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 The purposes of this research were: 1) to identify factors of cooperation management 
for Ban Wat Roangrean, 2) to confirm cooperation management for Ban Wat Roangrean factors. 
The samples of this study consisted of 297 schools of  Roangrean Dee Sritumbon Project Schools; 
2553-2555 B.E. under the Office of The Basic Education Commission. The respondents from 
each school were a school director, religion organizational representative and parents 
representative, with a total of 297 schools. The research instruments were In-depth interview form 
and opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. 
 The research finding were as follows :  

1. The factors of cooperation management for Ban Wat Roangrean consisted of         
6 factors; 1) Cooperation Encouraging Principle 2) Participation 3) Relationship  Management       
4) Benefit Encouraging Sharing 5) Moral Organizational Encouraging 6) Climate Organizational 
Creating 

2. The factors of cooperation management for Ban Wat Roangrean were  appropriate, 
possible, useful and accuracy with the research conceptual framework. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
 การจดัการศึกษาของไทยในอดีตตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นการจดัการศึกษาโดยชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ินมีวดัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการจดัการศึกษาการถ่ายทอดความรู้โดยพระสงฆ์เป็นหลกั
รวมทั้งผูอ้าวุโส พ่อแม่ ปราชญช์าวบา้น ช่างฝีมือ เป็นตน้ ไดร่้วมกนัท าหนา้ท่ีให้การอบรมสั่งสอน
ความรู้ต่างๆแก่บุตรหลานของตนเองดว้ยจึงเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตชุมชนทอ้งถ่ิน
นั้นๆ  เยาวชนไทยสมยัก่อนจึงไดรั้บทั้งภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากวดั หรือพุทธ
ศาสนาซ่ึงเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีเก่าแก่เคียงคู่มากบัชาติไทยเป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของ
สังคมไทยท่ีเป็นท่ียอมรับยดึถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานกนัต่อๆ มา  ดว้ยเหตุน้ีวดัและบา้นจึงมีบทบาท
อยา่งส าคญั ในการเป็นเคร่ืองมือท่ีไดช่้วยพฒันาชีวติและสังคมไทยในอดีต1 

 และในปัจจุบนัไดมี้การหนักลบัมาสร้างความร่วมมือของวดั บา้น และโรงเรียน ให้เกิด
ความเขม้แข็งของสังคมท่ีร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการท างาน ร่วม
รับผิดชอบ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นความสัมพนัธ์ของบุคคลในกลุ่มท างาน 
เพื่อให้การท างานนั้ นบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้2 ซ่ึงจะเห็นได้จากท่ีมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 79 ได้บญัญติัว่า รัฐต้องให้ความ
อุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือมาชา้นาน
และศาสนาอ่ืน ทั้ งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของ         
ทุกศาสนา รวมทั้งสนบัสนุนการน าหลกัธรรมของศาสนามาใชเ้พื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพฒันา
คุณภาพชีวิต และมาตรา 80 (4) ได้บญัญติัให้มีการส่งเสริมการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กร
                                                 

 
1
 เยาวภา ประคองศิลป์, “ความจ าเป็นของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน 

วัด และโรงเรียน” (บทความทางวิชาการใช้เป็นเอกสารประกอบการเสวนาวิชาการทางการศึกษา 
เร่ืองจ าเป็นจริงหรือกบัการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549). 
 

2 อุมาพร  บุญเพชร, “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา, 2555), 24. 



 

 

2 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการศึกษา         
เพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ3 
 ความร่วมมือจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาองค์กรสู่ความส าเร็จ เป็นส่ิงท่ี
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพนัธ์อย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัทั้งในระหวา่งบุคคล ครอบครัว และเพื่อนบา้น การสร้างความร่วมมืออาจมีทั้งใน
ระดบัหุ้นส่วนแบบไม่เป็นทางการ ไปจนถึงระดบัการวางแผนสร้างความสัมพนัธ์เชิงการร่วมมือ
อยา่งจริงจงัเป็น  แบบแผน กล่าวไดว้า่ ความร่วมมือเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ 
ส่งเสริมความเป็นเพื่อนบา้น ความเป็นชุมชนเพิ่มความตระหนกัในการยอมรับประโยชน์ ในการ
ขยายขอบเขตการใช้ทรัพยากรร่วมกนั4 โดยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทในการสร้างเด็กและ
เยาวชนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ขณะเดียวกนั
ชุมชนก็มีบทบาทและความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้มรดก           
ทางวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมของสังคม และภาระหน้าท่ีท่ีจะอบรมกล่อมเกลาแก่สมาชิก    
ในสังคม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมแบบร่วมมือ และ
หลกัการอยูร่่วมกนัของผูค้นในสังคม ตามแนวคิดท่ีว่า ในสังคมหน่ึงๆ ถา้โรงเรียนกบับา้นรู้จกักนั
และร่วมมือกัน โรงเรียนสอน บ้านและวดัเสริม โดยทั้งท่ีโรงเรียน บ้านและวดัมีส่วนร่วมอยู ่         
ในระบบจริยศึกษาอยา่งกลมกลืนเป็นอนัเดียวกนัก็จะน ามาซ่ึงความสงบสุขของสังคม5 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างทุน
ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เขม้แข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนั 

                                                 

 
3“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124, 

ตอนท่ี 47ก (24 สิงหาคม 2550): 23-24.  
 4พิศิษฐ์ เทพไกรวลัย์, “การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดั
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554), 25-27. 
 

5พระเทพเวที (ประยุทธ์ ประยุตโต), พุทธศาสตร์กับการแนะแนว (กรุงเทพมหานคร: 
พิมพอ์ าไพ, 2534). 
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ระบบ โครงสร้างของสังคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถเป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพฒันาท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทย       
หลายประการ ประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวตัน์ และโลก      
ไซเบอร์ท าใหค้นไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอตัลกัษณ์ ส่วนตวัผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยท่ีหลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจ               
เร่ืองเดียวกนั มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้งมากกวา่ส่วนรวม ขณะท่ีภาคส่วนต่างๆ
ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ แต่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม              
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมยงัอยู่ในระดับต ่า นอกจากน้ีความสัมพนัธ์ แบบเครือญาติ ท่ีมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเร่ิมหมดไป พฤติกรรมการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว
เป็นแบบต่างคนต่างอยูส่ัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหา
ทางสังคมเพิ่มข้ึน6 
 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลกก าลงัประสบปัญหาทางดา้นสังคมเป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะเร่ืองการขดัแยง้ทางความคิด และการกระท าของตวับุคคล องค์กรและสังคม ฉะนั้น
สถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ หาทางแก้ไข โดยเฉพาะส่วนท่ี
เก่ียวกับคุณธรรมและวฒันธรรมเป็นพิเศษ ซ่ึงในการเรียนรู้ในสาระต่างๆ มีกระบวนการและ        
วิธีการท่ีหลากหลาย ผูส้อนตอ้งค านึงถึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้    
ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง ดังนั้ นการจัดการเรียนรู้           
ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีทั้ ง     
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกนั การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ คุณธรรมน าความรู้เป็นแนวคิดท่ีถูกตอ้ง
แต่ไม่ใช่เป็นแค่แนวคิด ตอ้งลงมือปฏิบติัจริงจงัจึงจะเห็นผล  ดงัเช่น โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะ
อโศก ซ่ึงเป็นสังคมศาสนาท่ีเกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบ “บวร” คือ มีบ้านของชุมชนและมีวดั        
เป็นแก่นพลงัศรัทธาของทุกส่วนมีโรงเรียนสอดคลอ้งกบัชุมชน โดยจดัให้มีการเรียนรู้ทางวิชาการ 
นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งพอเหมาะแลว้น ามาบูรณาการใชก้บัวิถีชีวิต เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม พึ่งตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งใหก้บัชุมชนได้7 

                                                 

 
6ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ

ที ่สิบเอด็ พ.ศ. 2555-2559 (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 1-2. 
  7 ขวญัดิน สิงห์ค า, “บูรณาการวดั บา้น โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพฒันาชุมชน,” 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1, 4 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 26,30. 
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 ทั้งน้ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)         
พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครอง    
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ         
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง     
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มาตรา 8 (2) ไดบ้ญัญติัวา่การจดั
การศึกษาให้ยึดหลกัให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการจดัระบบ โครงสร้างและ
กระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัมาตรา 9 (5) การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ใน    
การจดัการศึกษา และมาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบนัสังคมอ่ืน มาตรา 29 บญัญติัวา่ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ 
ภายในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกั
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ       
ความตอ้งการ รวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหว่าง
ชุมชน และในมาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ระดบัต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา 
ผูแ้ทนภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวฒิุ8 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) เป็นแผนภายใตบ้ทบญัญติั
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติท่ีมีวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ โดยมีแนวนโยบายคือ (1) ส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และ

                                                 

             8“พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545,” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนท่ี 74ก (19 สิงหาคม 2542): 4. 
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เรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และสถาบนัทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั (2) ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและ    การเรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
ศิลปะ วฒันธรรม  พลศึกษา กีฬา เป็นวถีิชีวติอยา่งมีคุณภาพและตลอดชีวติ (3) ส่งเสริมการวิจยัและ
พฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้
และสร้างกลไกการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ และภายใตก้รอบทิศทางดงักล่าว แผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 ไดก้  าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา9 

 ส าหรับในปัจจุบนัตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบายการพฒันา “โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึงเดิมเรียกช่ือ “โรงเรียนดี
ประจ าต าบล” โดยมีจุดเน้นในการพฒันา คือ “คุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม” แล้วได ้            
มีการเปล่ียนช่ือมาเป็น “โรงเรียนดี ศรีต าบล” และมีการพฒันาจุดเน้นเพิ่มข้ึนด้านการพฒันา
คุณธรรม อนัมาจากแนวคิดท่ีว่า “นิสัยส าคญักวา่ความรู้”หรือกล่าวไดว้า่เป็นโรงเรียนท่ีมุ่งหวงัให้
นักเรียนมีคุณธรรมน าวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศกัด์ิศรีของต าบล รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ     
สังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู ้บริหารและครู            
เป็นตวัอยา่งคนดี มีศีล 5 มีธรรมขอ้วตัรปฏิบติัทั้งกาย วาจา ใจ เช่ือมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบา้น 
วดั โรงเรียน (บวร) เขา้ดว้ยกนั10 
 จากท่ีกล่าวมาเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า “โครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล” มีแนวคิด      
ในการจดัการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพเด็กไทย รวมทั้งเพื่อลดปัญหาสังคมและส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม ด้วยการมีส่วนร่วมของบา้นวดั และโรงเรียน 
สอดคลอ้งตามแนวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ท่ีมุ่งให้ทุก         
ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมกนัในการจดัการศึกษา 

