรื อรายละเอียดเกียวกับผู ้เรี ยน
3) การตัดสิน หมายถึง การนําผลการวัดไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ เพือตัดสินว่ าผูเรี้ ยน
เป็ นอย่างไร การตัดสินจะน่ าเชือถือหรื อไม่ย่อมขึ นอยู ่กับมาตรฐานทีกํ าหนดไว้
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 24 - 25) กล่าวว่ า การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ น
กระบวนการทีให้ ผู ้สอนใช้ พัฒนาคุณภาพผู ้เรี ยน เพราะจะช่ วยให้ ได้ ข้อมูลสารสนเทศทีแสดง
พัฒนาการ ความก้ าวหน้ า และความสําเร็ จทางการเรี ยนของผู ้เรี ยนรวมทังข้ อมูลทีจะเป็ นประโยชน์
ต่ อการส่ งเสริ มให้ ผู ้เรี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้ อย่างเต็มศักยภาพ
นภา หลิมรั ตน์ (2544 : 12) กล่าวว่ า ควรเข้ าใจเกียวกับคํ า (Term) ในเรื องการวัดผล
ประเมินผล 2 คํา ดังนี คือ การวัดผลหรื อการวัด หรื อ Measurement หรื อ Assessment มี
ความหมายว่ า การจัดหาข้ อมูล หรื อจัดหาคะแนนจากหลายวิธี ส่ วนการประเมินผล คือการนําผล
ทีวัดได้ มาตัดสินว่ ามีคุณค่ าอย่างไร
อรจีย์ ณ ตะกัวทุ ่ ง (2546 : 89) ได้ กล่าวอีกต่ อไปว่ า การประเมินเป็ นกระบวน
การสืบค้ นสารสนเทศจากความจําระยะยาวด้ วยการใช้ ส่วนต่ าง ๆ ของสมอง เมือครู ผู ้สอนต้ องการ
ประเมินผู ้เรี ยน ครู ผู ้สอนต้ องมีเครื องมือประเมินทีเทียงตรง จึงจะสามารถวัดสิงทีอยู ่ในความจํา
ระยะยาวของผู ้เรี ยน
หลักการประเมิน
ธนาธิป พรกุล (2543 : 92 - 93) ได้ ให้ หลักการการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ว่าเพือใช้ เป็ น
พื นฐานสําหรั บการประเมินผลทีมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ได้ แก่
1) การประเมินผลต้ องการความคิดทีชัดเจน และมีการสือความหมายทีมีประสิทธิภาพ
ผู ้ทีคิดชัดเจนจะรู ้ ว่ากํ าลังประเมินอะไร และสามารถนําผลการประเมินสือความหมายให้ ผู ้อืนเข้ าใจ
การเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิไม่จ ําเป็ นต้ องอยู ่ในรู ปตัวเลขเท่ านัน ครู ผู ้สอนสามารถใช้ ค ํา
ภาพประกอบ รู ปภาพ ตัวอย่าง เพือแสดงความหมายของผลสัมฤทธิของผู ้เรี ยนได้
2) การประเมินผลในชันเรี ยนเป็ นเรื องสําคัญ การประเมินระหว่ างการสอนทุกวันอย่าง
ต่ อเนือง มีอิทธิพลต่ อการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู ้ ของผู ้เรี ยน ครู ผู ้สอนอาจใช้ การประเมินโดยถาม
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คําถาม ตีความหมาย คําตอบ สังเกตการณ์ ปฏิบัติ ตรวจการบ้ าน ใช้ แบบทดสอบสัน ๆ หรื อใช้
วิธีอืน ๆ
3) ผู ้เรี ยนเป็ นผู ้ใช้ ผลของการประเมิน ครู ผู ้สอนควรแจ้ งมาตรฐานของพฤติกรรมทีมี
คุณภาพทีครู ผู ้สอนคาดหวังแก่ ผู ้เรี ยนตังแต่ ต้น มีการประเมินผลอย่างสมํ าเสมอ และแจ้ งผลให
ผู ้เรี ยนทราบ ผู ้เรี ยนจะมีแรงจูงใจใช้ ความพยายามเพือความสําเร็ จ
4) สิงทีจะประเมินต้ องชัดเจน ต้ องระบุได้ ว่าต้ องการประเมินอะไร ความรู ้ เนื อหา
วิธีแก้ ปัญหา การเล่นเครื องดนตรี การพูดภาษาต่ างประเทศหรื อการเขียนรายงาน และการประเมิน
เรื องนันมีตัวชี วัดอะไร
5) การประเมินผลต้ องมีคุณภาพสูง คุณภาพ ซึงหมายถึงสิงต่อไปนี
5.1 สิงทีประเมินชัดเจน
5.2 ผลของการประเมินนําไปใช้ ได้ ประโยชน์
5.3 วิธีการเหมาะสม
5.4 การเป็ นตัวแทนและอ้ างอิงได้
5.5 มีความเทียงตรงปราศจากอคติและการบิดเบือน
6) การแจ้ งผลการประเมินเป็ นเรื องละเอียดอ่ อน และควรทําเป็ นการส่ วนตัวสําหรั บ
ผู ้เรี ยนทีมีผลสัมฤทธิต ํ าครู ผู ้สอนควรให้ ความช่ วยเหลือ
รปแบบการประเมิ
นผลการเรียนร้ ู
ู
หรรษา นิลวิเชียร (2547 : 187 - 188) ได้กล่าวถึง รู ปแบบการประเมินผลการศึกษา
ได้ แก่ การประเมินการปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นทางเลือกใหม่ของการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ และเป็ นคําทีมีความหมายใกล้เคียงกัน ดังนี
1) การประเมินการปฏิบัติ นํามาใช้ เมือต้ องการตรวจสอบว่ า ผู ้เรี ยนมีความสามารถทีจะ
ทํางานให้ สําเร็ จ หรื อแสดงให้ เห็นสิงทีได้ เรี ยนไปแล้ว การปฏิบัติเป็ นสิงทีง่ ายต่ อการสังเกตและ
การประเมินว่ าผู ้เรี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู ้ หรื อไม่เพียงใด สิงสําคัญในการประเมินแบบนี คือ
ข้ อตกลงด้ านระดับมาตรฐานของการปฏิบัติ และการปฏิบัติทีเป็ นจริ งนันจะต้ องกระทําใน
สถานการณ์ ทีเป็ นจริ ง ตัวอย่างเช่ น ถ้าสอนให้ ผู ้เรี ยนร้ องเพลง ผู ้เรี ยนก็ต้องร้ องเพลงให้ ฟัง
ในปั จจุบันนี การประเมินการปฏิบัติจะถูกนํามารวมกับแนวคิดการประเมินตามสภาพจริ ง คือ
การประเมินตามสภาพจริ งผู ้เรี ยนไม่เพียงแต่ ต้องแสดงให้ เห็นการเรี ยนรู ้ เท่ านัน แต่ต้องแสดงให้
เห็นว่ าผู ้เรี ยนนําความรู ้ ไปใช้ ในชีวิตจริ ง ดังนัน ความแตกต่ างระหว่ างคําสองคํานี อยู ่ทีสิงแวดล้อม
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ในการเรี ยนรู ้ ถ้าจะปรั บปรุ งการประเมินการปฏิบัติ ครู ผู ้สอนต้ องจัดให้ ผู ้เรี ยนแสดงความสามารถ
ในการใช้ ความรู ้ ในสิงแวดล้อมและสถานการณ์ ทีเกียวข้ องกับชีวิตจริ ง
2) การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นรู ปแบบทางเลือกของการประเมินผลทีกํ าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติ โดยจะต้ องมีการกํ าหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์ ให้ สอดคล้องกับสิงที
ครู ผู ้สอนและผู ้เรี ยนปฏิบัติในห้ องเรี ยน วิธีการประเมินได้แก่ การถามคําถามปลายเปิ ด การจัด
นิทรรศการ การสาธิตการปฏิบัติ การทําแฟ้ มสะสมงาน ผู ้สอนจะต้ องประเมินคุณลักษณะที
หลากหลายนอกเหนือจากการประเมิน การจําข้ อมูลหรื อการประเมินทักษะต่ าง ๆ ครู ผู ้สอนจะต้ อง
สอนแนวลึกมากยิงขึ น เช่ น เน้ นสาระสําคัญ การแก้ ปัญหา การวิเคราะห์ และทักษะการคิดใน
ระดับสูง
การรายงานผลการประเมินผลการเรียน
พิชิต ฤทธิจรู ญ (2545 : 270) ได้ อธิบายถึง การรายงานผล การประเมินผล การเรี ยนว่ า
เป็ นการแจ้ งผลการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการในด้ านต่ าง ๆ ซึงเป็ นความก้ าวหน้ าและผลสัมฤทธิทาง
การเรี ยนของผู ้เรี ยน ให้ ผู ้เรี ยนและผู ้เกียวข้ องทุกฝ่ ายได้ ทราบ เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรั บปรุ ง
แก้ ไข และส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนของผู ้เรี ยนให้ ประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง
ใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรั บออกเอกสารหลักฐานการศึกษาสําหรั บการตรวจสอบ ยืนยัน และรั บรองผล
การเรี ยนและวุฒิการศึกษาของผู ้เรี ยนตามบทบาทหน้ าทีของแต่ ละฝ่ าย ข้ อมูลในรายงาน
การประเมินประกอบด้วย ข้ อมูลการวัดและประเมินผลระดับชันเรี ยน ข้ อมูลการประเมินผลระดับ
สถานศึกษา ข้ อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ และข้ อมูลพัฒนาการของผู ้เรี ยนด้ านอืน ๆ
ลักษณะของข้ อมูลในรายงานการประเมิน อาจเป็ นตัวเลข ตัวอักษร คํา หรื อข้ อความทีเป็ น
ตัวแทนระดับความรู ้ ความสามารถของผู ้เรี ยนทีเกิดจากการประเมินผล สรุ ปตัดสินผลการเรี ยนของ
ผู ้เรี ยน
การรายงานผลการประเมินผลการเรี ยนมีเป้ าหมายสําคัญ คือ ต้ องการให้ ผู ้เกียวข้ อง
ได้ รับทราบผลการเรี ยนนันไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการปรั บปรุ งและพัฒนากลุ ่มบุคคลที
เป็ นเป้ าหมาย
บทบาทการมีส่วนร่ วมในงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 45) ได้ ก ํ าหนดภารกิจงานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนการเรี ยน ฝ่ ายวิชาการต้ องกํ าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกียวกับการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา ส่ งเสริ มให้ ครู จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ ละรายวิชา ให้ สอดคล้องกับ
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มาตรฐานการศึกษา สาระการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดํ าเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรี ยนการสอน โดยเน้ นการประเมินตามสภาพจริ งจากกระบวนการ การปฏิบัติ
และผลงาน โดยให้ มีการเทียบโอนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรี ยนจากสถานศึกษา
อืน สถานประกอบการและอืน ๆ ตามแนวทางทีกระทรวงศึกษาธิการกํ าหนด พร้ อมพัฒนา
เครื องมือวัดและประเมินให้ ได้ มาตรฐาน
งานวัดผลและประเมินผล เป็ นกระบวนการทีจะทราบว่ าการเรี ยนการสอนนันบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทีกํ าหนดหรื อไม่ ควรมีการปรั บปรุ งเรื องใด ซึงเป็ นงานเกียวกับการออกข้ อสอบ
การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน การประเมินคุณภาพผู ้เรี ยน การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู ้สอน รวมทังการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรี ยน
สรุ ปได้ ว่า การวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนการเรี ยน หมายถึง การกํ าหนด
กรอบระเบียบ แนวปฏิบัติเกียวกับการวัดผลและการประเมินผล การนําผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมา
ปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนและการพัฒนาเครื องมือวัดผล
ด้ านการพัฒนาแหล่งเรียนร้ ู
แหล่ งเรียนร้ ูและภมิู ปัญญาท้องถิน
จากการปฏิรูปการศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้ องถินถือได้ ว่า มีบทบาทสําคัญที
จะทําให้ ผู ้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ได้ อย่างรวดเร็ ว เกิดความเข้ าใจ เกิดความภูมิใจและสามารถสร้ าง
ความตระหนักแก่ ผู ้เรี ยนในสิงแวดล้อมทีอยู ่รอบตัวได้ อย่างดี เนาวรั ตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544 :
28) ได้ ให้ ความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้ คือ ถิน ทีอยู ่ บริ เวณ บ่ อเกิด แห่งที หรื อศูนย์รวมความรู ้
ทีให้ เข้ าไปศึกษาหาความรู ้ ความเข้ าใจและความชํานาญ
แหล่ งเรียนร้ ู
ลักษณะของแหล่งเรียนร้ ู
เนาวรั ตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544 : 29) อธิบายลักษณะของแหล่งเรี ยนรู ้ ดังนี
1) จัดบรรยากาศในแหล่งเรี ยนรู ้ ให้ เป็ นสภาพจริ ง/เหมือนสภาพจริ ง
2) จัดทรั พยากรในแหล่งเรี ยนรู ้ ให้ พอเพียง
3) ปรั บสภาพของสถานทีเรี ยนให้ ผู ้เรี ยนเรี ยนด้ วยตนเองให้ มากทีสุด
4) จัดบริ เวณโรงเรี ยนให้ เกิดแหล่งเรี ยนรู ้ และแหล่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
5) จัดศูนย์วิทยาการให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย
6) มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้ แหล่งเรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย โดยเน้ นผู ้เรี ยนเป็ นสําคัญ
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7) มีการร่ วมมือระหว่ างโรงเรี ยนและชุมชนดูแลสภาพแวดล้อมให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทัง
ภายในและภายนอก
ห้ องสมดุ
ความหมายของห้องสมดุ
ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2545 : 195) ได้ ให้ ความหมายของห้ องสมุดว่ า ห้ องสมุด คือ
สถานทีทีรวบรวมหนังสือ เอกสาร สิงพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็ นแหล่งวิทยาการความรู ้
ความเห็นของนักวิชาการ นักปราชญ์
ชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา (2546 : 43) กล่าวว่ า ห้ องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ทีสําคัญและ
สนองต่ อการปฏิรูปการศึกษา เพราะห้ องสมุดสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึงของสถานศึกษาและเป็ น
ส่ วนหนึงของการศึกษา ทีมีการจัดประสบการณ์ ทังมวลให้ แก่ เด็กตามการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ และ