 
 

                                                 

 
9ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ, แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ

ที ่สิบเอด็ พ.ศ. 2555-2559  (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), ค  าน า, 5. 
 10ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการประเมินโรงเรียนดีศรี
ต าบล,  เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dhammamedia.org/?p=1485 
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ปัญหาการวจัิย 
 ปัจจุบันพบปัญหาของเด็กไทยท่ีมีคุณภาพต ่า ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพ ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงและปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทยนั้น นับว่า          
มีประวติัความเป็นมายาวนานพอสมควร การปฏิรูปการศึกษาตอ้งมีการปรับร้ือโครงสร้างพร้อมกนั
ทั้งระดบับนและระดบัล่าง การสร้างเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนเป็นการปรับร้ือโครงสร้างในระดบัล่าง 
ซ่ึงส าหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัก็คือ พ่อแม่ผูป้กครอง ครูอาจารย์ ชุมชน ธุรกิจเอกชน 
อุตสาหกรรมรอบๆสถานศึกษานัน่เอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใกลชิ้ดตวัเด็กเหล่าน้ีควรตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา ในชุมชนของตนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งจริงจงั11 
 การศึกษาในอดีตเร่ิมท่ีครอบครัวเป็นการเรียนรู้ทั้งทางดา้นความประพฤติและจิตใจ 
เพราะบา้น “มีตวัอยา่งท่ีดี” มีปู่ ยา่ตายายเขา้วดัฟังธรรมและปฏิบติัธรรมเป็นตวัอยา่ง พ่อแม่มีอาชีพ
พึ่ งตนเอง มีความเป็นอยู่พอเพียงเป็นแบบอย่าง มีปูชนียบุคคลท่ีควรเลียนแบบ มีสังคม                    
ท่ีเ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ซึมซับ มีว ัฒนธรรมพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเป็นต้นแบบ มีธรรมชาติ                 
ท่ี อุดมสมบูรณ์หล่อเล้ียงชีวิตและท่ีส าคัญท่ีสุด การศึกษาไทยในอดีตมีปรัชญาการศึกษา              
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การศึกษาเป็นกระบวนการทุกชนิดท่ีช่วยพฒันาหรือปรับปรุงจิตใจ 
อุปนิสัย และคุณสมบติัทางกายภาพต่างๆ ของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน การศึกษาไม่ไดอ้ยู่ภายในห้องเรียน
หรือเขตร้ัวของโรงเรียน และผูมี้อาชีพครูก็ไม่ได้ผูกขาดในการให้การศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียว  
การศึกษาของมนุษยเ์ร่ิมตน้ตั้งแต่วยัเด็กครูคนแรกก็คือ พ่อแม่ ญาติพี่นอ้ง และมิตรสหายของพ่อแม่ 
เม่ือได้เขา้โรงเรียนไปแล้ว พ่อ แม่และคนใกล้ชิดก็ยงัเป็นครูอยู่ด้วยเสมอ คนส่วนมากเขา้ใจว่า
การศึกษาคือการเขา้เรียนหนงัสือในโรงเรียนซ่ึงมีอยูห่ลายระดบั ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้เรียน ถือวา่เป็นผูไ้ม่ได้
รับการศึกษา ซ่ึงความเขา้ใจน้ีไม่ถูกตอ้งนกั ท่ีแทจ้ริงนั้นการศึกษามิใช่จะไดรั้บจากครูหรือโรงเรียน
แต่เพียงอย่างเดียว การศึกษาไดม้าจากการเรียนดว้ยตนเอง จากคนรอบขา้งหรือจากประสบการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ลว้นเป็นการศึกษาทั้งส้ิน12 

 การจดัการศึกษาโดยความร่วมมือระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน หรือท่ีเรียกย่อๆ ว่า บวร       
ผลการจดัการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์หลกัทั้งสามของชุมชนแบบน้ี ส่วนดี โดยเฉพาะ
ประเด็นการตอบสนองความต้องการในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาท่ีตั้ งอยู่ในชุมชน และ

                                                 

  
11

 กมล สุดประเสริฐ, “การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มติชนรายวัน (14 กุมภาพนัธ์ 
2557): 7. 
 

12
 ขวญัดิน สิงห์ค า, “บูรณาการวดั บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพฒันา

ชุมชน,” มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1, 4 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 23. 
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ประเด็นทรัพยากรเพื่อการพฒันา อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการน าแนวคิดและหลกัการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาไปใช้ในการจดัการ แต่สาระของกระบวนการเรียนรู้ก็
ยงัคงเหมือนเดิม จุดหมายหรือผลของการศึกษาก็ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงคุณหมอประเวศ วะสี 
เห็นว่า เป็นเพราะสภาพแนวคิดท่ีฝังแน่นในการจดัการเรียนรู้ ยงัเป็นการเอาเน้ือหาวิชาเป็นตวัตั้ง 
ไม่ได้เอาความจริงของชีวิตและการอยู่ ร่วมกัน หรือเอาสังคมเป็นตัวตั้ ง ท าให้การศึกษา                  
อยู่นอกสังคม ไม่เขา้ใจว่าสังคมมีปัญหาอะไร การศึกษาไม่ไดร่้วมทุกข์ร่วมสุขไม่ร่วมแกปั้ญหา 
อ่อนแอทางปัญญา ทั้งๆท่ีสังคมปัจจุบนัเป็นระบบท่ีซบัซ้อน เช่ือมโยง เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ยากต่อความเขา้ใจ และยากต่อการจดัการให้เกิดความกา้วหนา้อยา่งสมดุล และประเทศไทยยงัไม่มี
สมรรถนะเพียงพอท่ีจะเผชิญกบัความซับซ้อน และความยากของปัญหาสังคมปัจจุบนั เร่ืองท่ียาก
และซบัซอ้นจะตอ้งใชค้วามรู้และปัญญาเขา้ไปแกไ้ข13 

 โครงการโรงเรียนดี ศรีต าบลเป็นโครงการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งการพฒันาดา้นคุณภาพ โอกาสและความร่วมมือของเครือข่าย บา้น วดั 
โรงเรียนเขา้ดว้ยกนั โดยความส าเร็จของโครงการตอ้งอาศยัความร่วมมือของบา้น วดั และโรงเรียน  
แต่ทั้ งน้ีความร่วมมือของทั้ งสามส่วนควรได้รับการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้การจัดการศึกษา                
มีประสิทธิภาพและเกิดความกา้วหนา้แก่สถานศึกษา ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบในการ
บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนให้สามารถด าเนินการจดัการศึกษาให้ส าเร็จนั้น      
มีองคป์ระกอบใดบา้ง มาเป็นแนวคิดในการด าเนินการโครงการสู่ความส าเร็จ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
 2. เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน         
วดั โรงเรียน 
 
ข้อค าถามของการวจัิย 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัตั้งขอ้ค าถามของการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 

                                                 

  13กลา้  ทองขาว, การจัดการศึกษาฐานชุมชน, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2557, เขา้ถึงได้

จาก http://www.dpu.ac.th 
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 1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนเป็นอยา่งไร 
 2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน   
เป็นอยา่งไร 
  
สมมติฐานการวจัิย 

 1. อ งค์ป ระกอบการบ ริหารจัด ก า รคว าม ร่ วม มือของบ้าน  ว ัด  โ ร ง เ รี ยน                      
เป็นพหุองคป์ระกอบ 
 2  องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนมีความเหมาะสม 
เป็นไปได ้มีประโยชน์ และถูกตอ้ง 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน” 
ผูว้จิยัด าเนินการศึกษากรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 หลักการบริหารของฟาโยล์ (Fayol’s Principles of Management) ฟาโยล์น าเสนอ
 หลกัการบริหาร 14 ประการ โดยย  ้าว่าหลกัการดงักล่าวมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการไดต้ลอดเวลา ขอ้ส าคญัอยูท่ี่การเขา้ใจวิธีการใชห้ลกัการเหล่าน้ี ซ่ึงเป็น
ศิลปะท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ติปัญญา ประสบการณ์ การตดัสินใจ และการก าหนดสัดส่วนในการน ามาใช ้
หลกัการบริหาร 14 ประการ คือ  

 1. การแบ่งงานกนัท า (Division of Work) การแบ่งงานกนัท าเพื่อน าความสามารถ 
ความมัน่ใจและความถูกตอ้งมาเพิ่มผลผลิตของงาน  

 2. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เป็นส่ิงท่ีใช ้      
สั่งการและใช้พลังท่ีจะให้คนเช่ือถือส่ิงท่ีจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างอ านาจ        
ของผูบ้ริหารท่ีอยู่ในท่ีท างานกับอ านาจท่ีเกิดจากบุคลิกภาพซ่ึงรวมถึงสติปัญญา ประสบการณ์ 
คุณธรรมและความสามารถท่ีจะเป็นผูน้ า  

 3. ความมีวนิยั (Discipline) แนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าใหเ้กิดความมีวินยัท่ีดี คือ ขอ้ตกลง     
ต่างๆ ตอ้งมีความชัดเจนและยุติธรรมให้มากท่ีสุด การก าหนดบทลงโทษควรน ามาใช้พิจารณา      
อยา่งรอบคอบ  

 4. ความมีเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ในการปฏิบติังานใดๆ         
ผูป้ฏิบติัควรไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น  
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 5. ความมีเอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) ในการจดักิจกรรมหน่ึงกลุ่ม
ควรมีหวัหนา้เพียงคนเดียวต่อหน่ึงแผนงานท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั                 

6. ความสนใจของบุคคลตอ้งเป็นรองความสนใจของคนส่วนรวม (Subordination of 
Individual Interests to General Interests) การยอมรับขอ้ตกลงจากส่วนรวมให้มากท่ีสุด จะท าให้
การแนะน าของผูบ้งัคบับญัชามีความมัน่คง  

7. การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ควรมีความเป็นธรรมและท าให้เกิด            
ความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้ งในด้านบุคลากรและในด้านความเท่ียงธรรม 8.การรวมอ านาจ                
ไวท่ี้ส่วนกลาง (Centralization) การรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจข้ึนอยูก่บักรณีต่างกนัไป           

9. สายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) เป็นการแสดงความห่างกนัระหวา่งผูมี้อ  านาจ
สูงสุดและผูอ้ยูใ่นต าแหน่งต ่าสุด ถา้ระยะท่ีห่างกนัไม่มีความจ าเป็นก็ไม่ควรท า แต่ถา้ตอ้งการสงวน
ระยะทางน้ีไวเ้ม่ือตอ้งการตดัสินใจก็จ  าเป็นตอ้งท า  

10. ค  าสั่ง (Order) ในการสั่งการทางสังคมเพื่อให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ จ าเป็นจะตอ้ง
ใหผู้รั้บค าสั่งอยูใ่นบริเวณท่ีรับค าสั่ง และผูป้ฏิบติัทุกคนจะตอ้งอยูใ่นท่ีท่ีมีการสั่งการ  

11. ความเสมอภาค (Equity) ในการกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัหน้าท่ีของตน 
ไม่ว่าจะเป็นการอาสาเข้ามาท าหรือท าตามหน้าท่ีก็ตามผูบ้ริหารจะต้องให้ความเมตตาและให้
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมกบัทุกคน ความเสมอภาคในท่ีน้ีไม่รวมถึงการบงัคบัขู่เขญ็ใหท้  า  

12. ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน (Stability of Tenure of Personnel) ผูป้ฏิบติังาน       
แต่ละคนจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติังานใหม่ และความส าเร็จในการท างานให้ไดผ้ลดี การจะ
ท าให้เกิดผลดงักล่าวตอ้งอาศยั ประสบการณ์เดิม ซ่ึงถา้เขาสามารถดึงประสบการณ์เดิมมาช่วยได ้
จะท าใหก้ารท างานนั้นส าเร็จ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานหรือปรับออกก่อนท่ีผูป้ฏิบติังาน
จะดึงประสบการณ์เดิมมาใช ้จึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณา  

13. ความคิดริเร่ิม (Initiative) การคิดท่ีแตกต่างไปจากแผนงานเดิมท่ีวางไวแ้ละ
ความสามารถสร้างสรรคง์านนั้นใหส้ าเร็จไดท้ั้งจากผูท่ี้มีความเฉียบแหลม จนถึงผูท่ี้มีประสบการณ์ 
ความคิดริเร่ิมของผูป้ฏิบติังานจะช่วยเพิ่มความเขม้แขง็ใหก้บัทางธุรกิจไดดี้  

14. ความสามคัคี (Esprit de Corpse) ความสามคัคีคือพลงั ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสร้าง       
ใหเ้กิดกบับุคคลในองคก์าร14 
                                                 

 
14 ศิริพงษ ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: บุค๊ พอ้ยท,์ 2548 ), 24-26. 
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 ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ (Elements of Management) ฟาโยล์ เห็นว่า
หลักการบริหารจัดการแบ่งได้ตามหน้าท่ี คือ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ 
(Organizing) 3. การสั่งการ (Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม 
(Controlling) โดยสามารถอธิบายหลกัการดงักล่าว ดงัน้ี 

 1.  การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดและพิจารณาวิธีการท่ีควรปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงฟาโยล์ ถือว่าการวางแผนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการบริหารจดัการ 
ซ่ึงในแผนการปฏิบติังาน (Plan of Action) มีอยู่หลายแผน เช่น 1. ทรัพยากรของธุรกิจ ได้แก่ 
ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองมืออุปกรณ์ วตัถุดิบ ทรัพยากรมนุษย ์วิธีการขาย การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้       
2. ลกัษณะโดยทัว่ไปของงานระหวา่งท าในปัจจุบนั (Work in Process) 3. แนวโนม้ของกิจกรรม
ของบริษทัท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่ได้ก าหนดไวล่้วงหน้า ฟาโยล์ เสนอแนวคิดว่าแผนเป็นกลยุทธ์
พื้นฐานในการประเมินความสามารถในการท างานและจุดแข็งในปัจจุบนัขององค์การ รวมถึง      
การประเมินสภาพแวดลอ้มเพื่อคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงแผนการส าหรับผูบ้ริหารยุคใหม่เรียกวา่ 
การวางแผนเชิงสถานการณ์ (Contingency Planning) ดงัน้ี แผนท่ีดีท่ีสุดไม่จ  าเป็นตอ้งคาดการณ์    
ส่ิ ง ท่ีจะ เ กิด ข้ึนในอนาคต แ ต่ เ ป็น ส่ิง ท่ีต้องป้องกันอันตราย ท่ีอาจเ กิด ข้ึนกับ ธุรกิจจาก                     
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์การและท าให้วตัถุประสงค์ขององค์การเปล่ียนไป และ       
ในการพฒันาแผนปฏิบติัการนั้น ฟาโยล์ ได้วางแนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือในการปฏิบติังาน       
ไวด้งัน้ี “การเรียนรู้วิธีการของความเป็นไปไดใ้นอนาคต และวิธีการท่ีจะใชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหัวหน้าแผนก ซ่ึงประสบการณ์ของหวัหนา้แผนกนั้นจะท าให้
สามารถวางแผนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การได้” ในการท างานร่วมกนันั้นจ าเป็นตอ้งมี     
การวางแผน และในการวางแผนนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายระดบัดว้ยกนัตั้งแต่ระดบั
ปฏิบติัการจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงแผนท่ีดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
(Unity) มีความต่อเน่ือง (Continuity) มีความยืดหยุน่ได ้(Flexibility) และมีความถูกตอ้ง (Precision) 
ซ่ึงลักษณะของแผนนั้ นจ าเป็นต้องแงวิธีการปฏิบัติงานออกเป็นขั้นตอน และแผนอาจเป็น           
แผนประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ ประจ าปี เป็นตน้  

2.  การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดกิจกรรมและความสัมพนัธ์ภายใน
องค์การเพื่อการประเมินผลและการฝึกอบรมพนกังาน ซ่ึงต่อมาแนวคิดของฟาโยล์ ไดแ้บ่งการจดั
องค์การเป็น 2 ส่วน คือ 1. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการซ่ึงจดักลุ่มกิจกรรม            
ท่ีจ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกั โดยการจดักลุ่มงานเป็นหน่วยการจดัการและการออกแบบ
ในแต่ละกลุ่มท่ีข้ึนตรงกบัผูจ้ดัการ ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นในการควบคุมการท ากิจกรรมต่างๆ 
หรือเป็นการจดัหาทุกอย่างเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน เช่น วตัถุดิบ เคร่ืองมือ เงินทุน และทรัพยากร
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มนุษย์ ซ่ึงเป็นภาระหน้าท่ีในการบริหารจัดการเพื่อให้บุคคลและทรัพยากรขององค์การ                   
มีความสอดคลอ้งกนัในวตัถุประสงค ์วธีิการและความตอ้งการท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงโครงสร้างขององคก์าร
จะมีการเตรียมการจดัหาเพื่อให้องค์การมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of Direction) เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารต้องก าหนดโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
รวมถึงการก าหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในกิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนั
และความร่วมมือกนัในการท างาน รวมถึงการควบคุมซ่ึงปราศจากกฎระเบียบและการควบคุม      
ทางเอกสาร อย่างไรก็ตามองค์การจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ารซ่ึงหมายถึงทุกฝ่ายในองคก์าร ทรัพยากร
บุคคลขององคก์ารนั้นจ าเป็นตอ้งมีความรู้และความสามารถปรับให้เหมาะสมกบัองคก์ารได ้ดงันั้น
องค์การจ าเป็นต้องจดัทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงานในองค์การด้วย  2. การจดับุคคล           
เขา้ท างาน (Staffing) (หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย)์ เป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการเพื่อให้มัน่ใจ
ว่าองค์การมีพนักงานท่ีมีความสามารถทุกระดบัในงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ       
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีงานคือ 1.การคดัเลือก (Selection) เป็นการจดัหาบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน เพื่อเข้ามาท างานในองค์การ ซ่ึงฟาโยล์ถือว่า         
การคัดเลือกเป็นโอกาสของพนักงาน คือระยะเวลาในการคัดเลือกพนักงานนั้ นจะเพิ่มข้ึน              
ตามต าแหน่งท่ีท าการคดัเลือก  2. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินทั้งต าแหน่งผูบ้ริหาร
และพนกังานในบริษทั โดยจะประเมินทั้งทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ความแข็งแรง ดา้นสติปัญญาและ
ความเขม้แขง็ทางอารมณ์ จริยธรรมและความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีในต าแหน่งนั้น  

3. การสั่งการ (Commanding) เป็นศิลปะในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความรู้
ตามหลกัของการบริหารจดัการ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีสามารถสั่งการได้จะตอ้งมีลกัษณะ คือ 1) มีความรู้
เก่ียวกบัพนกังาน 2) สามารถคดับุคคลท่ีไม่มีความรู้ความสามารถออกจากองค์การได ้3) สามารถ
ก าหนดขอ้ผกูมดัระหวา่งบริษทัและพนกังานได ้4) เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน 5) ตรวจสอบ    
การปฏิบติังานขององคก์ารเป็นช่วงๆ เพื่อให้สามารถสรุปภาพรวมขององคก์ารได ้6) มีการประชุม
และจัดหารองผู ้จ ัดการเพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 7) ก าหนดแผนงานเพื่อ               
ให้ครอบคลุมรายละเอียดขององค์การ 8) มุ่งให้เกิดความสามคัคี ความรู้ความสามารถ อ านาจ         
ในการตดัสินใจ และกระตุน้ใหเ้กิดความซ่ือสัตยข์องบุคคลในองคก์าร   

4. การประสานงาน (Coordinating) เป็นการประสานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ส าหรับฟาโยล์กล่าวถึงการประสาน        
เป็นการปรับความสมดุลของค่าใชจ่้ายและรายไดใ้นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการผลิตมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องท าให้แผนมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์         
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ขององคก์าร เช่น การก าหนดหนา้ท่ีตารางและความรับผดิชอบการประชุมผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ 
ซ่ึงจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและก าหนดแผนงานขององค์การได้ ในการประชุมนั้นจะตอ้ง        
มีความรวดเร็วและมีการจดัการของขอ้มูลใหง่้ายต่อการใชง้าน  