หลักสูตรใหม่
การดําเนินงานห้องสมดุ
ชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา (2546 : 44 - 45) ได้ เสนอแนวดํ าเนินการดังนี
1) สถานศึกษาควรมีห้องสมุดเป็ นเอกเทศ เป็ นห้ อง/มุม อย่างใดอย่างหนึง
2) วัสดุครุภัณฑ์ ทีสําคัญในห้ องสมุด ควรมีหนังสือทัวไป หนังสือภาพการ์ ตูน หนังสือ
อ้ างอิง เช่ น พจนานุกรม สารานุกรม วารสารสําหรั บเด็ก จุลสารหน่ วยงานต่ าง ๆ กฤตภาค
ผลงานรวมเล่มของผู ้เรี ยน หนังสือพิมพ์ บอร์ ดจัดนิทรรศการ โต๊ ะ ชันวางหนังสือ บัตรรายการ
ฯลฯ
3) บุคลากร จะต้ องมีคุณสมบัติโดยสรุ ป คือ มีความรู ้ ทางบรรณารั กษ์ ศาสตร์
รั กการทํางานห้ องสมุด มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี ควรมีอาสาสมัครจากผู ้เรี ยน หรื อบุคคลในท้ องถินมา
ช่ วยงานห้ องสมุด
4) กิจกรรมทีห้ องสมุดควรจัด ได้ แก่ เล่านิทาน เล่าเกร็ ดความรู ้ เกม แนะนําหนังสือ
ทายปั ญหา ทําหนังสือ จัดนิทรรศการ แนะนํางานอดิเรก จัดมุดสบาย ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี จัด
ตามโอกาสต่ าง ๆ หรื อจัดเป็ นประจําตามเวลาทีแน่ นอน เช่ น จัดช่ วงพักกลางวันของวันใดวันหนึง
ทุกสัปดาห์
5) งานบริ การ เช่ น บริ การให้ ยืมแก่ ผู ้เรียน เอื อเฟื อแก่ บุคคลในชุมชน งาน
ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดทังภายในและภายนอก
นอกจากนี ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2545 : 198) ได้ ให้ แนวการจัดกิจกรรมอืน ๆ เพือ
ส่ งเสริ มการศึกษาค้ นคว้ าและการอ่ าน โดยห้ องสมุดสามารถจัดทํากิจกรรมต่ อไปนี
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1) จัดนิทรรศการ ควรจัดเป็ นประจําและผลัดเปลียนเวียนไป เช่ น สัปดาห์ การ์ ตูน
สัปดาห์ หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น เพือให้ ห้องสมุดได้ มีความสวยงาม สะดุดตา มีชีวิตชีวา
รวมทังการจัดนิทรรศการในวันสําคัญ เช่ น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอยกระทง เป็ นต้ น
2) จัดให้ มกี ารประกวดการแต่ ง การเขียนภาพจากการอ่ านหนังสือ
3) จัดให้ มีการเล่นเกมและการทายปั ญหาจากการอ่ านหนังสือ
4) จัดให้ มีการเล่านิทาน และการวิพากษ์ วิจารณ์ หนังสือ
5) จัดอภิปราย ตอบปั ญหา โดยเชิญผู ้เรี ยนหรื อวิทยากรมาบรรยาย
6) จัดประกวดเรี ยงความ นิทาน คําขวัญต่ าง ๆ จากการอ่านหนังสือและจากวันสําคัญ
7) การจัดการเล่นละคร หุ ่ นกระบอก หนังตะลุงจากหนังสือวรรณคดี
ภมิู ปัญญาท้องถิน
ความหมายของภมิู ปัญญาท้องถิน
ช่ อ สันธนพิพัฒน์ (2546 : 42) กล่าวว่ า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ ความรู ้ ของ
ชาวบ้ าน หรื อทุกสิงทุกอย่างทีชาวบ้ านกระทําขึ นจากสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถของชาวบ้ าน
เอง เพือใช้ ในการแก้ ปัญหาหรื อการดํ ารงชีวิตได้ อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีกระบวนการสังสม
สืบทอดและกลันกรองกันมายาวนาน
อินทิรา หิ รัญสาย (2545 : 19) กล่าวว่ า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะแห่ งการดํ ารงชีวิต จากประสบการณ์ ทีมนุษย์เข้ าใจจริ ง หรื อเคยผ่านกระบวนการของ
ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อการใช้ แก้ ปัญหาให้ เกิดผลสําเร็ จมาแล้ว
สรุ ปได้ ว่า ภูมิปัญญาไทยเป็ นความรู ้ และประสบการณ์ ทีได้ รับการถ่ายทอดจากบุคคล
หรื อสถาบันต่ าง ๆ ในท้ องถิน โดยมีนวัฒนธรรมเป็ นพื นฐาน และได้ รับอิทธิพลจากสิงแวดล้อม
และความเชือเป็ นความรู ้ ทีอยู ่มานาน ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา มีลักษณะของการพึงพอตนเอง
ลักษณะของภมิู ปัญญา
ภูมิปัญญาท้ องถินแบ่ งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) ลักษณะทีเป็ นนามธรรม เป็ นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็ นปรั ชญาในการดํ าเนินชีวิต เป็ น
เรื องเกียวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่ าและความหมายของ ทุกสิงในชีวิตประจําวัน
2) ลักษณะทีเป็ นรู ปธรรม เป็ นเรื องเกียวกับเฉพาะด้ านต่ าง ๆ เช่ น การทํามาหากิน
การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอืน ๆ (โสภณ พฤกษวานิช, ม.ป.ป. : 13)
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บทบาทการมีส่วนร่ วมในงานพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 52) ได้ ก ํ าหนดภารกิจงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ฝ่ ายวิชาการ
ต้ องสํารวจแหล่งเรี ยนรู ้ ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทังในสถานศึกษา ชุมชน
ท้ องถิน ในเขตพื นทีการศึกษา และเขตพื นทีการศึกษาใกล้เคียง โดยจัดทําเอกสารเผยแพร่ แหล่ง
การเรี ยนรู ้ แก่ ครู สถานศึกษาอืน บุคคล ครอบครั ว องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอืนทีจัด
การศึกษาในบริ เวณใกล้เคียง พร้ อมจัดตังและพัฒนา แหล่งการเรี ยนรวมทังพัฒนาให้ เกิดองค์
ความรู ้ และประสานความร่ วมมือสถานศึกษาอืน บุคคล ครอบครั ว องค์ กร หน่ วยงาน และ
สถาบันสังคมอืนทีจัดการศึกษาในการจัดตัง ส่ งเสริ ม พัฒนา แหล่งเรี ยนรู ้ ทีใช้ ร่วมกัน
มีการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ ครู ใช้ แหล่งเรี ยนรู ้ ทังในและนอกโรงเรี ยน ในการจัดกระบวน
การเรี ยนรู ้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้ องถิน
ช่ อ สันธนพิพัฒน์ (2546 : 42) กล่าวถึงการนําภูมิปัญญาไทยกลับสู ่ การศึกษาสามารถจัด
ได้ โดยส่ งเสริ มให้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในสถานศึกษา 3 รู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการเปิ ดกว้ างให้ ท้องถิน
เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาในรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐาน เพือให้ มีส่วน
ร่ วมในการนําภูมิปัญญาไทยถ่ายทอดให้ กับนักเรี ยน ทังด้ านการจัดหลักสูตรท้ องถินทีเกียวกับ
ภูมิปัญญาไทย การให้ ค ําปรึ กษาในแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้องกับความต้ องการ
ของท้ องถิน หรื อการนําบุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถในท้ องถินเข้ ามาเป็ นวิทยากรให้ ความรู ้
กับนักเรี ยนในโอกาสต่ าง ๆ หรื อการทีโรงเรี ยนนําองค์ ความรู ้ ในท้ องถินเข้ ามาสอนสอดแทรกใน
ทุกเนื อหาวิชา การนํานักเรี ยนไปศึกษาและฝึ กงานในสถานประกอบการหรื อในบ้ านของผู ้รู้ และ
รวมถึงการนํานักเรี ยนสํารวจข้ อมูลในท้ องถินแล้วนํามาจัดการเรี ยนการสอน
ชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา (2546 : 45) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้ าทีของผู ้บริ หาร
สถานศึกษาด้ านงานห้ องสมุด เพิมเติม ดังนี
1) ศึกษาหาความรู ้ เกียวกับการจัดห้ องสมุดสถานศึกษาและมุมหนังสือ
2) เน้ นความสําคัญของห้ องสมุดสถานศึกษาว่ าเป็ นเสมือนหัวใจของงานวิชาการ
การปฏิรูปการเรี ยนรู ้
3) นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานห้ องสมุดสถานศึกษาเป็ นระยะ ๆ
เนาวรั ตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์ (2544 : 29) ได้ กล่าวถึง บทบาทผู ้บริ หารกับแหล่งเรี ยนรู ้ ไว้
ดังนี
1) กํ าหนดนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดหา จัดสร้ าง หรื อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษา
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2) ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู ้ และประสบการณ์ การจัดและการใช้ แหล่ง
เรี ยนรู ้ สถานศึกษา
3) สนับสนุนให้ บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการนําเสนอผลงาน/นวัตกรรมทีเกิดจาก
การใช้ แหล่งเรี ยนรู ้ ในสถานศึกษา
4) กํ ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผล ระบบการจัดการเรี ยนการอสอนโดยใช้ แหล่ง
เรี ยนรู ้ ในสถานศึกษา
และสําหรั บครู ควรมีบทบาท ดังนี
1) เตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีใช้ แหล่งเรี ยนรู ้ ร่ วมกับผู ้เรี ยน
2) จัดสิงแวดล้อมและบรรยากาศในแหล่งเรี ยนรู ้ ทีจูงใจและเสริ มแรงให้ เกิดการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้ ว่า ด้ านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง การสํารวจ จัดตัง ส่ งเสริ มพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การแสวงหาเครื อข่ ายการเรี ยนรู ้ การสนับสนุนงบประมาณเพือ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และการพัฒนาห้ องสมุดโรงเรี ยน
ด้ านการพัฒนาระบบประกันคณภาพภายในสถานศึ
กษา
ุ
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นหัวข้ อสําคัญมีผลสืบเนืองในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิมเติม พุทธศักราช 2545) ทีได้ ก ํ าหนดให้ สถานศึกษาต้ อง
ได้ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกสถานศึกษา
ความหมายของการประกันคณภาพ
ุ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริ หารจัดการและการดํ าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถานศึกษา เพือพัฒนาคุณภาพของผู ้เรี ยนอย่างต่ อเนือง สร้ างความมันใจให้ ผู ้รับบริ การ
ทางการศึกษาทังผู ้รับบริ การโดยตรง ได้ แก่ ผู ้เรี ยน ผู ้ปกครอง และผู ้รับบริ การทางอ้ อม ได้ แก่
สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม (สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2547 : 2) และยังกล่าวว่ า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
ดํ าเนินการใด ๆ โดยอาศัยหลักการและวิธีการจัดการคุณภาพอย่างเป็ นระบบเพือสร้ างความมันใจ
ต่ อผู ้ปกครอง ชุมชน สังคม ในกรปฏิบัติหรื อการดํ าเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจทีได้
ร่ วมกันกํ าหนดไว้นัน จะได้ ผลิตของการศึกษาทีมีคุณภาพอันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของ
ผู ้ปกครอง ชุมชน สังคม
ส่ วนสัมฤทธิ กางเพ็ง (2544 : 35) ได้ ให้ ความหมาย การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ น
กระบวนการจัดการของผู ้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทีจะรั บประกันให้ สังคมเชือมันว่ าจะพัฒนาให้
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ผู ้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ให้ ครบถ้วนตามมาตรฐาน คุณภาพทีระบุไว้ ในหลักสูตร และตรงตาม
ความมุ ่งหวังของสังคมและชุมชน โดยยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การกระจายอํ านาจ
(Decentralization) การมีส่วนร่ วม (Participation) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
สอดคล้องกับอุไรพรรณ เจนวาณิ ชยานนท์ และสุวรรณี มงคลรุ ่ งเรื อง (2545 : 46) กล่าวว่ า
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง เป็ นกิจกรรม แนวปฏิบัติ หรื อแผนงานทีได้ จัดทําขึ นอย่าง
เป็ นระบบ หรื อเป็ นกิจกรรมทีได้ วางแผนไว้ ล่วงหน้ า โดยมีเป้ าหมายของกิจกรรมหรื อการกระทํา
ทีวางไว้ คือ ผู ้ใช้ บริ การจะได้ รับผลผลิตจากมหาวิทยาลัยทีมีคุณภาพ
สรุ ปได้ ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดํ าเนินงานอย่างเป็ นระบบ ตาม
มาตรฐานการศึกษาทีกํ าหนด เพือให้ ผู ้รับบริ การมีความมันใจต่ อสถานศึกษาในการบริ หารจัด
การศึกษาได้ มาตรฐานและนําสู ่ การผลิตผูเรี้ ยนให้ มีคุณภาพ
หลักการและกระบวนการของประกันคณภาพ
ุ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 3 - 5) ได้กล่าวถึง หลักการใน
การดํ าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามี 3 ประการ คือ
1) การกระจายอํ านาจ
2) การเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วมในการทํางาน
3) การแสดงภาระรั บผิดชอบทีตรวจสอบได้