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการติดตามและแกไ้ขการปฏิบติังาน
ขององค์การและบุคคล เป็นกิจกรรมภายในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นกระบวนการ
วดัผลการปฏิบติังานและการแกไ้ขเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ โดยเปรียบเทียบวา่อะไรก าลงัเกิดข้ึน
ท่ีแท้จริงกับอะไรเป็นส่ิงท่ีวางแผนไว้และด า เนินการอย่างเหมาะสมในการปรับปรุงท่ีมี    
ความคลาดเคล่ือนไปจากแผนการควบคุมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนและการก าหนดหลกัการ
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาขอ้ผดิพลาดและท าการแกไ้ข การควบคุมสามารถประยุกตใ์ชก้บับุคคล 
วตัถุประสงค ์และกิจกรรมได ้การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถกระตุน้การท างานของบุคคล
และอาจมีการลงโทษหากมีความจ าเป็น การควบคุมจะสามารถควบคุมได้ทั้งบุคคล การปฏิบติั    
ตามแผน กิจกรรมทางการเงิน ความมัน่คง และขอ้มูลสารสนเทศ การควบคุมจะมีผลกระทบต่อ
หน้าท่ีทางการบริหารจดัการทั้ง 4 หน้าท่ี คือ 1) การวางแผน 2) การจดัองค์การ 3) การสั่งการ                   
4) การประสานงาน เน่ืองจากจะท าให้แผนมีประสิทธิภาพ องค์การมีจุดแข็ง  มีความสะดวก            
ในการประสานงานและเพิ่มแระสิทธิภาพภายในองคก์าร เป็นตน้ 

ทฤษฎกีารบริหารจัดการเชิงพฤติกรรม 
แนวคิดดา้นทฤษฎีการบริหารจดัการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) หรือทฤษฎี

องค์การสมยัเดิมใหม่ (Neo-Classical Organization Theory) น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเชิงมนุษย
สัมพนัธ์ (Human Resources Approach) ซ่ึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและท าความเขา้ใจพร้อมทั้ง
อธิบายถึงกระบวนการทางพฤติกรรมจิตวิทยาและสังคมวิทยา ท่ีมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์กบัลกัษณะ        
ท่ีเป็นทางการของการปฏิบติังานของคน จึงเป็นการศึกษาดา้นมนุษยส์ังคม (Social Man) ซ่ึงจะเช่ือวา่ 
คนทุกคนมีความตอ้งการอยู่รวมกนั มีความเป็นมิตรต่อกนัและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น
ทฤษฎีน้ีจึงเนน้การเพิ่มผลผลิตดว้ยการท าความเขา้ใจตวับุคคล และเช่ือวา่ถา้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจ
ผู ้ร่วมงานและปรับองค์การของตนให้ เข้ากับผู ้ร่วมงานได้แล้วก็ จะท าให้องค์การนั้ น               
ประสบความส าเร็จ โดย บาร์นาร์ด (Chester Barnard) ได้น าเสนอทฤษฎีใหม่ของโครงสร้าง
องคก์าร โดยมุ่งองคก์ารเป็นระบบการส่ือสาร ซ่ึงจะอธิบายส่ิงท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

1.  ความส าคญัของพฤติกรรมมนุษย ์(Importance of Individual Behavior) Barnard 
เป็นนักทฤษฎีคนแรกท่ีมุ่งท่ีความส าคัญและความหลากหลายของแต่ละบุคคลในการท างาน         
โดยกล่าวว่า ส่วนประกอบขององค์การท่ีส าคญัก็คือความเต็มใจของบุคคลท่ีจะใช้ความพยายาม
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ส่วนตวัเพื่อให้เกิดระบบความร่วมมือ โดยถือว่าบุคคลเป็นปัจจยัเชิงกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานภายใน
องคก์าร ดงันั้นจึงควรจูงใจใหพ้นกังานเกิดความร่วมมือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียงัปรากฏอยูใ่นยคุปัจจุบนั  
 2.  ทฤษฎีการให้ความร่วมมือของบาร์นาร์ด (Barnard Theory of Compliance) โดย      
มุ่งความส าคญัท่ีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) ในด้านการด าเนินการและความร่วมมือใน
องค์การ โดยพิจารณาหลักพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1)  ความเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ                  
(The Willingness to Cooperate) ความร่วมมือและความเต็มใจของบุคคลท่ีจะให้ความร่วมมือถือ
เป็นความตอ้งการ    พื้นฐานขององคก์าร 2) การยินยอม (In Complying) บุคคลแต่ละคนจะยินยอม
ในส่ิงท่ีตนเองชอบ ผูบ้ริหารจึงตอ้งพยายามสร้างความพอใจส่วนบุคคล ทั้งน้ีมองในลกัษณะว่า
ความเต็มใจท่ีจะเสียสละหรือความพอใจส่วนตัวต่อการปฏิบัติเพื่อองค์การ 3)ขอบเขตของ          
ความไม่แตกต่าง (Zone of Indifference) หมายความวา่ บุคคลเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งของผูท่ี้
เหนือกว่า ซ่ึง Barnard เห็นค าว่า ขอบเขตของความไม่แตกต่าง หมายความว่า แต่ละบุคคล                
ท่ีรับค าสั่งจะตอ้งไม่มีค  าถามและไม่มีปัญหาเกิดข้ึนจากการรับค าสั่งนั้น 4) การจูงใจ (Inducement) 
และการรู้จกัคิด (Conscious) เป็นความเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ โดยแสดงออกในเร่ืองของ       
ความพึงพอใจ (Satisfactions) และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfactions) ของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะท าให้
เกิดข้อได้เปรียบคือการปฏิบัติตามค าสั่ง และข้อเสียเปรียบคือ ส่ิงจูงใจท่ีใช้ Barnard กล่าวว่า 
ส่ิงจูงใจด้านวตัถุอย่างเดียวนั้ นยงัไม่เพียงพอ จะต้องมีแรงจูงใจด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น โอกาส              
ให้ความก้าวหน้า โอกาสในการสร้างความแตกต่าง ความภาคภูมิใจ และอ านาจเฉพาะตัว                
ซ่ึงขอบเขตของข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบจะข้ึนอยู่กบัระดับการจูงใจท่ีเหนือกว่าขอบเขต 
เน่ืองจากในบางคร้ังองคก์ารไม่สามารถจดัหาส่ิงจูงใจใหเ้พียงพอได ้ 
 3.  ทฤษฎีโครงสร้างองค์การของ บาร์นาร์ด (Barnard Theory of Organization 
Structure) Barnard ไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างองคก์าร โดยเนน้วา่องคก์ารเป็นโครงสร้างท่ีผู ้
ตดัสินใจมุ่งท่ีความส าคญัของการส่ือสารในองค์การ โดยมุ่งท่ีบทบาทขององค์การอย่างไม่เป็น
ทางการ และอธิบายถึงวิธีการช่วยส่ือสารและพลังยึดเหน่ียว ซ่ึงผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับองค์การ
ประกอบด้วย ผูล้งทุน ผูข้ายปัจจยัการผลิต และบุคคลอ่ืน ซ่ึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับ
องคก์าร15 
 ไซมอนเป็นนกัทฤษฎีการให้ความร่วมมือ (Simon Theory of Compliance) คลา้ยกบั
ทฤษฎีของบาร์นาร์ด แนวคิดของไซมอนได้ถูกพัฒนาและให้ความร่วมมือกับปัญหาส าคัญ              
                                                 

 15 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, ทฤษฎอีงค์การ (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร ,2545), 