สําหรั บระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการดํ าเนินการทีสัมพันธ์ กัน 3
ประการ สรุ ปได้ดังนี
1) การพัฒนาคุณภาพ เป็ นการดํ าเนินงานเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุถึง
มาตรฐานการศึกษาทีกํ าหนดไว้ หัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ คือ การสร้ างจิตสํานึกให้ ทุก
คนตระหนักถึงความจําเป็ นของการทํางานเป็ นกลุ ่ม ทํางานอย่างมีระบบ และทุกคนต้ องถือเป็ น
หน้ าทีทีจะปรั บปรุ งการทํางานอย่างต่ อเนือง จัดทําข้ อมูลสารสนเทศในส่ วนทีรั บผิดชอบ ใช้ ข้อมูล
สารสนเทศนันให้ เป็ นประโยชน์ ในการพัฒนางานเป็ นประจํา มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการจัด
หมวดหมู ่ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ มีการพัฒนาด้ านปั จจัยให้
สามารถใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สรรหาให้ เพียงพอ ดูแลรั กษาให้ ใช้ ได้ อยู ่เสมอ และปลอดภัย
ในการใช้ ประการสําคัญคือ ต้ องมีระบบและกลไกการปฏิบัตงิ านตามแผน รวมทังติดตามกํ ากับ
การดํ าเนินงานอย่างจริ งจังและต่ อเนือง
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ เป็ นการดํ าเนินงานเพือช่ วยเหลือ สนับสนุน กํ ากับ
ติดตามความก้ าวหน้ า และยืนยันการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็ นไปตาม
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เป้ าหมายและบรรลุตามมาตรฐานทีกํ าหนด โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสามารถดํ าเนินงาน
ในแต่ ละระดับ ได้ ดังนี
2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาตังคณะทํางานขึ น
เพือรวบรวมข้ อมูลสารสนเทศ การดํ าเนินงาน/โครงการ ตลอดปี การศึกษาทังด้ านการพัฒนา
คุณภาพผู ้เรี ยน คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน คุณภาพการบริ หารและการจัดการศึกษา และ
ด้ านพัฒนาชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
หรื อหน่ วยงานทีรั บผิดชอบสถานศึกษา เพือให้ การส่ งเสริ มสนับสนุนและช่ วยเหลือให้ สถานศึกษา
สามารถดํ าเนินการพัฒนาคุณภาพไปสู ่ เป้ าหมายตามมาตรฐานทีกํ าหนดไว้ อย่างน้ อย1 ครั ง
ภายใน 3 ปี
2.3 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ระดับประเทศ โดยหน่ วยงานหลักทีรั บผิดชอบ คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน
เพือนําข้ อมูลทีได้ มาประกอบการกํ าหนดนโยบาย เพือส่ งเสริ มสนับสนุนและผลักดันให้
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่ อเนือง กํ าหนดมาตรฐานเพือยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาทีไม่ผ่านเกณฑ์ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่ างสถานศึกษาเพือเพิมพูนศักยภาพ
สถานศึกษาให้ บริ หารและจัดการศึกษาได้ อย่างเต็มที
3) การประเมินและรั บรองคุณภาพการศึกษาเป็ นการดํ าเนินงานเพือตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยแบ่ งเป็ น 2 ส่ วนทีเกียวข้ องกัน ดังนี
3.1 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาในข้ อ 2.1 สถานศึกษานําข้ อมูลสารสนเทศมาประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ทีกํ าหนด จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจํ าปี ของสถานศึกษา รายงานต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองชุมชน หน่ วยงานต้นสังกัด และรายงานต่ อสาธารณชน
3.2 การประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) หรื อหน่ วยงานอืนทีสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) รั บรอง
บทบาทการมีส่วนร่ วมในงานพัฒนาระบบประกันคณภาพภายในสถานศึ
กษา
ุ
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 16) ได้ ก ํ าหนดภารกิจงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ฝ่ ายวิชาการต้ องจัดระบบโครงสร้ างองค์ กรให้ รองรั บการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และกํ าหนดเกณฑ์ การประเมิน เป้ าหมายความสําเร็ จของสถานศึกษา
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ตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี วัดของกระทรวง เป้ าหมายความสําเร็ จของเขตพื นทีการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
นอกจากนี ควรมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลตามเป้ าหมายความสําเร็ จของสถานศึกษาดํ าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายในเพือปรั บปรุ งพัฒนาอย่างต่ อเนือง พร้ อมประสาน
ความร่ วมมือกับสถานศึกษาและหน่ วยงานอืนในการปับปรุ งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประสานงานกับ เขตพื นที
การศึกษา เพือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื นทีการศึกษา และประสานงานกับสํานักงานรั บรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพือเป็ นฐานในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและ
ต่ อเนือง
การประกันคุณภาพ กํ าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
ให้ สถานศึกษาต้ องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพือเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติ ดังนันทุกคนควรตระหนักและทําความเข้ าใจถึงเรื องของการประกันคุณภาพ
ตังแต่ หลักการ กระบวนการ และแนวการดํ าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพือให้
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาสามารถสร้ างความมันใจแก่ ผู ้ทีมีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา
สรุ ปได้ ว่า ด้ านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การพัฒนา
คุณภาพของโรงเรี ยน โดยการจัดระบบโครงสร้ างให้ รองรั บการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การกํ าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้ าหมาย ความสําเร็ จของสถานศึกษา
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาความรู ้ และทักษะเกียวกับการประกันคุณภาพ
และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ด้ านการส่ งเสริมความร้ ูทางวิชาการแก่ชุ มชน
ความหมายของความร้ ู
ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 232) ให้ ความหมายของความรู ้ ว่ า เป็ นความนาม สิงทีสังสม
มาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้ นคว้ า หรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะ ความเข้ าใจหรื อสารสนเทศทีได้ รับมาจากประสบการณ์ สิงทีได้ รับมาจากการได้ ยิน ได้ ฟัง
การคิดหรื อการปฏิบตั ิ องค์ วิชาในแต่ ละสาขา เช่ น ความรู ้ เรื องเมืองไทย ความรู ้ เรื องสุขภาพ
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ความสําคัญของการส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการแก่ชุ มชน
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 1 - 2) ในหลักสูตรการศึกษาขันพื นฐาน พุทธศักราช
2544 ได้ อธิบายถึง รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กํ าหนดให้ บุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรั บการศึกษาขันพื นฐาน ไม่น้อยกว่ าสิบสองปี อย่างทัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่ าใช้ จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรั ฐ ต้ องคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมขององค์ กรปกครองท้ องถิน
และชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก ํ าหนดให้
การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
การสร้ างองค์ ความรู ้ อันเกิดจากากรจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื อหนุนให้
บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนืองตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้ เป็ น
มนุษย์ทีสมบูรณ์ ทัง ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํ ารงชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อืนได้ อย่างมีความสุข
สมชาย เทพแสง (2547 : 10) ได้ อธิบายทฤษฎีการบริ หารและการจัดการคุณภาพโดย
เน้ นคุณภาพเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะคุณภาพการเรี ยนรู ้ ของผู ้เรี ยน มีองค์ ประกอบ 5 ประการ หนึง
ในทฤษฎีนี คือ ข้ อที 3 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นการจัดการคุณภาพถือว่ ามนุษย์เป็ น
ทรั พยากรทีสําคัญต้ องพัฒนา การพัฒนาจึงเริ มต้นทีมนุษย์ก่อน เรี ยกว่ า สร้ างคน ก่ อนสร้ างวัด
เพราะถ้ามนุษย์ดีทุกสิงทุกอย่างก็ดีไปด้ วย การจัดการคุณภาพจึงส่ งเสริ มมนุษย์ให้ ได้ รับการพัฒนา
ทุกด้ าน โดยอาศัยการใช้ แรงจูงใจ การอบรมสัมมนาทุกด้าน การวางระบบการให้ รางวัล เพือจูง
ใจให้ บุคลากรในโรงเรี ยนนําศักยภาพมาพัฒนาตนเองให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า ซึงโรงเรี ยนควร
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ บุคลากรทังครู เจ้ าหน้ าทีต่ าง ๆ รวมทังนักเรี ยนและผู ้ปกครอง ตลอดจน
ชุมชน โดยถือว่ าโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
แนวทางการส่ งเสริมความร้ ูทางวิชาการแก่ชุ มชน
อินทิรา หิ รัญสาย (2545 : 21) ได้ กล่าวว่ า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ได้ก ํ าหนดยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาสังคม โดยให้ ความสําคัญกับ
ท้ องถินและผู ้คนใน 3 แนวทาง ได้ แก่
1) การใช้ พื นทีเป็ นเครื องมือในการเข้ าถึงปั ญหา
2) การมีองค์ กรในการปฏิบัติงาน
3) การมีส่วนร่ วมของประชาชน

49
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทีมุ ่งให้ ผู ้เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ ง และ
อยู ่ในสังคมอย่างมีความสุขได้นันต้ องอาศัยโรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็นพื นที เป็ นเครื องมือและเป็ นแกน
นําสําคัญในการปฏิบัติงาน โดยร่ วมกับบุคคล ครอบครั ว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน เอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน
เพือส่ งเสริ มความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ภายในชุมชน มีการแสวงหา
ความรู ้ ข้ อมูล ข่ าวสาร รู ้ จักเลือกสรรภูมิปัญญาท้ องถิน ซึงมีบุคลากรหลากหลายอาชีพทีมี
ความเก่ ง ความสามารถ ตลอดจนวิทยาการต่ าง ๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและความต้ องการ
ของชุมชน ดังนัน การจัดการศึกษาจึงต้ องดึงเอาภูมิปัญญาในศาสตร์ ต่ าง ๆ เข้ าสู ่ โรงเรี ยนตลอดจน
หาวิธีการสนับสนุนให้ มีการแลกเปลียนประสบการณ์ พัฒนาระหว่ างชุมชน
ตายูดิน อุสมาน (2545 : 8) ได้ อธิบายเพิมเติมว่ า มัสยิดเป็ นศูนย์กลางการศึกษาทุก
ระบบ เพราะผู ้ทีมีความรู ้ มักจะพํ านักในมัสยิดอยู ่เสมอ มัสยิบดางแห่ งเปรี ยบเสมือนศาลากลางของ
เมือง ศาลาประชาคม โรงเรี ยน และมัสยิดบางแห่ งจะมีห้องสมุดเพือให้ สับบรุ ษได้ อ่านหนังสือ
ด้ วย
สุพล วังสินธ์ (2545 : 15) ได้ อธิบายถึงยุทธวิธีการพัฒนาโรงเรี ยนทังระบบว่ าการพัฒนา
โรงเรี ยนทังระบบเพือปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยยึดผู ้เรี ยนเป็ นสําคัญนัน สามารถจําแนกเป็ น
4 ส่ วน หนึงในยุทธวิธีดังกล่าว ส่ วนที 4 ระบุถึงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็ นกิจกรรมที
บุคลากรในโรงเรี ยนจัดขึ นเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยให้ ผู ้ปกครอง ชุมชนและหน่ วยงานต่ าง ๆ
เข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการทุกขันตอน และเป็ นเครื องมือสําคัญในการเชือมโยงการเรี ยนรู ้
ระหว่ างโรงเรี ยนและชุมชน มุ ่งขยายการเรี ยนรู ้ สู ่ ชุมชนอย่างมีส่วนร่ วม
สุรวิทย์ วรรณไกรโรจน์ (2545 : 73) ได้ อธิบายถึงโครงการเรี ยนรู ้ ออนไลน์ แห่ ง สวทช.