91, 106-107. 
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ท่ีผูบ้ริหารก าลังเผชิญอยู่กล่าวคือ การตัดสินใจในระดับท่ีสูงข้ึนขององค์การไม่มีผลกระทบ          
ต่อกิจกรรมของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ นอกจากจะตอ้งมีการส่ือสารจากระดบับนสู่ระดบัล่าง 
โดยจะตอ้งมีการส ารวจพฤติกรรมของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพล 2 ประการ 
คือ 1. ทศันคติอุปนิสัย และสภาพจิตใจของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจ
ขอ้ได้เปรียบในองค์การ 2. การตดัสินใจของพนกังานในระดบัปฏิบติัการขององค์การ ผูบ้ริหาร
จะต้องแนะน าและอบรมให้พนักงานเกิดความภักดีต่อองค์การ โดยมุ่งท่ีประสิทธิภาพและ           
การฝึกอบรม โดยข้ึนอยู่กบัอ านาจหน้าท่ี และการให้ค  าแนะน า ตลอดจนการให้บริการดา้นขอ้มูล
ต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีทั้งลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นตามทฤษฎีของไซมอน 
จะมีรูปแบบอิทธิพลภายในองคก์าร ซ่ึงจะท าให้พนกังานเกิดความเช่ือมัน่และร่วมมือกนัอยา่งเต็มท่ี
ภายในองค์การ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแลกเปล่ียนกนัไดด้งัน้ี 1) สามารถให้อ านาจหน้าท่ีแก่พนกังาน   
คนใดคนหน่ึง ซ่ึงผู ้ใต้บังคับบัญชาจะยอมรับอ านาจหน้า ท่ี  ก็ ต่อเ ม่ือการใช้อ านาจหน้า ท่ี
นอกเหนือไปจากประเด็นท่ีส าคญั (ขอบเขตของการยอมรับ: Zone of Acceptance) ซ่ึงมีความหมาย
เท่าเทียมกนักบัขอบเขตของความแตกต่าง (Zone of Indifference) ของ Barnard และเม่ือพิจารณาถึง
ความกวา้งของการยอมรับของบุคคล โดยทัว่ไป ทฤษฎีของ Simon ลกัษณะทิศทางของส่ิงจูงใจ       
ท่ีองค์การน า เสนอนั้ น จะประกอบด้วย เ งินเดือน (Salary)  ต าแหน่งหน้า ท่ี  (Status) และ             
ความภาคภูมิใจ (Prestige) ตลอดจนโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง และรางวลัท่ีเป็นส่ิงของและ        
ไม่เป็นส่ิงของ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามส่ิงจูงใจไม่ใช่เพียงวิธีเดียวท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับในอ านาจ
หน้าท่ี แต่ยงัมีวิธีการอ่ืน เช่น ความเป็นไปได้ของการสูญเสียงานของบุคคล และการต่อต้าน        
(การลงโทษ) ทางสังคม (Social Sanction) ซ่ึงเกิดจากการยอมรับในงานก่อน โดยทัว่ไปการร่วมมือ
กับองค์การและการยอมรับบทบาทของผูใ้ต้บังคับบัญชาจะก าหนดขอบเขตของการยอมรับ
พฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการตดัสินใจอยา่งเตม็ใจโดยผูบ้งัคบับญัชาตามทฤษฎีของ Simon 
อาจจะตอ้งก าหนดารควบคุมตนเองของพนกังาน (Employee Self-Control) อนัหมายถึงการควบคุม
ดา้นทศันคติ (Attitude) อุปนิสัย(Habit) และสภาพจิตใจ (State of Mind) ท่ีจะชักน าให้บุคคล
สามารถบรรลุการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับองค์การ Simon กล่าววา่มีปัจจยั 3 ประการ   
ท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาการควบคุมตนเอง (Self-Control) คือ 1) พนกังานจะมีความจงรักภกัดีหรือ
ผูกพันกับองค์การ ซ่ึงจะท าให้เป้าหมายขององค์การกลายเป็นเป้าหมายของพนักงานด้วย                
2)การจูงใจพนกังานโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Criterion of Efficiency) ซ่ึงพนกังานจะไดรั้บ     
การจูงใจดว้ยวิธีการท่ีสั้ นท่ีสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3) การฝึกอบรมเป็นวิธีการท่ีจะ
พัฒนาการควบคุมตนเอง (Self-Control) โดยการจัดเตรียมสมาชิกขององค์การ เพื่อบรรลุ             
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การตดัสินใจด้านความพึงพอใจ โดยปราศจากความจ าเป็นท่ีจะมอบขอบเขตของอ านาจหรือ
เคร่ืองมือต่างๆ  
 คาทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) เป็นนกัจิตวิทยาสังคม ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของทฤษฎีองค์การ โดยได้รวมประเด็นของค าว่า ส่วนรวมหรือภาพรวม (Macro) คือ
โครงสร้างขององคก์าร และส่วนย่อย (Micro) คือ พฤติกรรมของพนกังานเพื่อแสดงความสัมพนัธ์
ขอทั้งสองส่ิงน้ี คาทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารตอ้งอาศยัความร่วมมือกนั 
ตลอดจนการใชก้ฎหรือการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงรูปแบบของความร่วมมือมี 3 ประการ คือ  
 1.  การใชร้ะบบการใหร้างวลั (Reward) ส าหรับจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรม  
 2.  รางว ัลน้ีต้องมีการเ ช่ือมโยงกับพฤติกรรมท่ีต้องการและผลการปฏิบัติงาน            
ของพนักงานก็จะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ได้รับรางวลัท่ีต้องการ ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับต าแหน่งงาน       
(Job Identification) งานตอ้งมีความทา้ทายและพนกังานมีโอกาสแสดงความสามารถส่วนตวัเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จ ตลอดจนควรไดรั้บการจูงใจให้ท างานนั้น  
 3.  ในส่วนของความต่อเน่ืองจากการมีส่วนร่วมจะถือเป็นกระบวนการภายใน          
ของเป้าหมายองค์การ ดงันั้นพนักงานจะตอ้งยอมรับเป้าหมายขององค์การเสมือนกับเป้าหมาย     
ของตนเอง และใหค้วามร่วมมือเพราะการกระท าเช่นนั้นถือวา่บรรลุเป้าหมายของเขาดว้ย16 
  มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) เป็นนกัคิดท่ีเสนอทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มนุษย ์(Hierarchy of Needs) หรือเรียกวา่ Maslow’s Theory ทฤษฎีน้ีเสนอแนะวา่ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี           
ในการจดัการให้คนงานไดรั้บผลตามล าดบัความตอ้งการเพื่อให้การปฏิบติังานในองค์การบรรลุ
เป้าหมาย โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  
  1.  มนุษย์มีความต้องการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนอง และความต้องการน้ีจะเป็น      
แรงกระตุ้นให้เกิดการแสดงพฤติกรรม ความตอ้งการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิด
แรงจูงใจของมนุษย ์ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจอีกต่อไป                 
  2.  ความตอ้งการของมนุษยมี์ทั้งส้ิน 5 ขั้น และความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นล าดบัขั้นกนัไป 
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการจากระดบัต ่าไปสู่ความตอ้งการท่ีมีระดบัสูงกวา่  
  3.  ล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยจ์ะประกอบดว้ย 1)ความตอ้งการทางกายภาพ 
(Physiological Needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ท่ีจะท าให้มีชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ปัจจยัส่ี  

                                                 

 16 เร่ืองเดียวกนั, 82-88, 105-108, 114. 
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ในการด ารงชีวิต ความตอ้งการทางเพศ 2)ความตอ้งกรความมัน่คงและปลอดภยั (Security Needs) 
คือความตอ้งการท่ีจะให้ชีวิตมีความมัน่คงปลอดภยัจากภยนัตรายต่าง ๆ ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ี  
จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการทางกายภาพได้รับการตอบสนองแลว้ในระดบัหน่ึง 3)ความตอ้งการ
ความรักและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Needs / Love and Belonging Needs) ไดแ้ก่          
ความตอ้งการท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ต้องการมีเพื่อน 4)ความตอ้งการ    
ความเคารพนบัถือ (Self – Esteem Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะนบัถือตนเองและไดรั้บการยกยอ่ง
ในสังคม  5) ความตอ้งการประจกัษต์น (Self Actualization Needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ีจะพฒันา
ตนเองใหบ้รรลุศกัยภาพสูงสุดท่ีตนเองจะเป็นได ้เป็นการพฒันาให้ตนเองท าในส่ิงท่ีสามารถท าไดดี้
ท่ีสุด  อนัเป็นการแสดงวา่เราเกิดมาเพื่อเป็นอะไร (Born to Be) ความตอ้งการของมนุษยท์ั้งห้าขั้นน้ี
จะเป็นล าดบัขั้น กล่าวคือความตอ้งการจะเร่ิมจากความตอ้งการระดบัต ่าไปสู่ความตอ้งการระดบั     
สูงกว่า ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม           
ของผูป้ฏิบติังานอีกต่อไป ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้นจึงจะเป็นเคร่ืองจูงใจ    
ใหเ้กิดพฤติกรรมของพนกังาน17 
 แนวคิดในการบริหารองค์การโดยให้เกดิความร่วมมือในการด าเนินการ 
 เกรย ์ (Barbara Gray) นิยามความร่วมมือ วา่หมายถึง กระบวนการท่ีภาคส่วนต่างๆ ซ่ึงมี
มุมมองต่อปัญหาท่ีต่างกนั สามารถแสวงหาทางออกร่วมกนั การรวมกนัเป็นพนัธมิตร โดยการ
ร่วมมือกนัเป็นมากกว่าการแลกเปล่ียนทรัพยากรเน่ืองจากเป็นการรวมมุมมอง ทรัพยากร ทกัษะ 
ความร่วมมือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การคิดร่วมกันเพื่อวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสในการ
แกปั้ญหา ความคิดจะกลายเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยผ่านความร่วมมือ นอกจากนั้นความร่วมมือยงั
ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในวิธีการท างาน ความร่วมมือกนัจะแข็งแกร่งข้ึนหากหุ้นส่วนมีความ
คลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะความคลา้ยคลึงกนัในความคิดและประเภทของการบริการ   
 จอห์น สเตนเนอร์ และคณะ (John-Steiner) ให้ความหมายของความร่วมมือว่า       
ความร่วมมือไม่ใช่เพียงการวางแผนหรือการตดัสินใจร่วมกนัเท่านั้น แต่ความร่วมมือยงัหมายความ
ถึงการคิดร่วมกนัขององค์การท่ีมากกว่าหน่ึงองค์การ เป็นการตกลงการใช้ทรัพยากรอ านาจและ
ศกัยภาพร่วมกนั   
 สจรวซ (David Straus) นิยามค าวา่ความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชน
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม องคก์าร ชุมชน เพื่อวางแผน สร้างสรรค ์แกปั้ญหา และตดัสินใจร่วมกนั   
                                                 

 17 วนัชยั มีชาติ, การบริหารองคก์าร (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2556), 49-51. 
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 ลินเดน (Russ Linden) ไดก้ าหนดความหมายของค าวา่ ความร่วมมือ วา่ ตามรากศพัท์
หมายถึง     การร่วมแรง (Co-Labor) ร่วมพยายามและร่วมเป็นเจา้ของผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน โดยความ
ร่วมมือน้ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลจากต่างองค์การ (หรือต่างหน่วยภายในองค์การเดียวกัน) ได้ร่วมกัน
ด าเนินการบางส่ิงซ่ึงต้องใช้ความพยายาม ทรัพยากรและการตดัสินใจร่วมกันรวมถึงร่วมเป็น
เจา้ของผลผลิตหรือบริการสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน โดยกล่าววา่ความร่วมมือ มีองคป์ระกอบไดแ้ก่  
 1.  The Basics การมีส่วนร่วมของประชาชน มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน                  
มี champion ช่วยท าใหค้วามร่วมมือมีความเป็นไปได ้ 
 2.  Trusting Relationship การใหค้วามส าคญัต่อหลกัการความไวว้างใจ   
 3.  Developing High Stakes การมีประเด็นท่ีมีความรุนแรงเพียงพอท่ีจะจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือกนั  
 4.  Creating a Constituency for Collaboration การมีหน่วยงานเขา้มาร่วมมือกนัใน    
การท างาน  
 5.  Building Collaborative Leadership การสร้างผูน้ าเพื่อประสานให้ความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์ารต่างๆ ด าเนินไปได ้
 อาการ์นอฟและแม็คไกเกอร์ (Robert Agranoff and Michael Mc Guire) ให้ความหมาย
ของความร่วมมือไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีกระตุน้ให้องคก์ารต่าง ๆ เขา้มาปฏิบติังานร่วมกนั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีศกัยภาพขององค์การหน่ึงองคก์ารใดเพียงองคก์ารเดียวจะสามารถ
ท าให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้หรือถา้สามารถท่ีจะท าไดก้็อาจจะประสบความส าเร็จไดย้าก นอกจากน้ี   
การสร้างความร่วมมือ  ยงัหมายรวมถึงการคน้หาหรือคิดค้นทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา
ภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ ท่ีมีอยู่ เช่น องค์ความรู้ เวลา งบประมาณ และการแข่งขนั เป็นตน้ และได้
เสนอแนวทางท่ีท าใหเ้ห็นกระบวนการความร่วมมือท่ีชดัเจนข้ึน ดงัน้ี              
 1.  การกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) ความร่วมมือจะเกิดข้ึน
จ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของ          
การด าเนินงาน บุคคลท่ีเหมาะสมในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีครอบครองทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการจดัท า
นโยบาย เช่น งบประมาณ ความรู้ ขอ้มูล ความช านาญ เป็นตน้  
 2.  การวางกรอบความร่วมมือ (Framing) เป็นการสร้างให้เกิดกรอบความร่วมมือใน
การด าเนินงานร่วมกัน จุดมุ่งหมายในภาพรวมของการสร้างความร่วมมือ คือ การวางแผน
ยทุธศาสตร์จากผูท่ี้เขา้ร่วมในเครือข่ายความร่วมมือน้ี  
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 3.  การระดมความร่วมมือ (Mobilization) เป็นการด าเนินงานให้บรรลุถึงขอ้ตกลงและ
เกิดการปฏิบติัร่วมกัน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนทั้งจากคนภายนอกและภายในเครือข่าย    
ความร่วมมือดว้ย  
 4.  การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเอ้ืออ านวย
เพื่อใหเ้กิดการสร้างสัมพนัธภาพท่ีสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งกนั 
 ทอมสัน และคณะ (Ann Marie Thomson และคณะ) ให้ความหมายของความร่วมมือวา่ 
หมายถึงความร่วมมือท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารทั้งความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยการเจรจา การท าความตกลง การบริหารขอ้ตกลงร่วมกนั   
 ริงและเวน (Peter Smith Ring and Andrew H. Van de Ven) นิยามค าวา่ความร่วมมือ 
โดยทั้งสองกล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึงกระบวนการท่ีตวัแสดงท่ีมีอิสระมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านการ
เจรจาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างกฎเกณฑ์ โครงสร้างร่วมกัน รับผิดชอบใน
ความสัมพนัธ์และการปฏิบติัต่อกนัหรือตดัสินใจต่อประเด็นปัญหาร่วมกนั กระบวนการดงักล่าว
เป็นการแบ่งปันแนวปฏิบติัและผลประโยชน์ร่วมกนั และไดเ้สนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการ
ความร่วมมือไว ้ดงัน้ี  
 1.  การเจรจา (Negotiation) การท่ีองค์การต่างๆ จะมาร่วมมือกนัได ้ตอ้งมีการเจรจา
ต่อรองทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการสร้างความเขา้ใจและการรับรู้ให้ตรงกนั
อย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะก่อให้เกิดการยอมรับร่วมกนัต่อไป หากการเจรจา
ร่วมกนัเกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนด้วยกนัทุกฝ่าย องค์การต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมก็จะด าเนินต่อไป
พร้อมทั้งน าไปสู่การตกลงยอมรับซ่ึงกนัและกนั  
  2.  การตกลงยอมรับ (Commitment) เป็นการสร้างการตกลงยอมรับร่วมกันเพื่อ         
การด าเนินการในอนาคต ผ่านกรปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ทั้ งการจัดท าสัญญาท่ีเป็นทางการ สัญญา       
ความเช่ือมัน่ทางใจ และความสามารถในการจดัการปัญหากรณีท่ีองค์การไม่ให้ความร่วมมือ         
ในการด าเนินการ  
  3.  การด าเนินการ (Implementation) เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน     
ผา่นบทบาทขององคก์ารและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงควรเป็นการด าเนินการท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีร่วมมือกนั  
  4.  การประเมิน (Assessment)  เป็นการประเมินบนพื้นฐานของการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ต่อกนัหรือไม่ ถ้าหากประเมินแล้วพบว่าขอ้ตกลงท่ียอมรับร่วมกนัไม่ได้ถูกน าไป
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ปฏิบติัอยา่งมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่อกนั ผูมี้ส่วนร่วมต่างๆ ก็จะเร่ิมด าเนินการเจรจาใหม่หรือ
สร้างขอ้ตกลงใหม่ ทั้งน้ีการเรียกร้องหรืออกจากความร่วมมือข้ึนอยูก่บัมุมมองในการเช่ือมโยงต่อ
กนัในความร่วมมือวา่มีมากนอ้ยเพียงใดและการรักษาความร่วมมือให้ย ัง่ยืนก็อาจจ าเป็นตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานท่ีนอกเหนือจากโครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีเป็นทางการ 
 วดูและเกรย ์(Wood and Gray) กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือ    
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง หน้าที กฎเกณฑ์ การปฏิบติังานร่วมกนัโดยสรุปไดว้่า   
ผูท่ี้เขา้ร่วมมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นทางการท่ีสุด แต่ละฝ่าย
ยอมรับ    ในการมีผูน้ าร่วมกนั เป็นความร่วมมือท่ีหวงัผลระยะยาว มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ 
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติังาน และการประเมินผล ยอมรับความเส่ียงและผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั            
ใช้ทรัพยากรร่วมกนั โดยความร่วมมือจะเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการด าเนินกิจกรรม 
โดยส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูล การร่วมมือกนัแก้ปัญหา และ     
การตดัสินใจร่วมกนั   
 ลูคาส (Lucas) ใหค้วามหมายความร่วมมือในการท างานขององคก์ารวา่ เป็นการท างาน
ร่วมกนัระหว่างบุคคลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการของบุคคล หรือความตอ้งการขององค์การ               
ในการร่วมกันรับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการท างาน                 
มีกลุ่มร่วมมือ สมาชิกมีการวเิคราะห์วจิารณ์ตนเอง และรู้สึกวา่ตนไดรั้บความไวว้างใจจากผูอ่ื้น   
 รอบบินส์และฟินเลย ์(Robbins and Finley) ให้ความหมายของความร่วมมือในการ
ท างาน โดยเน้นความส าคญัว่าทุกฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกนัเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน และ
สามารถท าใหที้มคงอยูไ่ดเ้พื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั   
 เกรแฮมและไรท์ (Graham and Wright) ไดศึ้กษาความหมายของความร่วมมือจาก    
การสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยสรุปนิยามความร่วมมือว่า หมายถึง การท างาน
ร่วมกันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การวางแผน การแบ่งปัน และการบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรม18  
 โฮลสติ (K. J. Holsti) กล่าววา่ ความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีท าร่วมกนั 
หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน โดยมีลักษณะของ            
ความร่วมมือ ดังน้ี ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบติังานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน     
ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆ หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางสร้างเสริม และ    

                                                 

 
18แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ, เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงได้

จาก http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/3304/3304-7.pdf 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/3304/3304-7.pdf
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ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและของตนเอง ความร่วมมือเป็นการกระท า   
ท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัและเพิ่มก าลงัในทางปฏิบติั  โดย K. J. Holsti กล่าวว่าแนวการปฏิบติัเพื่อให ้    
เกิดความร่วมมือ ประกอบดว้ย       
 1.  ช้ีให้เห็นประโยชน์ร่วมกัน ท าให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องมีความรู้สึกต่องานตรงกัน      
ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งและท าความเขา้ใจถึงผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั      
การชักจูงให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมอาจใช้ไม่ได้กับบางคน จึงต้องช้ีให้เห็นถึงประโยชน์
ทางออ้มท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการประสานงานจะไดรั้บดว้ย      
 2.  ผูกมิตรไมตรีต่อกนั ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีน ้ าใจท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัด้วยวิธี   
ให้ผูเ้ก่ียวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้งานบรรลุ    
ผลส าเร็จใหจ้งไดแ้ละย  ้าใหเ้ห็นวา่เป็นความส าเร็จร่วมกนั  
 3.  แนะน ากัน ท าให้ผู ้ป ฏิบัติงานท่ี เ ก่ียวข้องกันมีความสามารถทัด เทียมกัน               
ด้วยการพิจารณาความสามารถของผู ้ร่วมปฏิบัติในการประสานงานทั้ งด้านความสามารถ              
ในการส่ือสาร ความสามารถเฉพาะดา้นหรือความถนดัในงาน และให้ขอ้แนะน าท่ีจะเป็นทางท าให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสามารถในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เพื่อจะไดท้  างานไปดว้ยกนัได ้              
 4.  มีการส่ือสารท่ีดี ท าใหด้ว้ยประสบการณ์ร่วมกนัหรือสร้างสภาวะคลา้ยคลึง ดว้ยการ
ร่วมกนัคิด หากสามารถร่วมวางแผนปฏิบติัการดว้ยกนัตั้งแต่ตน้ก็จะช่วยให้มีกรอบแห่งการอา้งอิง 
(Frame of Reference) ร่วมกนัท างานอยูใ่นวงประสบการณ์ท่ีมีสภาวะคลา้ยคลึงกนั  
 5.  เพิ่มความใกล้ชิด ท าให้มีการพบปะหารือกนัอยู่เสมอ เพื่อให้ไวว้างใจกนั เพราะ
ความใกล้ชิดจะช่วยให้ได้และเปล่ียนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึกกันยิ่งใกล้ชิดกัน            
มากเท่าใดก็จะเกิดความเขา้ใจและรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน ถ้ามีความหวงัดีต่อกนั มีเจตนาบริสุทธ์ิ   
และจริงใจก็จะเพิ่มความเช่ือถือไวว้างใจกนัยิง่ข้ึน19 
 ไบร์สันและคณะ (John M. Bryson และคณะ) ไดแ้บ่งกระบวนการในการด าเนินงาน
ความร่วมมือออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย  
  1.  การบุกบัน่เพื่อก่อให้เกิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Forging Initial Agreement) เป็นการสร้าง
ความตกลงอยา่งไม่เป็นทางการเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภารกิจ และกระบวนการของความร่วมมือ 
ซ่ึงขอ้ดีของการสร้างขอ้ตกลงคือท าใหส้ามารถตรวจสอบได ้  

                                                 

 
19 ทฤษฎีความร่วมมือ, เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. 

archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2550/poli1250wr_ch2. 
 