พอสรุ ปได้ ว่า เป็ นการนําเอาไอทีเข้ ามาช่ วยในเรื องการศึกษาได้ อย่างไร โดยเน้ นในเรื อง
E-Learning และด้ วยเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงเร็ วมาก เพราะฉะนันรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ จึง
เปลียนแปลงไป เราสามารถทีจะเรี ยนทุกวิชาจากอินเทอร์ เน็ต จะทําให้ การเรี ยนเร็ วขึ น ทันสมัย
ความรู ้ สามารถทีจะเลือกให้ เหมาะสมกับบุคคลได้ โดยง่ าย สามารถติดต่ อสือสารได้ โดยง่ ายจึงทํา
ให้ เกิดการร่ วมมือในการศึกษากันได้ ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ น
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ (2543 : 11) มาตรา 29 : บทบาทของผู ้มีส่วน
เกียวข้ องให้ สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครั ว องค์ กรชุมชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
เอกชน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในชุมชน เพือส่ งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน รวมทังหาวิธีการแลกเปลียน
ประสบการณ์ การพัฒนาระหว่ างชุมชน
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บทบาทการมีส่วนร่ วมในงานส่ งเสริมความร้ ูทางวิชาการแก่ชุ มชน
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 40) ได้ ก ํ าหนดภารกิจงานส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่
ชุมชน โดยฝ่ ายวิชาการต้ องศึกษาสํารวจความต้ องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ ชุมชน โดยจัดให้ มี
ความรู ้ เสริ มสร้ างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพือการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ชุมชน ท้ องถิน มีการส่ งเสริ มให้ ประชาชนในชุมชน ท้ องถิน เข้ ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และทีจัดโดยบุคคล ครอบครั ว องค์ กร หน่ วยงาน
และสถาบันอืนทีจัดการศึกษา โดยส่ งเสริ มให้ มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ระหว่ างบุคคล
ครอบครั ว ชุมชนและท้ องถิน
การส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน เป็ นภารกิจหนึงของโรงเรี ยน ดังนันฝ่ ายงาน
บริ หารวิชาการและฝ่ ายสนับสนุนต่ าง ๆ จึงต้ องร่ วมมือกันจัดกิจกรรมทีจะส่ งเสริ มความรู ้ ต่ าง ๆ
โดยผ่านการศึกษาสํารวจความต้ องการการสนับสนุนงานวิชาการแก่ ชุมชน เพือสามารถตอบสนอง
ต่ อความต้ องการของชุมชนให้ ได้ มากทีสุด ซึงรู ปแบบการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการสามารถ
จัดทําได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่ น การให้ มีความรู ้ เสริ มสร้ างความคิด เทคนิค ทักษะทางวิชาการ
เพือการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรื อเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
สรุ ปได้ ว่า ด้ านการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน หมายถึง การสํารวจ
ความต้ องการสนับสนุนวิชาการ การจัดให้ ความรู ้ เสริ มสร้ างความคิดและเทคนิค ทักษะของ
วิชาการ เพือพัฒนาทักษะทางวิชาการ การส่ งเสริ มให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทาง
วิชาการและการแลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ ระหว่ างบุคคล ครอบครั ว และชุมชน

การบริหารแบบการมีส่วนร่ วม
ความหมายของการบริหารแบบการมีส่วนร่ วม
สมเดช สีแสง (2540 : 89) ได้ สรุ ปความหมายของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมไว้ว่า
การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม (Participation Management) เป็ นการบริ หารทีเปิ ดโอกาสให้
พนักงานทุกระดับได้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีของตน ถือว่ าเป็ น
การบริ หารทีดี และเหมาะสมทีสุดกับคุณสมบัติของมนุษย์ในปั จจุบัน การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมนี
เป็ นหลักการสําคัญของการบริ หารแบบใหม่ทีเรี ยกว่ า การบริ หารคุณภาพทัวทังองค์ การ (Total
Quality Management หรื อ TQM)

51
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2540 : 16) ได้ ให้ ความหมายของ
การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมว่ า การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมเป็ นการจูงใจให้ ผู ้ร่วมปฏิบัติงาน
ในองค์ การได้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ร่ วมรั บผิดชอบและร่ วมมือกันในการพัฒนาปฏิบัติอยู ่ด้วย
ความเต็มใจ
เสริ มศักดิ วิศาลาภรณ์ (2541 : 4 - 6) กล่าวว่ า การมีส่วนร่ วมเป็ นการทีบุคคลหรื อคณะ
บุคคลเข้ ามาช่ วยเหลือสนับสนุนทําประโยชน์ ในเรื องต่ าง ๆ หรื อกิจกรรมต่ าง ๆ อาจเป็ นการมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจหรื อในกระบวนการบริ หาร การมีส่วนร่ วมเกียวข้ องกับสิง
ต่ อไปนี
1. การเข้ าไปเกียวข้ องด้ วย (Involement) ได้ แก่การวางแผน กํ าหนดเป้ าหมาย
ปรึ กษาหารื อ วิเคราะห์ ปัญหา หาสาเหตุ การให้ ข้อเสนอแนะ การให้ ค ําแนะนํา การให้ ข้อมูล
การร่ วมตัดสินใจ
2. การช่ วยเหลือและการทําประโยชน์ (Contribution) ได้แก่ การให้ ความช่ วยเหลือ
ด้ านแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ลงมือแก้ ไขหรื อดํ าเนินการให้ เหมาะสม ประชาสัมพันธ์
ประสานงาน
3. การรั บผิดชอบ (Responsibility) ได้ แก่การตรวจสอบ การปฎิบัติตามแผนกํ าหนด
มาตรฐานแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่ วมควรพิจารณาประเด็น ต่ อไปนี
3.1 มีส่วนร่ วมทําไม
3.2 ใครควรมีส่วนร่ วม
3.3 มีส่วนร่ วมเรื องอะไร
3.4 มีส่วนร่ วมอย่างไร
3.5 มีส่วนร่ วมมากน้ อยแค่ ไหน
ธงชัย สันติวงษ์ (2543 : 138) ได้ ให้ ความหมายไว้ว่า การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม
คือ การทีผู ้บริ หารหรื อเจ้ าของกิจการ ใช้ วิธีการแบบเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ปฏิบัติงานได้ มีส่วนร่ วมใน
การบริ หารงานด้ านต่ าง ๆ เช่ น การให้ มีส่วนร่ วมในการวางแผน ช่ วยเสนอแนะข้ อคิดเห็นเพือ
ประกอบการตัดสินใจของผู ้บริ หาร ตลอดจนการให้ โอกาสและอิสระกับกลุ ่มทีจะตัดสินใจทํางาน
เองภายใต้ เป้ าหมายและนโยบายทีมอบหมายไว้ ให้ กว้ าง
สมยศ นาวีการ (2545 : 75) กล่าวว่ า การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม คือ กระบวนการ
ให้ ผู ้ใต้ บังคับบัญชามีสว่ นร่ วมเกียวข้ องในกระบวนการตัดสินใจ เน้ นการมีส่วนร่ วมอย่างเข้ มแข็ง
ของบุคคลเป็ นการใช้ ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และความเชียวชาญของผู ้บริ หารในการแก้ ปัญหา
ของการบริ หารทีสําคัญ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นพื นฐานของแนวคิดการแบ่ งอํ านาจหน้ าทีที
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ถือว่ าผู ้บริ หารแบ่ งอํ านาจหน้ าทีการบริ หารของผู ้บริ หาร ให้ กับผู ้ใต้ บังคับบัญชา และเป็ น
การบริ หารทีผู ้บังคับบัญชาต้ องการให้ ผู ้ใต้ บังคับบัญชามีส่วนเกียวข้ องอย่างแท้ จริ งในกระบวนการ
ตัดสินใจที สําคัญขององค์ การ
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการบริ หารงานทีเปิ ด
โอกาสให้ ผมู ้ ีส่วนเกียวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานในลักษณะของการร่ วมรั บรู ้ ร่ วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมทํา ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมรั บผิดชอบและร่ วมประเมินผลด้ วยความเต็มใจ เพือนําพา
องค์ กรไปสู ่ การบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
ความเป็ นมาของการมีส่วนร่ วมในการบริหารการศึกษา
Taylor (1947, อ้ างถึงใน ธร สุนทรายุทธ, 2551 : 546 - 547) ได้ สร้ างวิธีการบริ หาร
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็ นทีทราบกันดีว่า การบริ หาร
เชิงวิทยาศาสตร์ นันได้ ส่งผลกระทบต่ อการจัดการศึกษา กล่าวคือ ได้ มีการนําแนวคิดเรื อง
ประสิทธิภาพมาใช้ ครู และผู ้เรี ยนต้ องทําตามรูปแบบทีผู ้บริ หารสถานศึกษากํ าหนดผู ้ใต้ บังคับบัญชา
ถูกควบคุมอย่างเข้ มงวด ทําให้ การศึกษากลายเป็ นธุรกิจทีคํานึงถึงผลกํ าไรขาดทุน มากกว่ า
การคํานึงถึงจุดมุ ่งหมายของการเรี ยนการสอน เป็นการทําลายคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของ
ประชาธิปไตย
ในปี ค.ศ. 1940 เป็ นช่ วงของการเรี ยกร้ องและต้ องการให้ มีการบริ หารงานแบบ
ประชาธิปไตยอย่างกว้ างขวาง จนมีค ํ ากล่าวว่ ายุคของประชาธิปไตย ส่ งผลให้ มีการนําหลักการของ
ประชาธิปไตยไปใช้ ในการจัดการศึกษา เช่ น การสอนแบบประชาธิปไตย การนิเทศแบบ
ประชาธิปไตย ทังนี เป็ นผลมาจากผู ้บริ หารการศึกษา ได้ รับอิทธิผลเรื องของประชาธิปไตยจาก
มหาวิทยาลัย รวมทังข้ อเขียนและบทความต่ าง ๆ
Dewey (1965, อ้ างถึงใน ธร สุนทรายุทธ, 2551 : 540) เป็ นบุคคลสําคัญในการสร้ าง
ปรั ชญาการบริ หารเชิงประชาธิปไตย กล่าวคือ เขาได้ เสนอแนวคิดเรื องประชาธิปไตยกับการศึกษา
โดยประยุกต์ แนวคิด หลักการประชาธิปไตยกับมนุษยสัมพันธ์ เข้ าด้ วยกัน John Dewey ชี ให้ เห็น
ว่ าการบริ หารงานเชิงวิทยาศาสตร์ นันมุ ่งแต่ ผลกํ าไรมากกว่าจุดมุ ่งหมายของการศึกษา ครู และ
ผู ้เรี ยนจะต้ องทําตามคําสังของผู ้บริ หารสถานศึกษาโดยผู ้บริ หารจะเข้ มงวดจนกลายเป็ นลักษณะ
ของอัตนิยม ดังนัน ถ้าหากสถานศึกษามีบรรยากาศของประชาธิปไตย ครู และผู ้เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
การบริ หาร จะมีผลในการเปลียนแปลงการทํางานของครู ในทางทีดีและการศึกษาก็มีคุณภาพ
นอกจากนี การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างผู ้บริ หาร ครู และสังคม เป็ นสิงทีผู ้บริ หารต้ องให้
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ความสําคัญมากเช่ นกัน แนวคิดของ John Dewey จึงนับว่ ามีอิทธิผลต่ อวงการศึกษาเป็ นอย่างมาก
ต่ อมาเกิดแนวคิดว่ า โรงเรี ยนเป็ นระบบย่อยทางสังคม ทีสนองตอบความต้ องการของสังคม จึงมี
การจัดตังสมาคมครู ผู ้ปกครอง เป็ นผลให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการศึกษามากขึ น
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารการศึกษา หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนหรื อภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการบริ หารการศึกษาไม่ว่าจะเป็ นการมีส่วน
ร่ วมในการวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมินผล ในลักษณะของ
การร่ วมคิด ร่ วมทํา และร่ วมแก้ ไขปั ญหาด้ วยความเสียสละและเต็มใจ การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการบริ หารจะก่ อให้ เกิดผลดีต่อหน่ วยงาน ทํ าให้ สังคมเข้ มแข็งและเป็ นรากฐานสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธน สุนทรายุทธ (2551 : 546 - 548) กล่าวว่ า ในปั จจุบันมีแนวโน้ มทีจะให้ ประชาชน
เข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากขึ นซึงตรงกับหลักการของการบริ หารงานทีจะเกิด
ประสิทธิภาพได้ นัน จะต้ องให้ เกิดความร่ วมมือแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจร่ วมกัน ดังนัน
การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษานอกจากจะช่ วยแก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ
แล้ว ยังทําให้ สถานศึกษาทราบถึงความต้ องการของท้ องถิน และจะได้ รับการทํางานเข้ าหากันอีก
ด้ วย นอกจากนี การปฏิรูปการศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงทีทําให้ ประชาชนจําเป็ นต้ องเข้ ามา
มีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษา สาเหตุประการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ
ระบบการศึกษาของไทย ยังไม่บรรลุเป้ าหมายและนโยบาย ดังนันการจัดการศึกษาในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษา จึงต้ องส่ งเสริ มให้ ผู ้ปกครอง ชุมชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน มีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา ทังนีเพือพัฒนาให้ ผู ้เรี ยนมีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีทีมาจากหลักการบริ หารกลุ ่มมนุษย์
สัมพันธ์ กับปรั ชญาการบริ หารแบบประชาธิปไตย นําไปสู ่ การปฏิรูปการศึกษาซึงถือว่ าเป็ นเรื องที
เกียวข้ องกับทุกคน ทุกฝ่ าย ทีจะต้ องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพือพัฒนาผู ้เรี ยนให้ มีคุณภาพ
โดยมีองค์ ประกอบหลักทีสําคัญของการมีส่วนร่ วม คือ สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู ้ปกครอง และชุมชนทีเกียวข้ อง
หลักการและความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 32) ได้ กล่าวว่ า การบริ หารและ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับท้ องถินแต่ เดิมเริ มจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนมาก
พอสมควร อันเป็ นการวางรากฐานประชาธิปไตย ในแง่ ของการมีส่วนร่ วมของชุมชน รั ฐบาล
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พยายามทีจะปฏิรูปการศึกษาของไทย โดยดึงชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และได้
ดํ าเนินการมาอย่างต่ อเนือง ดังจะเห็นได้ จากรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
อันเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ได้ มีการกํ าหนดบทบัญญัติในมาตรา 43 ไว้ ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกัน ในการรั บการศึกษาอบรมขันพื นฐานไม่น้อยกว่ าสิบสองปี ทีรั ฐต้ องจัดให้ ทัวถึงและ
มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่ าใช้ จ่าย นอกจากนี รั ฐธรรมนูญฉบับนี มาตรา 81 ยังได้ก ํ าหนดไว้ ว่ารั ฐ
ต้ องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนให้ เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้ เกิดความรู ค้ ู ่ คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกียวกับการศึกษาแห่ งชาติ ปรั บปรุ งการศึกษาให้ สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้ างเสริ มความรู ้ และปลูกฝั งจิตสํานึกทีถูกต้ องเกียวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข สนับสนุนการศึกษาค้ นคว้ าวิจัยใน
ศิลปะวิทยาการต่ าง ๆ เร่ งรั ดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพือการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชีพครู และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถินศิลปวัฒนธรรมของชาติ สําหรั บกฎหมายแห่ งชาตินันมี
ความสําคัญสองประการ คือ ประการแรก ต้ องการให้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติเป็ น
กฎหมายแม่บทด้ านการศึกษา และประการทีสอง ต้ องการให้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
เป็ นเครื องมือของการเปลียนแปลงทีเป็ นรู ปธรรมเกียวกับระบบการศึกษา เพราะเมือพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาเป็ นกฎหมายแม่บท จึงมีการทบทวนโครงสร้ างและกลไกของการจัด
การศึกษาในปั จจุบัน ตังแต่ระดับสถานศึกษา จนถึงระดับชาติ เพือปรั บการบริ หารจัดการว่ าควร
อยู ่ในรู ปแบบใด และปรั บปรุ งโครงสร้ างทีมีอยู ่ให้ เกิดการกระจายอํ านาจและมีส่วนร่ วมของทุก ๆ
ฝ่ าย จึงนับได้ว่าเป็ นกระบวนทัศน์ ใหม่ (New Paradigm) ในการจัดการศึกษาของไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน (2550 : 1) ได้ สรุ ปหลักการสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา คือ การกระจายอํ านาจการบริ หารและการจัดการศึกษา การเปิ ดโอกาสให้
ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารและการจัดการศึกษาดังบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีได้ ก ํ าหนดหลักการไว้
ดังนี
1) มีเอกภาพด้ านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ อันได้ แก่ ความเป็ น
เอกภาพในการกํ าหนดนโยบายในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานและทิศทางในการจัดการศึกษา
เหมือนกัน โดยส่ วนกลางจะกํ าหนดนโยบาย ให้ ค ําปรึ กษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา
2) มีการกระจายอํ านาจไปสู ่ เขตพื นทีการศึกษา สถานศึกษา และองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถินกํ าหนดให้ มีการกระจายอํ านาจการบริ หารและการจัดการศึกษาไปสู ่ คณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ทังด้ านวิชาการ งบประมาณ การบริ หาร
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บุคคล และการบริ หารทัวไปโดยให้ คณะกรรมการ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาและสถานศึกษา
เป็ นผู ้รับผิดชอบโดยตรง
3) ระดมทรั พยากรจากแหล่งต่ าง ๆ มาใช้ ในการจัดการศึกษาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
บุคคลชุมชน สถาบันสังคมต่ าง ๆ มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยมีการระดมทรั พยากรต่ าง ๆ
จากทุกภาคส่ วนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพือช่ วยเหลือแก้ ไขปั ญหา
หรื อหาแนวทางการพัฒนาการศึกษา เช่ น ความคิด ความสามารถ แรงงาน วัสดุและอืน ๆ
4) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครั ว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน
โดยให้ บุคคลหลายฝ่ ายทีเกียวข้ องกับการศึกษา หรื อผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วน
ร่ วมในลักษณะรู ปแบบคณะกรรมการ หรื ออาจมีส่วนร่ วมในลักษณะการวางแผน การดํ าเนิน
กิจกรรมการใช้ ประโยชน์ เป็ นต้ น
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า หลักการและความสําคัญของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม
คือ จะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ร่วมงานและผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) เข้ ามามีบทบาทใน
การพิจารณาปั ญหาและตัดสินใจร่ วมกันทีจะแก้ ไขปั ญหา ดังนัน การพัฒนาการศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ให้ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ นันจําเป็ นทีจะต้ องอาศัยทุกภาคส่ วนเข้ ามามี
บทบาทและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตังแต่ การร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมรั บผิดชอบ
และร่ วมภาคภูมิใจในความสําเร็ จทีเกิดจากการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานร่ วมกัน
ความสําคัญของการบริหารแบบการมีส่วนร่ วม
สมยศ นาวีการ (2545 : 16) กล่าวถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมโดยใช้ การบริ หาร
แบบการมีส่วนร่ วม PM (Participative Management) ว่ ามีประโยชน์ ดังนี
1) ช่ วยปรั บปรุ งคุณภาพของการตัดสินใจในองค์ การให้ ดีขึ น
2) ช่ วยให้ ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ น
3) ช่ วยทําให้ ก ํ าลังใจและความพอใจงานทีทํามีมากขึ น
4) ช่ วยลดความเฉื อยชาการขาดงานและการออกงานน้ อยลง
5) ช่ วยในการติดต่ อสือสารและการยุติความขัดแย้ง
พนม พงษ์ ไพบูลย์ (2546 : 105 - 162) กล่าวว่ า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 เป็ นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษา เพือให้ เป็ นไปตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นแนวทางในการดํ าเนินการจัดการศึกษา เพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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ในการจัดการศึกษาให้ ทันกับความเปลียนแปลงของสังคมโลกในยุคปั จจุบันในส่ วนของการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติฉบับนี ได้ กล่าวไว้ ในหมวด 1 บททัวไป ความมุ ่งหมาย
และหลักการ มาตรา 8 (2) ให้ สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและในมาตราที 9 (6) การมี
ส่ วนร่ วมของบุคคล ครอบครั ว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน เอกชน
องค์ กรเอกชน องค์ กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน จะเห็นว่ า
ความมุ ่งหมาย และหลักการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฉบับนี ได้
แสดงให้ เห็นถึง ความต้ องการให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยให้ ทุกฝ่ ายใน
สังคมได้ เข้ ามามีส่วนในการจัดการศึกษา ดังนันคณะกรรมการสถานศึกษาจึงต้ องดํ าเนินการให้ มี
การสนับสนุนจากสังคมเพือให้ การบริ หาร และจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็ นไปตาม
ความเปลียนแปลงของสังคมปั จจุบัน
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 ซึงเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทีนําสาระของ
การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ และนโยบายของรั ฐบาลสู ่ การปฏิบัติ
เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในระดับต่ าง ๆ ซึงได้ น ําปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นพื นฐานในการกํ าหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ
บูรณาการเชือมโยงเป็ นกระบวนโดยรวมที “คน” เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ในเรื องของการมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ได้กล่าวไว้ ในวัตถุประสงค์ ของแผนในส่ วนของการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสังคม เพือเป็ นฐานในการพัฒนาคน และสร้ างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรี ยนรู ้ เน้ นการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทัง
การระดมทรั พยากรและการลงทุนทางการศึกษา ด้ วยการให้ ทุกส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา เพือให้ การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้ องการของผู ้เรี ยน
ผู ้เรี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ ได้ อย่างหลากหลาย อย่างต่ อเนืองตลอดชีวิตจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่ าง ๆ ซึงจะก่ อให้ เกิดสังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ ต่อไป
จะเห็นได้ ว่าวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาแห่ งชาติ เป็ นแผนระยะยาวถึง 15 ปี คือ
เริ มใช้ ตังแต่ พ.ศ.2545 จนถึง พ.ศ.2559 เน้ นการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
สถานศึกษาในฐานะหน่ วยงานปฏิบัติโดยผู ้บริ หาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ต้ องดํ าเนินการให้ เป็ นไปตามแนวนโยบาย เพือดํ าเนินการในการบริ หารและจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่ งชาติเพือผลในการพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ นสังคมทีมีความเข้ มแข็ง

57
แนวคิดเกียวกับการบริหารแบบการมีส่วนร่ วม
รุ ่ ง แก้ วแดง (2543 : 277 - 278) กล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่ วมของผู ้ปกครอง ชุมชน
และนักวิชาการ ในหนังสือประวัติการศึกษาไทยว่ า การจัดการศึกษาเป็ นสิทธิและหน้ าทีของ
ผู ้ปกครองจึงต้ องกระจายความรั บผิดชอบไปให้ ผู ้ปกครอง ต้ องส่ งเสริ มให้ มีสมาคมผู ้ปกครอง
(Parent-teachers Association) หรื อ PTA ในทุกสถานศึกษาเพือให้ มีบทบาทความร่ วมมือด้ าน
วิชาการ กิจการนักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู ้ปกครอง และผ่านผู ้แทนทีอยู ่
ในคณะกรรมการโรงเรี ยนเป็ นวิธีทีให้ ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนมากขึ น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2542 : 14 - 16) กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมของ
สาธารณชนในการปฏิรูปการศึกษาของรั ฐซัตแคตเซวัน ประเทศแคนาดา ว่ ายุทธศาสตร์ ทีสามารถ
ดึงประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมมีความสําคัญอย่างยิงในทุกขันตอนของการปฏิรูปการศึกษา จึง
จําเป็ นต้ องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยมีขึ นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ ให้ ประชาชนมีส่วน
ร่ วมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี
1) กํ าหนดบุคคลทีควรมีส่วนร่ วม
2) กํ าหนดวิธีการต่ าง ๆ ทีจะให้ การเข้ ามามีส่วนร่ วมของสาธารณชนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) กํ าหนดกรอบเวลาการดํ าเนินงานในส่ วนนี
การให้ ใครมีส่วนร่ วมมีการจัดทําบัญชีรายชือผู ้ควรมีส่วนร่ วมโดยจะต้ องพิจารณาจาก
บุคคลต่ อไปนี ผู ้ปกครอง นักเรี ยน ครู ผู ้บริ หาร บุคลากรทีไม่ได้ ปฏิบัติงานสอน คณะกรรมการ
ท้ องถิน สมาชิกในชุมชน ผู ้แทนองค์ กรภาคธุรกิจ ฯลฯ วิธีการให้ ประชาชนและตัวแทนองค์ กร
เข้ ามามีส่วนร่ วมพิจารณากระบวนการ ดังนี
1) การประชุมกับประชาชน
2) กลุ ่มเป้ าหมาย
3) การสํารวจ และ
4) การประชุมพิเศษกับกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
อุทัย บุญประเสริ ฐ (2543 : 26 - 31) กล่าวถึงการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมว่ ามีแนว
ความคิดพื นฐาน ดังนี
1) ความเชือเรื องธรรมชาติมนุษย์ (Assumption about human nature) ตามแนวคิดของ
แมค เกรเกอร์ (Mc Gregor) มี 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี x และทฤษฎี y ตามแนวคิดของทฤษฎี X
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เชือว่ ามนุษย์ขี เกียจและขาดความรั บผิดชอบ ดังนันต้ องใช้ วิธีการบังคับหรื อควบคุมการทํางาน
อย่างใกล้ชิด ส่ วนทฤษฎี Y เชือว่ ามนุษย์มีความขยัน ชอบทํางานโดยเฉพาะอย่างยิงถ้าสภาพ
การทํางานทีมีความเหมาะสม และคนมีส่วนร่ วมในการทํางานโดยไม่ถูกบังคับก็จะมี
ความรั บผิดชอบมากขึ น
2) ความคิดเกียวกับความเป็ นองค์ การของโรงเรี ยน (Concept of School
Organization) แนวความคิดของการบริ หารปัจจุบันเชือว่ า องค์ การมิใช่ เป็ นเพียงเครื องมือสําหรั บ
การบรรลุเป้ าหมายหรื อผลผลิตเชิงปริ มาณเท่ านัน แต่ องค์ การเป็ นสถานทีสําหรั บการดํ ารงชีวิตและ
การพัฒนาด้ วย
3) ในด้ านรู ปแบบการตัดสินใจ (Decision Making Style) การตัดสินใจสังการในระดับ
สถานศึกษาควรมีลักษณะร่ วมมือกันใช้ อ ํ านาจระหว่ างครู ผู ้ปกครอง นักเรี ยน ตลอดจนศิษย์เก่ า
เพือสะท้ อนสภาวการณ์ ปัจจุบัน ความต้ องการในอนาคต ซึงจะต้ องระดมสติปัญญาและแนวคิดให้
สมาชิกได้ มีโอกาสเรี ยนรู ้ และพัฒนาให้ บริ หารโรงเรี ยนได้สําเร็ จ อีกทังยังสร้ างความรู ้ สึกผูกพันกับ
โรงเรี ยนด้วย
4) แบบภาวะผู ้น ํา(Leadership Style) ตามทฤษฎีของ Sergiovanni ได้ จัดระดับภาวะ
ผู ้น ําของผู ้บริ หารสถานศึกษาไว้ 5 ระดับ คือ ภาวะผู ้น ําด้านเทคนิค ภาวะผู ้น ําด้ านมนุษย์ ภาวะ
ผู ้น ําทางการศึกษา ภาวะผู ้น ําเชิงสัญลักษณ์ และภาวะผู ้น ําทางวัฒนธรรม
5) กลยุทธ์ การใช้ อ ํ านาจ (Use of Power) ในการบริ หารโดยทัวไปมีความจําเป็ นทีจะต้ อง
ใช้ อ ํ านาจเป็ นสิงทีขาดไม่ได้ แต่ ตามทฤษฎีทีว่ าด้ วยทีมาของอํ านาจ (Source of Power)
(Source of Power) ของ French และ Raven นันได้ แบ่งทีมาของอํ านาจพื นฐานเป็ น 5 แบบ
ได้ แก่ อํ านาจจากการให้ รางวัล อํ านาจจากการบังคับ อํ านาจตามกฎหมาย อํ านาจจากการอ้ างอิง
และอํ านาจจากความรู ้ ความเชียวชาญ