http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2550/poli1250wr_ch2
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  2.  การสร้างภาวะผูน้ า (Building Leadership) ในกระบวนการความร่วมมือมกัท าให้
เกิดบทบาทท่ีหลากหลายของผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยบทบาทหลกั ๆ ของ
ภาวะผูน้ าจะประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ เป็นผูอุ้ปถมัภ ์(Sponsors) ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสูงสุด 
รวมถึงมีอ านาจหน้าท่ีและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้  แม้ว่าจะไม่ได้สัมผสัการด าเนินงาน
ประจ าวนัอย่างใกล้ชิด  ส่วนบทบาทอีกลักษณะหน่ึงคือเป็นผู ้สนับสนุนทุ่มเท (Champions) 
กล่าวคือเป็นผู ้น าท่ีมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการด าเนินงานความร่วมมือ รวมถึงการใช้ทักษะ
ความสามารถเพื่อช่วยให้ความร่วมมือไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การกระจายต าแหน่งผูน้ าท่ีเป็น
ทางการก็มีความส าคญั กล่าวคือ หากหุ้นส่วนท่ีมีพลงัอ านาจสูงรับต าแหน่งผูน้ าสูงสุด หุ้นส่วน       
ท่ีมีพลังอ านาจน้อยอาจเรียกร้องหลักประกันอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถผลักดันผลประโยชน์ใน         
ความร่วมมือได้ และเน่ืองจากผูน้ าในความร่วมมืออาจสับเปล่ียนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลา 
หุ้นส่วนในความร่วมมือจึงจ าเป็นต้องได้รับแรงกระตุ้นส่งเสริม เพื่อให้พร้อมต่อการรับช่วง        
เป็นผูน้ าและรักษาความร่วมมือใหมี้ความย ัง่ยนื  
  3.  การสร้างความถูกต้องชอบธรรม (Building Legitimacy) ถือเป็นเร่ืองท่ีมี            
ความจ าเป็นต่อเครือข่ายในฐานะรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถดึงการสนบัสนุนทรัพยากรทั้งจากภายใน
และภายนอก รวมถึงการสร้างความถูกตอ้งชอบธรรมของเครือข่าย เพื่อท าให้เครือข่ายเป็นท่ียอมรับ
ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เกิดข้ึนระหว่างสมาชิก        
ท่ีมีการส่ือสารกนัอยา่งอิสระภายในเครือข่าย  
  4.  การสร้างความไวใ้จ (Building Trust) การสร้างความไวใ้จถือเป็นส่ิงส าคัญ            
ในความร่วมมือ ซ่ึงสามารถเอ้ืออ านวยใหค้วามร่วมมือสามารถด าเนินการไปได ้และสามารถยึดโยง
บุคคลต่าง ๆ ให้ด าเนินการร่วมกนัได้ความไวเ้น้ือเช่ือใจมีทั้งในระดบับุคคล ความสามารถของ
องค์การ และความคาดหวงัในผลการด าเนินการ โดยท่ีความไวว้างใจน้ีสามารถสร้างข้ึนได้จาก        
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ และการแสดงความสามารถท่ีให้เป็นท่ีประจกัษ ์รวมถึงการมีเจตนา      
ท่ีดีและปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีท่ีมี ซ่ึงความไวว้างใจน้ีก่อให้เกิดความตอ้งการในความส าเร็จของ
ความร่วมมือไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 5.  การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Managing Conflict) ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน            
ใน  ความร่วมมือมกัจะเกิดข้ึนจากความแตกต่างในจุดมุ่งหมายและความคาดหวงัของหุ้นส่วน 
นอกจากน้ี ความแตกต่างในมุมมองทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ รวมถึงระดับภารกิจของ           
ความร่วมมือก็อาจส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ด้วย ดังนั้นการบริหารจดัการความขดัแยง้จึงเป็น        
เร่ืองส าคญั โดยเฉพาะผูส้ร้างความร่วมมือจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรลงไปในผูมี้ส่วนร่วมทั้งหลาย 
เพื่อการสร้างกา้วเดินท่ีเท่าเทียมกนั  
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 6.  การวางแผน (Planning) การวางแผนในความร่วมมือมี 2 แนวคิด  ซ่ึงแตกต่างกนั 
กล่าวคือ แนวคิดแรกท่ีเน้นการปรึกษาหารือ การวางแผนอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นตวับ่งช้ี      
ถึงความส าเร็จในอนาคต เนน้การสร้างความชดัเจนในพนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ ซ่ึงแนวคิดน้ี
มกัจะปรากฏในความร่วมมือท่ีได้รับหน้าท่ีให้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ส่วนอีกแนวคิดหน่ึงคือ    
ความเข้าใจอย่างชัดเจนในพนัธกิจ เป้าหมาย บทบาท ขั้นตอนการด าเนินงาน ซ่ึงจะปรากฏ            
อยูต่ลอดเวลาในขณะท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์ทั้งในระดบับุคคล กลุ่มและองคก์าร แต่ไม่วา่จะแนวคิดใด 
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับความส าเร็จของการวางแผนคือ การให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนได ้   
ส่วนเสีย นอกจากน้ีกระบวนการวางแผนจ าเป็นต้องใช้การสร้างความไว้วางใจและก าลัง
ความสามารถเพื่อจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน20 
 วรสุดา สุขารมณ์ กล่าวถึงองคป์ระกอบของความร่วมมือ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี               
 1.  องค์ประกอบด้านความร่วมมือในการท าแผน หมายถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ร่วมกนัก าหนดแนวทางและการท าแผนเพื่อจดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว โดยเป็นการท่ีสมาชิกของหน่วยงานมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกนัตลอดจนร่วมกนั
แลกเปล่ียนนโยบายระหวา่งองคก์าร พร้อมทั้งหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนร่วมกนัได ้ 
 2.  องค์ประกอบดา้นความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูล หมายถึง หน่วยงานต่างๆ 
ได้มีการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความช านาญท่ีเก่ียวข้องกับแนวทาง       
การพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้/ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัเพื่อด าเนิน
กิจกรรม/โครงการโดยมีการจดัท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ ในรูปแบบของการสร้างองคค์วามรู้ 
ท่ีเพิ่มข้ึน การส่งเสริมความเข้าใจ การเรียนรู้ร่วมกัน จนกระทั่งการแลกเปล่ียนเทคโนโลย ี            
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
 3.  องค์ประกอบดา้นความร่วมมือในการปฏิบติั หมายถึง หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมปฏิบติั    
ในกิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการปฏิบติังานและการตดัสินใจ
ร่วมกนั ปฏิบติังานร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัแบ่งปันทรัพยากร สร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั 
พึ่งพาอาศยักนั มีการเจรจาต่อรองระหว่างองค์การมีการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ร่วมมือกัน
ปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานระหวา่งองคก์าร และร่วมกนัใหบ้ริการแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง   

                                                 

 
20แนวคิดเร่ืองความร่วมมือ, เขา้ถึงเม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http:// 

wwwfile:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0
%B8%B5%E0%B9%88%202%20revised.pdf 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Proposal/วรรณกรรม/Downloads/à¸�à¸�à¸�à¸µà¹�%202%20revised.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Proposal/วรรณกรรม/Downloads/à¸�à¸�à¸�à¸µà¹�%202%20revised.pdf
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 4.  องค์ประกอบด้านความร่วมมือในการประเมินผล หมายถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถร่วมประเมินผลการปฏิบติังานระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงการร่วมกนัประเมินผลงานและยอมรับ
ในผลท่ีถูกประเมิน  
 5.  องค์ประกอบด้านความร่วมมือในการบันทึกข้อตกลง หมายถึง ความร่วมมือ      
อย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการประชุม
ร่วมกนั จนกระทัง่ไดมี้การบนัทึกความร่วมมือกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์21 
 โครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล” 
 โครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบลด าเนินการพฒันา “โรงเรียนคุณภาพ”  ในท้องถ่ิน
ชนบทให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเอ้ือต่อการจดัปฐมวยัและ
การศึกษาพิเศษ ตลอดจนเป็นศูนยร์วมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความเช่ือมัน่ ศรัทธาและส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน โดย
โรงเรียนและชุมชนสามารถจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ เพื่อบริการและเช่ือมความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ภาพความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบลท่ีวา่ 
“โรงเรียนน่าอยู ่ครูดี นกัเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั”  โดยมีหลกัการส าคญั 
คือ  1. การจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2. เนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา  การยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้  การคิดวิเคราะห์  และการพฒันาคุณลกัษณะท่ี        
พึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลายทั้งดา้นดนตรี กีฬา  ศิลปะ  และอาชีพ      
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วมคิด  การร่วมวางแผน การร่วม
ปฏิบติั  การร่วมประเมินผล  และการร่วมช่ืนชม  4. ปฏิบติังานให้เกิดผลตามวตัถุประสงค ์และภาพ
ความส าเร็จท่ีตอ้งการ โดยไดรั้บ  การสนบัสนุนจากชุมชน ทอ้งถ่ินตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  
(MOU) และ 5.โรงเรียนจดักิจกรรมบริการชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 
 บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) 
 บา้น วดั โรงเรียน (บวร)  เป็นสามเสาหลกัของสังคมไทยมาแต่อดีตท่ีมีบทบาทในการ
ดูแล อบรมสั่งสอน ขดัเกลาคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข

                                                 