6) ทักษะเฉพาะในการบริ หาร (Management Skills) ทักษะการบริ หารแบบใหม่ ๆ ที
ได้ รับการพัฒนาและนํามาใช้ ในองค์ การ เช่ น การใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ เพือ
การตัดสินใจ ใช้ ทักษะการแก้ ไขความขัดแย้ง ใช้ กลยุทธ์ เพือการเปลียนแปลงและพัฒนาองค์ การ
เป็ นต้ น
7. การใช้ ทรั พยากร (Use of Resources) สถาบันการศึกษามีอ ํ านาจในการใช้ และบริ หาร
ทรั พยากรด้ วยตนเองมากขึ น ทําให้ สถานศึกษาได้ บริ หารงานตามสถานการณ์ ของตนเองอย่างมี
ประสิทธิผล ไม่ต้องสิ นเปลืองบุคลากร งบประมาณ เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ
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จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า แนวคิดหลักของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม คือ การให้
ความสําคัญกับทรั พยากรบุคคลเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการองค์ การ อีกทังเป็ น
ศูนย์กลางของการดํ าเนินการหรื อปฏิบัติภารกิจต่ าง ๆ เพือนําพาองค์ การไปสู ่ บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
ทฤษฏีการบริหารแบบการมีส่วนร่ วม
Rensis Likert (1997 : 189 - 211 อ้ างถึงใน ลัดดา ผลวัฒนะ, 2547 : 41 - 44)
ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) และคณะทํางานใน
สถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ ทําการศึกษาเพือค้ นหาเกณฑ์ ในการประเมินผลสัมฤทธิทาง
การบริ หาร ตังแต่ ปี 1947 และได้ รวบรวมผลการทดลองจากผลการปฏิบัติงานในหลายสาขา
ซึงผลการทดลองของนักวิชาการหลายท่ านได้ สรุ ปข้ อค้ นพบทีเป็ นสาระสําคัญเกียวกับการบริ หาร
สองประการ คือ การบริ หารโดยให้ ความสําคัญกับงานเป็ นหลัก (Job - Centered) และการบริ หาร
โดยให้ ความสําคัญกับคนเป็ นหลัก (Employee - Centered) และพบว่ าผู ้บริ หารทีให้ ความสําคัญกับ
งานเป็ นหลัก จะได้ ผลผลิตตํ า เนืองจากผู ้ปฏิบัติงานถูกควบคุมการทํางานอย่างเข้ มงวด ผู ้ควบคุ
การทํางานพยายามกระตุ ้ นให้ พนักงานมีความสนใจแต่ งาน ใช้ เวลาเป็ นมาตรฐานในการทํางาน
ส่ วนผู ้ทีให้ ความสําคัญกับคนเป็ นหลักจะได้ ผลผลิตสูง และพบว่ าผู ้บริ หารจะให้ ความสนใจใน
ปั ญหาของผู ้ใต้ บังคับบัญชา พยายามสร้ างกลุ ่มงานให้ มีประสิทธิภาพในการทํางานให้ บรรลุ
เป้ าหมายอย่างสูง ไลเคิร์ท ได้ สรุ ปรายงานข้ อค้ นพบจากการวิจัยเกียวกับหลักในการบริ หารที
ประสบความสําเร็ จสูงสุด และทีประสบความสําเร็ จน้ อยสุด โดยเสนอเป็ นทฤษฎีการบริ หาร 4
ระบบ ดังนี
ระบบที 1 ระบบอํานาจเผด็จการ (System 1 : Exploitative Authoritative)
- ผู ้บริ หารจะมีอ ํ านาจสมบูรณ์ แบบ มีภาวะผู ้น ําแบบใช้ อ ํ านาจสังการให้ ลูกน้ อง ผูยู้อ่ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ผู ้บริ หารจะเชือและไว้ ใจผู ้ใต้ บังคับบัญชาน้ อยมาก จึงเป็ นเหตุให้
การทํางานของลูกน้ อง (Subordinate) ไม่รู้ สึกอยากจะคุยเรื องงานกับผู ้บังคับบัญชา (Superior) ทํา
ให้ ได้ ความคิดความเห็นน้ อยในการแก้ ปัญหาต่ าง ๆ
- ส่ วนใหญ่ จะจูงใจลูกน้ องให้ ทํางานด้ วยการลงโทษ ทําให้ เกิดความกลัว แต่ มีการให้
รางวัลบ้ างเป็ นครั งคราว เป็ นผลให้ ผู ้บริ หารระดังสูงมีความรั บผิดชอบต่ อหน่ วยงาน ในขณะทีใน
ระดับล่างแทบจะไม่รู้ สึกอยากทีจะทําตามเป้ าหมายขององค์ กร
- มีการติดต่ อสือสารเป็ นทางเดียวเป็ นส่ วนใหญ่ และสังจากบนลงล่าง (Downward
Communication) ทําให้ ความคิดของผู ้บริ หารถูกมองว่ าเป็ นความคิดทีถูกต้ องเสมอ และเนืองจาก
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เป็ นการติดต่ อสือสารทางเดียวทีผู ้บริ หารสังการลงมายังลูกน้ อง จึงทําให้ ผู ้บริ หารขาดความรู ้
ความเข้ าใจในปั ญหาของลูกน้ อง
- กระบวนการตัดสินใจจึงมาจากส่ วนบนขององค์ การ และตระหนักรั บรู ้ ถึงปั ญหาใน
การตัดสินใจต่ าง ๆ ได้ น้อย ทําให้ การตัดสินใจต่ าง ๆ ไม่สัมพันธ์ กับงานของลูกน้ อง
- เป้ าหมายจะถูกกํ าหนดเป็ นวาระ ๆ ไป อีกทังเป้ าหมายทีตังไว้ แม้ส่วนใหญ่ จะยอมรั บ
แต่ หากเกิดการต่ อต้านจะเป็ นการต่ อต้ านทีรุ นแรง
ระบบที 2 ระบบเมตตา (System 2 : Benevolent Authoritative)
ระบบนี ผู ้บริ หารมีความเชือมันและไว้ วางใจผู ้ใต้ บังคับบัญชาบ้ าง แต่ ยังคงมีการกํ ากับ
ติดตาม เหมือนเจ้ านายกับผู ้รับใช้ (Master & Servant) ซึงลูกน้ องจะรู ้ สึกไม่ค่อยอยากคุยเรื องงาน
กับผู ้บังคับบัญชา แต่ก็มีบ้างทีเป็ นเหตุให้ ผู ้บังคับบัญชาสามารถรั บทราบความคิดเห็นเกียวกับ
ปั ญหาของงาน
- มีการให้ ความช่ วยเหลือสนับสนุนสิงจําเป็ น เพือให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์ การ
มีการให้ ข้อมูลข่ าวสารเท่ าทีจําเป็ น แต่ไม่ทัวถึงทังองค์ การ และข้ อมูลข่ าวสารมักถูกกลันกรองจาก
ฝ่ ายบริ หาร ผู ้บริ หารจะวางตัวสนิทสนมเฉพาะกับบุคคลพิเศษ การกํ าหนดนโยบายทําในระดับบน
แล้วกํ าหนดกรอบการทํางานให้ ระดับล่าง โดยผ่านการตรวจสอบของผ่ายบริ หารก่ อน ฉะนัน
การตัดสินใจส่ วนใหญ่ จึงมาจากเบื องบน
- มีการจูงใจให้ ทํางานโดยใช้ รางวัลเป็ นเครื องล่อใจมากขึ น แต่ มีการลงโทษบ้ างในกรณี
ทีจําเป็ น ลูกน้ องรู ้ สึกมีความรั บผิดชอบในการทํางานตามเป้ าหมายเพียงเล็กน้ อย มีการทํางานเป็ น
ทีมในบางส่ วนของงานเป็ นกลุ ่มเล็ก ๆ
- มีการติดต่ อสือสารเป็ นแบบบนลงสู ่ ล่าง แต่ มีการยินยอมให้ล่างขึ นสู ่ บนบ้ าง
- ยอมรั บเรื องการมอบหมายงานให้ ผู ้ใต้ บังคับบัญชาตัดสินใจ แต่ จะต้ องอยู ่ภายใต้
การควบคุมตามนโยบายอย่างใกล้ชิด
ระบบที 3 ระบบปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative)
- การบริ หารระบบนี ผู ้บริ หารมีภาวะความเป็ นผู ้น ํา มีความเชือมันและยอมรั บ
ความสามารถของผู ้ใต้ บังคับบัญชา ยอมให้ มีส่วนร่ วมในการกํ าหนดนโยบาย กํ าหนดเป้ าหมาย
ของงาน และมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจโดยการขอคําปรึ กษาหรื อข้ อเสนอแนะ เพือประกอบเป็ น
แนวทาง จึงทําให้ ลูกน้ องมีอิสระมากขึ นในการทีจะพูดคุยเรื องงาน
- มีการจูงใจในลักษณะให้ รางวัลในการทํางานเป็ นหลัก มีการลงโทษบ้ างตามสมควรทํา
ให้ ผู ้ร่วมงานรู ้ สึกมีความรั บผิดชอบในการทีจะทําตามเป้ าหมายขององค์ การ
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- มีการติดต่ อสือสารค่ อนข้ างทัวถึงทังองค์ การ และมีการปฏิสัมพันธ์ ในองค์ การอย่าง
ราบรื นและบ่ อย ๆ มีการทํางานในลักษณะเป็ นทีมมากขึ น แต่ จะเป็ นทีมถาวรในระดับเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกัน
- มีนโยบายเปิ ดกว้ างในการตัดสินใจ โดยทัวไปการตัดสินใจจะอยู ่ทีผู ้น ํา แต่ ยอมให้
ระดับล่างตัดสินใจได้ ในบางเรื อง จึงทําให้ มีการตืนตัวต่ อปั ญหาทีเกิดขึ นในองค์ การ
ระบบที 4 ระบบให้ กล่ มุ มีส่วนร่ วม (System 4 : Participative Group)
- การบริ หารระบบนี ผู ้บริ หารเป็ นผู ้มีภาวะผู ้น ําสุงสุดและผู ้ใต้ บังคับบัญชามีความเชือมัน
และไว้ วางใจซึงกันและกัน
- มีการกระจายอํ านาจการตัดสินใจไปอย่างทัวถึง และให้ กลุ ่มมีส่วนร่ วมในการกํ าหนด
เป้ าหมายขององค์ การเป็ นการจูงใจให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์ การ
- การติดต่ อสือสารเป็ นแบบสองทางและทัวถึงทังองค์ การ ด้ วยข้ อมูลทีถูกต้ องแม่นยํ า
การปฏิสัมพันธ์ ให้ องค์ การเป็ นไปอย่างฉันท์ มิตร มีการช่ วยเหลือกันและทํางานเป็ นทีม
- ทําให้ ความรั บผิดชอบต่ องานนันสูงขึ นอีก ทังยังสามารถทีจะควบคุมหน่ วยย่อยต่ าง ๆ
ได้ ดีกว่ าการควบคุมจากระดับสูง
จากการทดลองภาคสนามของไลเคิร์ท (Likert) พบว่ า การบริ หารทีมีประสิทธิภาพ คือ
การบริ หารระบบที 4 คือ การให้ กลุ ่มมีส่วนร่ วม เป็ นระบบทีสนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคลากร การทํางานเป็ นกลุ ่มมีประสิทธิภาพในการทํางานให้ ถึงเป้ าหมายสูง มีความร่ วมมือกันสูง
ก่ อให้ เกิดทัศนคติทีดีต่อผู ้บริ หาร ในการนําการบริ หารระบบที 4 ไปดํ าเนินการให้ เกิดประสิทธิผล
ได้ นันต้ องใช้ หลักการและวิธีการดังต่ อไปนี 1) กระบวนการทางภาวะผู ้น ํา (Leadership Process
Use) 2) การสร้ างแรงจูงใจ (Motivational Force) 3) กระบวนการติดต่ อสือสาร
(Communication Process) 4) กระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Influence Process) 5)
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) 6) การกํ าหนดเป้ าหมาย (Goal Setting or
Ordering) 7) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Process) และ
8) การกํ าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝึ กอบรม (Performance Goals and Training)
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า ระบบการบริ หารทีมีประสิทธิภาพและให้ ผลผลิตสูง คือ ระบบ
บริ หารทีให้ ความสําคัญกับบุคลากร เข้ ามามีส่วนร่ วมในการทํางาน ซึงเป็ นระบบทีสนับสนุน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคลากร และผู ้บริ หารจะให้ ความสนใจในปั ญหาของผู ้ใต้ บังคับบัญชา
พยายามสร้ างกลุ ่มงานให้ มีประสิทธิภาพในการทํางานให้ บรรลุเป้ าหมายอย่างสูง
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แนวทางการบริหารแบบการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
กรมสามัญศึกษา (2542 : 98 - 100) กล่าวว่ า จากการศึกษาสภาพการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขันพื นฐานระดับมัธยมศึกษาของคณะกรรมการวิจัยกรมสามัญศึกษา ได้
สรุ ปข้ อคิดเห็นของบุคคลกลุ ่มต่ าง ๆ ไว้ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี
1) ประเด็นการมีส่วนร่ วม เกียวกับแนวการจัดการศึกษาในโรงเรี ยน พบว่ า สภาพ
ปั จจุบันของการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการกํ าหนดนโยบาย การวางแผน การร่ วมแสดง
ความคิดเห็น การร่ วมประชุม การออกเสียงเลือกตังคณะกรรมการ การร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
ทุกประเด็นอยู ่ในระดับน้ อย ความต้ องการในการมีส่วนร่ วมทุกประเด็นอยู ่ในระดับมาก
โดยเฉพาะเรื องการวางแผนทางการจัดการศึกษา ผู ้แทนชุมชนและผู ้ปกครองต้ องการเข้ ามามีส่วน
ร่ วมสูงกว่ ากลุ ่มอืน สําหรั บความเป็ นไปได้ อยู ่ในระดับค่ อนข้ างมากถึงมาก
2) ประเด็นของการมีส่วนร่ วมเกียวกับการบริ หาร และจัดการศึกษาในโรงเรี ยนพิจารณา
จากการร่ วมเป็ นคณะกรรมการโรงเรี ยน การร่ วมตัดสินใจจัดทําหลักสูตรท้ องถิน การร่ วมเป็ น
สมาชิกของกิจกรรมระหว่ างชุมชนกับโรงเรี ยน การร่ วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โครงการต่ าง ๆ
การร่ วมประเมินผลการปฏิบัติงานครู และผู ้บริ หารโรงเรี ยน การร่ วมมือดูแลพฤติกรรมนักเรี ยน
การร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิปไตย พบว่ า สภาพปั จจุบันมีส่วนร่ วมน้ อยทุกกิจกรรม ยกเว้ น
การร่ วมมือดูแลพฤติกรรมนักเรี ยนทีผู ้บริ หารโรงเรี ยน คณะครู อาจารย์ ผู ้ปกครองและผู ้แทน
ชุมชนทีอาศัยอยู ่บริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทีมีความคิดเห็นว่ าอยู ่ในระดับมาก ส่ วน
ความคิดเห็นเกียวกับความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมของชุมชนอยู ่ในระดับมาก ยกเว้นการร่ วม
ตัดสินใจ การจัดหลักสูตรท้ องถิน และการร่ วมประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และผู ้บริ หาร
โรงเรี ยน ทีผู ้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษามีความคิดเห็นว่ า ชุมชนมีความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วม
อยู ่ในระดับน้ อย สําหรั บความเป็ นไปได้ ทีชุมชนจะเข้ ามามีส่วนร่ วมทุกกลุ ่ม มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่ า มีความเป็ นไปได้ อยู ่ในระดับมาก
3) ประเด็นของการมีส่วนร่ วมเกียวกับการระดมทรั พยากรบุคคล และทรั พยากรอืน ๆ
เพือการจัดการศึกษาในโรงเรี ยน พิจารณาจากการร่ วมเป็ นวิทยากร การเป็ นเครื อข่ ายแหล่งวิทยากร
ท้ องถิน การสนับสนุนเงินบริ จาควัสดุ ทีดินและสิงก่ อสร้ าง การชักชวนผู ้อืนให้ สนับสนุน
โรงเรี ยน การร่ วมก่ อตังกองทุนเพือการศึกษา การรวมกลุ ่มเพือเรี ยนรู ้ สิงทีเป็ นประโยชน์ ต่อตนเอง
และชุมชน พบว่ า ทุกกลุ ่มเห็นสอดคล้องกันว่ าในสภาพปัจจุบัน การมีส่วนร่ วมของชุมชนอยู ่ใน
ระดับน้ อย ยกเว้ นการร่ วมมือดูแลพฤติกรรมนักเรี ยนทีผู ้บริ หารโรงเรี ยน คณะครู อาจารย์
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ผู ้ปกครอง และผู ้แทนชุมชนทีอาศัยอยู ่ในบริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนทีมีความคิดเห็นว่ ามี
ความเป็ นไปได้ อยู ่ในระดับมาก ส่ วนความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมอยู ่ในระดับมาก
4) ประเด็นการมีส่วนร่ วมในภาพรวม เกียวกับกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดเตรี ยมปฏิบัติและ
ร่ วมมือกับชุมชน พิจารณาจากการให้ ความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
ชุมชน การร่ วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิน การให้ บริ การข่ าวสารข้ อมูลแก่ ชุมชน การให้
บริ การส่ งเสริ มอาชีพแก่ ชุมชน การให้ บริ การส่ งเสริ มสุขภาพอนามัยแก่ ชุมชน การให้ บริ การด้ าน
วิชาการ และการให้ บริ การด้ านอาคารสถานที วัสดุ ครุภัณฑ์ และการรวมกลุ ่มเพือเรี ยนรู ้ สิงทีเป็ น
ประโยชน์ ต่อตนเองและชุมชน พบว่ า ทุกกลุ ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ า ในสภาพปัจจุบัน
โรงเรี ยนจัดเตรี ยมปฏิบัติและร่ วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต่ าง ๆ ส่ วนใหญ่ อยู ่ในระดับน้ อย แต่
กิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดเตรี ยมปฏิบัติและร่ วมมือกับชุมชนอยู ่ในระดับมาก 4 กิจกรรม ได้ แก่
ความร่ วมมือการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรมเพือพัฒนาชุมชน การร่ วมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมท้ องถิน และการให้ บริ การข่ าวสารข้ อมูล สําหรั บความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมทุกกลุ ่ม
เห็นว่ าชุมชนต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมมาก ยกเว้ นการจัดเวทีชาวบ้ านทีมีความต้ องการเข้ ามามีส่วน
ร่ วมอยู ่ในระดับน้ อย และมีความเป็ นไปได้ มากทีชุมชนจะเข้ ามามีส่วนร่ วม ยกเว้นการจัดเวที
ชาวบ้ านและการระดมความคิด เพือสร้ างพลังความคิด สําหรั บการพัฒนาการศึกษาทีมี
ความคิดเห็นว่ าความเป็ นไปได้ อยู ่ในระดับน้ อย
นอกจากนี กรมสามัญศึกษา (2542 : 101 - 102) ยังได้ กล่าวถึงประเด็นการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน ต่ อการจัดการศึกษาในอนาคตตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ 2542 ใน 4
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการบริ หารวิชาการ ด้ านงบประมาณ ด้ านบุคลากร และด้ านบริ หารทัวไป สรุ ป
ได้ ดังนี
1) ด้ านวิชาการ ควรเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนเป็ นวิทยากรในฐานะภูมิปัญญาท้ องถินร่ วม
จัดทําหลักสูตร กํ าหนดขอบข่ ายเนื อหาเกียวกับวิชาชีพท้ องถิน จัดชุมชนและสถานประกอบการ
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ และฝึ กงาน ร่ วมวางนโยบาย และแผนเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มเผยแพร่ วัฒนธรรมท้ องถิน นําความรู ้ ด้ านเทคโนโลยีพื นบ้ าน และภูมิปัญญาท้ องถิน
มาร่ วมจัดหลักสูตรประสานกับวิทยากรสมัยใหม่
2) ด้ านงบประมาณ ควรจัดเก็บภาษีเพือการศึกษาให้ องค์ การชุมชน ช่ วยเหลือเงิน
ทุนการศึกษา ร่ วมจัดกิจกรรมหารายได้ ร่ วมแสดงความคิดเห็น และเสนอโครงการพัฒนา
โรงเรี ยน ร่ วมติดตามผลการใช้ งบประมาณ สนับสนุนส่ งเสริ มสมาคม ศิษย์เก่ าเพือประสาน
กิจกรรมระหว่ างโรงเรี ยนกับองค์ การชุมชน ระดมทรั พยากร และสนับสนุนงบประมาณ
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3) ด้ านบุคลากร ควรให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการประเมิน
การปฏิบัติงานของครู และบุคลากรในโรงเรี ยน ร่ วมสร้ างจิตสํานึกทีดีให้ แก่ ครู สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร เสนอความคิดเห็นกับการสอนของครู การศึกษาหรื อธรรมนูญโรงเรี ยน ร่ วม
กิจกรรมการปรั บปรุ งพัฒนาโรงเรี ยน พัฒนาอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม
4) ด้ านบริ หารทัวไป ควรให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดทํารั ฐธรรมนูญโรงเรี ยน
ร่ วมกํ าหนดวิสัยทัศน์ ร่ วมกิจกรรมปรั บปรุ ง และพัฒนาโรงเรี ยน ร่ วมบริ หารงานในรู ปของ
คณะกรรมการ และการร่ วมประชุมวางแผน กํ าหนดนโยบาย ตลอดจนให้ ข้อคิดเห็นใน
การดํ าเนินงานต่ าง ๆ ของโรงเรี ยนรวมทังร่ วมมือกับหน่ วยงานทีเกียวข้ องในการสนับสนุน
การดํ าเนินงานของโรงเรี ยน สอดคล้องกับ ธีระ รุ ญเจริ ญ (2548 : 8) ทีได้ เสนอนในงานวิจัยว่ า
การจัดการศึกษาตังแต่ นี ไป “ทุกคน” ต้ องมีส่วนร่ วมรั บผิดชอบ (All for Education) การบริ หาร
จัดการศึกษาในวงกว้ าง โดยเฉพาะผู ้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) จะต้ องเข้ ามาบริ หารจัดการ
การศึกษา ดังนัน ความซับซ้ อนจะมีมากขึ น ผู ้บริ หารโรงเรี ยนจะต้ องปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิงการมีส่วนร่ วมกับคณะกรรมการในโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542
ในด้ านปั ญหาอุปสรรคทีอาจเกิดขึ นจากการมีส่วนร่ วมของชุมชน ได้ แก่ ความไม่เข้าใจ
บทบาททีแท้ จริ งของตนเอง การหวังผลประโยชน์ จากโรงเรี ยน ขาดความพร้ อม ทังความรู ้
ประสบการณ์ ไม่มีเวลาร่ วมกิจกรรม ยังไม่เห็นความสําคัญ และไม่สนใจในการมีส่วนร่ วม ดังนัน
จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องสร้ างความเข้ าใจ และความร่ วมมือทีดีระหว่ างชุมชนอย่างต่ อเนือง สร้ าง
ความมันใจ ศรั ทธา และความเชือถือให้ กับชุมชน กํ าหนดบทบาทหน้ าทีในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ให้ ชัดเจน
ธร สุนทรายุทธ (2551 : 540) ได้ สรุ ปแนวทางการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมไว้ดังนี
1) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการทํางานในบรรยากาศแบบประชาธิปไตย
เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ร่วมงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการบริ หาร
2) โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์มีข้อจํากัดทางด้ านร่ างกาย สติปัญญา ความสามารถ
เศรษฐกิจสังคม ฯลฯ ทําให้ไม่สามารถกระทําสิงต่ าง ๆ ให้ สําเร็ จได้ ด้วยคน ๆ เดียว จึงต้ องมี
การร่ วมแรงร่ วมใจกันแก้ปัญหาในข้ อจํากัดดังกล่าว
3) การเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจะเป็ นปั จจัยหนึงทีช่ วยกระตุ ้ นให้
การทํางานมีประสิทธิภาพสําเร็ จตามเป้ าหมาย เพราะบรรยากาศทีก่ อให้ เกิดความผูกพันทังด้ าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคมทีมีต่อกิจกรรมนัน ๆ จึงทําให้ การลงทุนมีความเสียงน้ อย
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จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า แนวทางในการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมทีสําคัญ คือ
การสร้ างบรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู ้รว่ มงานและผู ้ทีเกียวข้ องมี
ส่ วนร่ วมในการรั บรู ้ ปั ญหา ร่ วมแก้ ไขปั ญหา ร่ วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวน
การบริ หารเพือพัฒนาองค์ กรไปสูความสําเร็ จและมีคุณภาพ
ประโยชน์ ของการบริหารแบบการมีส่วนร่ วม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ( 2540 : 17 ) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ ของ
การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมไว้ดังนี
1) ช่ วยสร้ างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์ กร
2) ช่ วยให้ ทราบถึงความต้ องการขององค์ กรทังหมด
3) ช่ วยเพิมพูนประสิทธิภาพการทํางานให้ สูงขึ น ลดความเฉื อยชาในการปฏิบัติงานและ
การย้ายงาน
4) ช่ วยลดความขัดแย้งและการต่ อต้ านจากพนักงานระดับตํ า
5) ช่ วยสร้ างบรรยากาศในการทํางาน และให้ สุขภาพจิตของคนในองค์ กรดีขึ น
6) ช่ วยเพิมผลผลิตในองค์ กร
7) สร้ างสรรค์ หลักการประชาธิปไตยให้ เกิดขึ นในองค์ กร
8) ช่ วยลดค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารงานใช้ ทรั พยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม
9) ทําให้ ผู ้ร่วมงานเกิดความรู ้ สึกว่ าเข้ าเป็ นส่ วนหนึงในองค์ กร
10) เป็ นการแบ่ งเบาภาระหน้ าทีของผู ้บังคับบัญชา ในการควบคุมงานให้ ลดน้ อยลงและ
ทําให้ ผลของงานดีขึ น
จันทรานี สงวนนาม (2545 : 71) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ ของการบริ หารแบบการมีส่วน
ร่ วมไว้ ดังนี
1) ก่ อให้ เกิดความสามัคคีระหว่ างผู ้บริ หารและผู ้ร่วมงานทุกระดับในองค์ การ
2) ลดความขัดแย้งในการทํางาน เพิมความไว้วางใจซึงกันและกันมากขึ น
3) สร้ างบรรยากาศทีดีในการทํางาน
4) ช่ วยให้ ผู ้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา
5) สร้ างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์ การ
6) ลดค่ าใช้ จ่ายและใช้ ทรั พยากรอย่างทะนุถนอม
7) ช่ วยให้ การใช้ งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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8) ช่ วยให้ พนักงานเกิดความรู ้ สึกว่ าเขาเป็ นส่ วนหนึงขององค์ การ
สัมฤทธิ กางเพ็ง (2545 : 9 -10) ได้ สรุ ปประโยชน์ ของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมไว้
ดังนี คือ
1) การมีส่วนร่ วมก่ อให้ เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่ วมกันระหว่ างผู ้เกียวข้ อง
ทําให้ เกิดความคิดทีหลากหลาย ทําให้ การปฏิบัติมีความเป็ นไปได้ มากกว่ าการคิดเพียงคนเดียว
2) การมีส่วนร่ วมมีผลทางจิตวิทยา คือ ทําให้ เกิดการต่ อต้านน้ อยลงในขณะเดียวกันก็จะ
เกิดการยอมรั บมากขึ น
3) การมีส่วนร่ วมในการเปิ ดโอกาสให้ มีการสือสารทีดีกว่า สามารถแลกเปลียนข้ อมูล
และประสบการณ์ ในการทํางานร่ วมกัน ตลอดจนการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีต่อกัน
4) การมีส่วนร่ วมเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ร่วมงานหรื อผู ้กเ ียวข้ องมีโอกาสได้ ใช้ ความสามารถ
ทักษะในการทํางานร่ วมกัน เกิดความมีน ําใจและความจงรั กภักดีต่อหน่ วยงานมากขึ น
5) การมีส่วนร่ วมจะทําให้ ผลการปฏิบัติงานดีขึ น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ นและ
ส่ งเสริ มการปรั บปรุ งและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ น
สมเดช สีแสง ( 2540 : 230) ได้ สรุ ปถึงประโยชน์ ของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมว่ า
ประโยชน์ ของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานรวมกลุ ่มกันใช้ ความรู ้
ความสามารถ สติปัญญาและประสบการณ์ ของแต่ ละคนร่ วมกันปรั บปรุ งงานในหน่ วยงานของตน
มีข้อดี คือ
1) ผู ้ทีรู ้ ปั ญหาดีทีสุด และสามารถแก้ ปัญหาได้ดีทีสุด คือ ผู ้ทีอยู ่ใกล้ชิดกับปั ญหามาก
ทีสุดจะแก้ ปัญหาได้ ถูกต้ องทีสุด
2) บุคลากรได้ เรี ยนรู ้ การทํางานเป็ นทีม และมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
3) ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู ้ สึกว่ าตนมีคุณค่ า มีความภาคภูมิใจและทํางานเต็มความสามารถ
ภารดี อนันต์ นาวี (2551 : 26) ได้ รวบรวมประโยชน์ ของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม
ไว้ ดังนี คือ
1) ก่ อให้ เกิดความสามัคคีระหว่ างผู ้บริ หารและผู ้ร่วมงานทุกระดับในองค์ การ
2) ลดความขัดแย้งในการทํางานและเพิมความไว้วางใจซึงกันและกันมากขึ น
3) สร้ างบรรยากาศทีดีในการทํางาน
4) ช่ วยให้ ผู ้ร่วมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา
5) สร้ างความเป็ นประชาธิปไตยในองค์ การ
6) ลดค่ าใช้ จ่ายและใช้ ทรั พยากรอย่างทะนุถนอม
7) ช่ วยให้ การใช้ งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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8) ช่ วยให้ พนักงานเกิดความรู ้ สึกว่ าเขาเป็ นส่ วนหนึงขององค์ การ
จากทีกล่าวมาสรุ ปได้ ว่า ประโยชน์ ของการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม มีดังนี
1) การมีส่วนร่ วมก่ อให้ เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่ วมกันระหว่ างผู ้เกียวข้ องทํา
ให้ เกิดความคิดเห็นทีหลากหลาย ทําให้ การปฏิบัติมีความเป็ นไปได้ มากกว่ าการคิดเพียงคนเดียว
2) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให้ เกิดการต่ อต้ านน้ อยลง
ในขณะเดียวกันจะเกิดการยอมรั บมากขึ น นอกจากนี ยังเป็ นวิธีการทีผู ้บริ หารใช้ ทดสอบว่ าสิงที
ตนเองรู ้ ตรงกับสิงทีผู ้ร่วมงานหรื อผู ้ใต้ บังคับบัญชารู ้ หรื อไม่
3) เปิ ดโอกาสให้ มีการสือสารทีดีกว่ า สามารถแลกเปลียนข้ อมูลประสบการณ์ ใน
การทํางานร่ วมกันตลอดจนเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ทีดีต่อกัน
4) การมีส่วนร่ วมจะทําให้ ผลการปฏิบัติงานดีขึ น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ น และ
ส่ งเสริ มให้ มีการปรั บปรุ งงานเป็ นไปได้ สูง ตลอดจนผู ้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ นด้ วย

งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษาวิจัยครั งนี ผู ้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยทีเกียวข้องกับการบริ หารงานแบบการมี
ส่ วนร่ วมในด้ านต่ าง ๆ แต่ งานวิจัยในการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมโดยตรงยังมีน้อย
ดังนันผู ้วิจัยจึงรวบรวมงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วม ทีน่ าใจ
ดังนี
เฉลิมชัย อาคาสุวรรณ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนทีได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมวัดประถมศึกษาแห่ งชาติ สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จากกลุ ่มตัวอย่างทีเป็ นครูผู ้สอนในโรงเรี ยนทีได้ รับรางวัลชนะเลิศ
การจัดกิจกรรมวันประถมศึกษาแห่ งชาติ จํานวน 233 คน พบว่ า
1. การปฏิบัติงานวิชาการของผู ้บริ หารโรงเรี ยน โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลางเมือ
จําแนกตามขอบข่ ายงานมีงานการเรี ยนการสอน งานวัดและประเมินผล งานห้ องสมุด อยู ่ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนงานอืนอยู ่ในระดับปานกลาง
2. ครู ผู ้สอนทีมีเพศและประสบการณ์ ต่างกัน มีทัศนะต่ อการปฏิบัติงานวิชาการของ
ผู ้บริ หารโรงเรี ยน โดยรวมไม่แตกต่ างกัน ส่ วนครู ทีปฏิบัติงานอยู ่ในโรงเรี ยนทีมีขนาดแตกต่ างกัน
มีทัศนะต่ อการปฏิบัติงานวิชาการไม่แตกต่ างกัน ยกเว้ นงานห้ องสมุดทีแตกต่ าง
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3. ในทัศนะของครู ผู ้สอน ผู ้บริ หารโรงเรี ยนมีปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาการในเรื อง
การขาดสือการเรี ยนการสอนมากทีสุด รองลงมาคือ วิธีการวัดและประเมินผลของครู ยังไม่
หลากหลายและหนังสือในห้ องสมุดมีน้อย
มงคล อินทสิทธิ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “การมีส่วนร่ วมของครู ผู ้สอนใน
การบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอํ าเภอพร้ าว จังหวัด
เชียงใหม่ ” จากผลการศึกษา พบว่ า ครู ผู ้สอนส่ วนใหญ่ มีส่ วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการนัน
คือ มีส่วนร่ วมบริ หารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ มีส่วนร่ วมบริ หารงานวัดและประเมินผล
และการมีส่วนร่ วมบริ หารงานการนิเทศภายใน นอกจากนันครู ผู ้สอนยังให้ ความเห็นในเรื อง
ความไม่สอดคล้องของหลักสูตรกับสภาพความต้ องการของผู ้เรี ยนและท้ องถิน เสนอแนะให้อบรม
สัมมนาการใช้ หลักสูตร ครูขาดเครื องมือวัดผลทีเป็ นมาตรฐาน ขาดความรู ้ ความเข้ าใจด้ าน
การประเมินผล การจัดทําแฟ้ มสะสมงานของนักเรี ยน เสนอแนะให้ มีการใช้ แบบทดสอบ
มาตรฐาน และมีการอบรมให้ ความรู ้ แก่ครู ผู ้สอน การนิเทศภายในทีครู ส่วนหนึงเห็นว่ าส่ วนร่วม
น้ อยนัน เสนอแนะให้ มีแผนนิเทศภายในและนิเทศอย่างต่อเนือง
แม้นมาศ สุดสวาท (2542 :68) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “การศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู
อาจารย์ในการวางแผนปฏิบัติการประจําปี ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ชุมพร” จากผลการศึกษา พบว่ า ครู ทีมีประสบการณ์ ในการสอนตํ ากว่ า 10 ปี และ 10 ปี ขึ นไป
มีส่วนร่ วมในการวางแผนปฏิบัติการประจําปี ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดชุมพรในภาพรวมแตกต่ างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
นเรศ หิ นนุกูล (2544 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐาน จังหวัดนราธิวาส” พบว่ า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื นฐานมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง สําหรั บปั ญหา
ในการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐาน ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐานขาดความรู ้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที ไม่มีเวลา ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น ขาดการประสานงานระหว่ างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา ขาด
งบประมาณ ส่ วนข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาได้ แก่ หน่ วยงานในระดับเหนือควรจัด
อบรมให้ ความรู ้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที แต่ งตังบุคคลทีเหมาะสมในการประสานงาน
ระหว่ างสถานศึกษากับชุมชน และหน่ วยเหนือควรมีประกาศเกียรติคุณแก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาทีปฏิบัติงานดี เพือเป็ นขวัญและกํ าลังใจ
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พรรษมน สุวรรณอินทร์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “การมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของผู ้บริ หารและครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดยะลา) จากผลการศึกษา พบว่ า 1) ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลามีส่วนร่ วมใน
การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาอยู ่ในระดับ 2 คือ มีส่วนร่ วมรั บรู ้ และมีสว่ นร่ วมคิด
และส่ วนร่ วมตัดสินใจ 2) เมือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่ า ผู ้บริ หารและครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดยะลา มีส่วนร่ วมในระดับ
ทีแตกต่ างกันโดยผู ้บริ หารมีส่วนร่ วมในระดับสูงกว่ า 3) เมือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของ
ผู ้บริ หารและครู ทีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนมัธยม จังหวัดยะลา ทีมีขนาดต่ างกันพบว่ า มีส่วนร่ วมใน
ระดับทีแตกต่ างกันโดยทีผู ้บริ หารและครู ทีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทีมีขนาดเล็กมีส่วน
ร่ วมในระดับทีสูงกว่ าครู และผู ้บริ หารทีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่ และ
ผู ้บริ หารและครู ทีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่ พิเศษ มีส่วนร่ วมในระดับสูงกว่ า
ผู ้บริ หารและครู ทีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทีมีขนาดใหญ่
อุไร ทองด้ วง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในโรงเรี ยนนําร่ อง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พัทลุง” จากผลการศึกษา พบว่ า การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรี ยนทังภาพรวมและรายด้ านอยู ่ในระดับปานกลาง และผล
การเปรี ยบเทียบการปฏิบัติงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนนําร่ อง ตามทัศนะของ
บุคลากรทีมีต ํ าแหน่ งและปฏิบัติงานในโรงเรี ยนขนาดต่ างกัน พบว่ า ไม่แตกต่ างกันทังโดย
ภาพรวมและรายด้ าน
คมสิน ศรี มานะศักดิ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ ทําการศึกษาวิจัยเรื อง การมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่ า สภาพการมีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนของครู
โดยรวมทุกงานอยู ่ในระดับมาก ส่ วนการมีส่วนร่ วมในการบริ หารของครู ในโรงเรี ยนทุกขนาดมี
ปั ญหาอยู ่ในระดับน้ อย เมือเปรี ยบเทียบความคิดเห็น ระหว่ างผู ้บริ หารกับครู เกียวกับการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารพบว่ า มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จินตา อุสมาน (2548 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษาในโครงการหนึงอํ าเภอ หนึงโรงเรี ยนในฝันใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการศึกษาวิจัย พบว่ า 1) ประสิทธิภาพการบริ หารงานของ
ผู ้บริ หารสถานศึกษาในโครงการหนึงอํ าเภอ หนึงโรงเรี ยนในฝั นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
ทัศนะของข้ าราชการครู โดยภาพรวม พบว่ าอยู ่ในระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านการจัดการเรี ยนรู ้ อยู ่
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ในระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษา
ตามทัศนะของข้ าราชการครู ทีมีต ํ าแหน่ งเป็ นหัวหน้ าวิชาการ หัวหน้ ากลุ ่มสาระการเรี ยนรู ้ และกลุ ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรี ยน และครู ผสอน
ู ้ พบว่ า โดยภาพรวมไม่แตกต่ างกันยกเว้ นด้ านการพัฒนา
บุคลากรมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05 3) ผลการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
การบริ หาร งานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้ าราชการครู ทีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พบว่ า โดยภาพรวมมีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 โดยพบว่ าประสิทธิภาพการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารในสถานศึกษาขนาด
เล็กมีมากกว่ าในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลํ าดับ 4) ประสิทธิผลการบริ หารงาน
วิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษาในโครงการหนึงอํ าเภอ หนึงโรงเรี ยนในฝั นในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้ านผู ้เรี ยน ด้ านครู ผู ้สอน ด้ านสถานศึกษา และด้ านผู ้ปกครองและชุมชนพบว่ า
โดยภาพรวมมีประสิทธิผลเพิมขึ น 5) ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษาใน
โครงการหนึงอํ าเภอ หนึงโรงเรี ยนในฝั นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีพบมากทีสุดสามอันดับ
แรก คือ 1) สถานศึกษามีบุคลากรเกินเกณฑ์ แต่ ขาดแคลนครู ผู ้สอนในบางกลุ ่มสาระโดยเฉพาะ
ในรายวิชาหลัก 2) ขาดสือทีทันสมัยในการจัดการเรี ยนรู ้ 3) งบประมาณทีจัดสรรไม่เพียงพอและ
มีการกํ าหนดเกณฑ์ ในการจัดซื อโดยไม่ค ํานึงถึงความต้ องการทีแท้ จริ งของสถานศึกษาแต่ ละโรง
ส่ วนข้ อเสนอแนะทีผู ้บริ หารสถานศึกษาเสนอแนะมากทีสุดสองอันดับแรกคือ 1) กระทรวง
ศึกษาธิการควรจัดสรรงบประมาณ โปรแกรมการสอน วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้ สถานศึกษา
ดํ าเนินการเองโดยเท่ าเทียมและต่ อเนืองในทุกสถานศึกษาและให้ อิสระในการบริ หารจัดการใน
ทุก ๆ ด้ าน 2) หน่ วยงานทีดูแลการจัดสรรอัตรากํ าลังควรจัดส่ งครู ผู ้สอนแก่ สถานศึกษาให้ ครบทุก
กลุ ่มสาระแม้จะมีการขอโอนย้ายของครู ผู ้สอนออกนอกพื นที
ประทวน พรมจ้ อย (2548 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง การบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัย พบว่ า
สภาพการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ่ใน
ระดับมาก ปัญหาการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน โดยภาพรวมมี
ปั ญหาอยู ่ในระดับน้ อย
สละ กิงโพธิ (2548: บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาวิจัยเรื อง “การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
วิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษานครราชสีมา” ผลการศึกษา พบว่ า ครู สังกัด
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษานครราชสีมามีส่วนร่ วมในการบริ หารครู มีส่วนร่ วมมากทีสุด คือ
ขันตอนการร่ วมดํ าเนินการอยู ่ในระดับมาก การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษานครราชสีมา ทัง 8 ด้ าน ใน 4 ขันตอน ขันตอนทีครู มีส่วนร่ วมมากข้ อ
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ทีสุด คือ ขันตอนการร่ วมดํ าเนินการ รองลงมาได้ แก่ ขันตอนการร่ วมตัดสินใจ ขันตอนการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ ตามลํ าดับ และขันตอนทีครูมีส่วนร่ วมน้ อยทีสุด คือ ขันตอนการร่ วมประเมินผล และ
ข้ อเสนอแนะทีผู ้บริ หารควรปฏิบัติในการให้ ครู มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการคือ การให้ ครู มี
ส่ วนร่ วมในขันตอนการร่ วมรั บผลประโยชน์ และขันตอนการร่ วมประเมินผลมากขึ นและควรเปิ ด
โอกาสให้ ครู มีส่วนร่ วมในทุกขันตอนมากขึ นและทัวถึง ควรจัดอบรม สัมมนาเกียวกับหลักสูตร
การวัดผลประเมินผล และความรู ้ ความเข้ าใจในการปฏิบัติงานของครู ควรให้ ครู ชุมชนเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมในการประกันคุณภาพ ส่ งเสริ มให้ ครู จัดทําการวิจัยในชันเรี ยนเพือพัฒนาการศึกษา
โรงเรี ยนควรจัดหาสือ เทคโนโลยีและงบประมาณมาสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ
โรงเรี ยนควรเป็ นทังผู ้ให้ และผู ้รับบริ การจากองค์ การและชุมชน
สํารอง ลักขษร (2548 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเรื องการศึกษาการบริ หารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่ า โดยรวมผู ้บริ หารสถานศึกษา ครู ผู ้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐานเห็นว่ า
ผู ้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีการบริ หารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่ วมอยู ่ในระดับมาก
กษิดิศ เนียมทอง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื อง ศักยภาพการบริ หารจัดการศึกษา
ด้ านงานวิชาการโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
ชัยนาท ผลการวิจัยพบว่ า ศักยภาพตนเองของผู ้บริ หารสถานศึกษาและครู ผู ้ปฏิบติั การสอน
ภาพรวม พบว่ า อยู ่ในระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบศักยภาพการบริ หารจัดการศึกษาด้ านงาน
วิชาการโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาชัยนาท
จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาภาพรวม พบว่ า ไม่แตกต่ างกัน
ปรี ชา โล่ห์ชัย (2552 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื องการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หาร
สถานศึกษาขันพื นฐาน ตามทัศนะของหัวหน้ างานวิชาการ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษายะลา
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่ า ระดับการบริ หารงานวิชาการของผู ้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน
ตามทัศนะของหัวหน้ างานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื นทีการศึกษายะลา เขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้ าน อยู ่ในระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารงานวิชาการของ
ผู ้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐาน ตามทัศนะของหัวหน้ างานวิชาการ สํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
ยะลา เขต 2 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา อายุและประสบการณ์ ในการดํ ารงตํ าแหน่ งหัวหน้ างาน
วิชาการสถานศึกษาต่ างกันโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่ างกัน
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ผู ้วิจัยสรุปว่ า การบริ หารงานวิชาการ เป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษาทีทุกฝ่ าย
ต้ องร่ วมกันในทุกกระบวนการ ตังแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล การปรั บปรุ งพัฒนา ให้ บรรลุตามความมุ ่งหมายของหลักสูตร ซึงสถานศึกษาจะต้ อง
ดํ าเนินการให้ สอดคล้องกับความต้ องการของชุมชน จึงจําเป็ นต้ องให้ ผู ้มีส่วนเกียวข้ องทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมต่ อการบริ หารงานวิชาการให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ มากทีสุด