 
21 พรนศพ์ิเชฐ  แห่งหน และอิศรัฏฐ์ รินไธสง, สภาพและรูปแบบความร่วมมือในการ

จัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร, เขา้ถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงได้
จาก http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/3401/3401-3.pdf 
 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/3401/3401-3.pdf
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แต่ดว้ยสภาพสังคมท่ีมีปัญหาจากภาวะต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ ความรู้ ความคิด วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป และส่วนท่ีส าคญัคือ เด็กและเยาวชนท่ีขาดความ
เช่ือมโยงความรู้   ความเขา้ใจ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม  ดว้ยวุฒิภาวะท่ียงัไม่พร้อม    
ต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา ดงันั้นการจดัการศึกษาโดยความ
ร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนจึงกลบัเขา้มามีบทบาทส าคญัดว้ยรูปแบบการจดัการศึกษาแบบต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนท่ีเป็นรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีมีการจดัการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม  มีการเก้ือกูล
สัมพนัธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน กล่าวคือ โรงเรียนวิถีพุทธกบัชุมชนซ่ึงประกอบดว้ยบา้น วดั 
และสถาบนัอ่ืนๆ ในชุมชน มีความเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั  เก้ือกูลร่วมมือกนัและกนัในการพฒันา
นกัเรียน และพฒันาชุมชนสังคมในวิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกนั ดว้ยหลกัคิด คือ 
โรงเรียนวถีิพุทธเพียรพฒันาตน มีผลการพฒันานกัเรียนเป็นท่ียอมรับศรัทธาของชุมชน เปิดโอกาส
ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน  จดัระดมสรรพก าลงัลกัษณะต่างๆ อยา่งหลากหลายใน
การพฒันางานทุกดา้นของโรงเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันานกัเรียน  โรงเรียนวิถีพุทธ บริการ
วิชาการ   อาคารสถานท่ี  ร่วมมือสนบัสนุนกบัชุมชน ในการพฒันาภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะต่างๆ เป็นตน้ แก่ชุมชนสังคม ดว้ยเมตตาธรรมและดว้ยความ
เป็นกลัยาณมิตร เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามและสันติสุข   
 นอกจากน้ีแลว้การมีกิจกรรมร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น 
โรงเรียน บา้น วดั ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา และวนัตาม
ประเพณี  โรงเรียนตอ้งเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยเปิดโรงเรียนตอ้นรับผูป้กครอง   และชุมชน
ตลอดเวลา(Open  House)  เพื่อให้ผูป้กครองไดมี้โอกาสเสนอขอ้คิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจ
ต่างๆ โรงเรียนเปิดห้องสมุดเพื่อให้ชุมชนใชบ้ริการไดใ้นวนัหยุด รวมทั้งสนามกีฬา หอประชุม  ฯลฯ  
เป็นตน้ นบัวา่เป็นการสร้างสัมพนัภาพของความร่วมมือท่ีจะเกิดความย ัง่ยืน และเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 แนวคดิ/ทฤษฎเีกีย่วกบั                แนวคดิ/ทฤษฎเีกีย่วกบัความร่วมมอื 
        การบริหารและการบริหารจดัการ                  -  นกัทฤษฎีการใหค้วามร่วมมือ  
        -    แนวคิดดา้นทฤษฎีการบริหารจดัการ      Herbert Simon    

             เชิงพฤติกรรม Chester Barnard    -  Russ Linden                              

        -    Fayol      -  Robert Agranoff and                

         -   Katz and Kahn        Michael Mc Guire     
          -  etc,.      -  etc,. 

 
 

 

       
      การบริหารจดัการ 

              ความร่วมมอื      
 

                       ของบ้าน วดั โรงเรียน 
 
 

             สัมภาษณ์ความคดิเห็น                เอกสารงานวจิยัเกีย่วกบั 
                         ของ                               การบริหารความร่วมมอื 
                   ผู้เช่ียวชาญ                                     และความร่วมมอื 
 
 
 

              แนวคดิ/นโยบายโครงการ “ โรงเรียนด ีศรีต าบล”        บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) 
            กรณีศึกษา “ โรงเรียนด ีศรีต าบล” ท่ีประสบความส าเร็จ          กบัการจดัการศึกษา  
1. โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร        2.โรงเรียนนาผือโคกกอก   1.  ประเวศ  วะสี 
3. โรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง    4.โรงเรียนหนองขาวโกวทิพิทยาคม                  2.  รุ่ง  แกว้แดง 

5. โรงเรียนบา้นไมส้ าลี                    6. โรงเรียนโคกหินแฮ่    3.  ธรรมรัตน์   แววศรี   
7. โรงเรียนชุมชนวงัทอง     8. โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุหญา้มา้   4.  ธีรพล กอบวทิยากลุ  

9. โรงเรียนสระปทุม            5.  ไพรัช  สู่แสนสุข และ             
10.โรงเรียนบา้นหนองลุมพกุหญา้มา้            บรรเจอดพร  รัตนพนัธ์ุ 
11.โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร)     6.  อริยา  พรหมสุภา   
12.โรงเรียนฝางพทิยาคม      7.  สุวทิย ์ยอดสละ 

 

           
    

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 



 

 

26 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีตรงกัน ผูว้ิจ ัยได้นิยาม
ความหมายของหลกัไวด้งัน้ี 
 การบริหารจัดการความร่วมมือ  หมายถึง การประสานงานการด าเนินการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสร้างความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน ในการจดัการศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล 
 บ้าน วัด โรงเรียน หมายถึง องค์กรอรูปนยัท่ีจดัข้ึนเพื่อด าเนินการในการท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง บ้าน วดั และโรงเรียน เพื่อจดัการศึกษาในชุมชน อนัหมายรวมถึงบิดา-มารดา 
ผูป้กครอง ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ทนองคก์ร
ทางศาสนาพุทธท่ีอยูใ่กลเ้คียงและมีความร่วมมือกบัโรงเรียน และเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหวา่งปีพุทธศกัราช 2553 ถึง 2555 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน” ผูว้ิจยัได้
ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดเก่ียวกบั     
การบริหารจดัการ  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือ โครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล แนวคิด
เก่ียวกบับา้น วดั โรงเรียน (บวร) และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
แนวคิด/ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารและการบริหารจัดการ 

สังคมของมนุษย ์เป็นสังคมท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุ่ม หมู่เหล่า เป็นชุมชนขนาดต่างๆ 
ตั้งแต่หมู่บา้น ต าบล เมือง และประเทศ จึงตอ้งมีการจดัระบบระเบียบของสังคม เพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความอยู่รอดสงบสุข และบงัเกิด
ความกา้วหนา้ใน ชุมชนเหล่านั้น จึงเป็นสาเหตุใหเ้กิด "สถาบนัสังคม" และ "การบริหาร" ข้ึนมา  

สถาบนัสังคมท่ีจดัตั้ งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว วดั โรงเรียน และองค์กรอ่ืนๆ           
ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงตอ้งอ านวยความสะดวกหรือบริการเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิก และ
ความเจริญของสังคม โดยด าเนินภารกิจตามท่ีสังคมมอบหมาย ดว้ยการจดัตั้ง "องค์การบริหาร"      
ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรมนั้นๆ ดงันั้น สังคมกบัองคก์ารบริหาร จึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแยก
จากกนัได ้ 

ความหมายของการบริหารจัดการ  
ค าศัพท์ท่ีใช้ในความหมายของการบริหาร มีอยู่สองค าคือ  "การบริหาร" 

(Administration) และ "การจดัการ" (Management) การบริหาร มกัจะใช้กบัการบริหารกิจการ
สาธารณะหรือการบริหารราชการ ส่วนค าวา่ การจดัการ ใชก้บัการบริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียก    
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง ระดบับริหารในหน่วยงานราชการวา่ "ผูบ้ริหาร" ในขณะท่ีบริษทั ห้างร้าน ใชเ้รียก
ต าแหน่งเป็น "ผูจ้ดัการ"1 

                                                 

 
1 อินทิรา  หิรัญสาย, การบริหาร: หลักการ แนวคิด ทฤษฎี (ยะลา: หน่วยศึกษานิเทศก์       

กรมสามัญศึกษา), เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก www.intira.net. 
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มีผูใ้ห้ความหมายของการจดัการหรือการบริหารไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  สมยศ  นาวีการ 
ได้ให้ความหมายของการบริหารไวว้่า เป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดการองค์การ        
การสั่งการ และการควบคุมก าลงัความพยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ      
เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว้2  นพพงศ ์ บุญจิตราดุล กล่าวไวว้า่ การบริหาร
จดัการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลายอย่างท่ีบุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการ        
อยา่งมีระบบ ระเบียบในการด าเนินการกระท าอยา่งประสานสัมพนัธ์กนั และใชท้รัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ  เหมาะสม3  สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน  รังสิโยกฤษฎ ์กล่าวไวว้า่ การบริหารจดัการ 
หมายถึงความพยายามในการท่ีจะร่วมมือกนัด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้4  พยอม  วงษ์สารศรี  ได้ให้ความหมายของการจดัการ คือ กระบวนการ         
ท่ีผูจ้ดัการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจ
ของสมาชิกในองค์การการตระหนกัถึงความสามารถความถนดั   ความตอ้งการและความมุ่งหวงั    
ในด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบติังานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะ
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้5  ธงชยั  สันติวงษ ์ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ การจดัการ  หมายถึง 
ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน (ท่ีเรียกว่าผูบ้ริหาร) ท่ีจะเขา้มาท าหน้าท่ีประสาน      
ในการท างานของบุคคลท่ีต่างฝ่ายต่างท าและไม่อาจประสบผลส าเร็จจากการแยกกนัท าให้สามารถ
บรรลุผลส า เ ร็จได้ด้วยดี 6  สุวิทย์  อุดมพาณิชย์ ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง                   
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยัทรัพยากรและปัจจยั     

                                                 

 
2 สมยศ  นาวีการ, การบริหาร : การพัฒนาองค์การและการจูงใจ (กรุงเทพมหานคร : 

บรรณกิจ, 2547), 4. 

 3 นพพงศ ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2543), 157. 

 4 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักหารบริหารเบื้องต้น(กรุงเทพฯ : 

ส านกังาน ก.พ., 2542), 1. 

 5 พยอม  วงษส์ารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สุภา, 2542), 36. 

 6 ธงชยั  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร : การศึกษาการจัดการแผนใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 

11 ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2543), 1. 
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การบริหาร อันได้แก่  คน (Man) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และใช้วิธีการปฏิบัติงาน (Method)             
เป็นเคร่ืองมือด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว้7  

นอกจากน้ี ศิริพงษ ์ เศาภายน ไดเ้สนอผูใ้ห้ความหมายของการบริหาร ดงัน้ี  ดรัคเกอร์ 
(Peter F. Drucker) ให้ความหมายวา่ “การบริหารคือการท าให้งานต่างๆ ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืน
เป็นผูน้ า เทอรร่ี (George R. Terry) ให้ความหมายวา่ การบริหารเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย
การวางแผนการจดัองคก์าร การกระตุน้ และการควบคุม ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาและจดัการกบั
บุคคลและทรัพยากรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ฟาร์แลนด์ (Mc Farland) กล่าววา่ “การบริหาร
เป็นกระบวนการบูรณาการขั้นพื้นฐานในการจดักิจกรรมขององค์การท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจ า”          
ดีจอน (Dejon) ให้ความหมายว่า “การบริหารเป็นกระบวนการท่ีท าให้วตัถุประสงค์ประสบ
ความส าเร็จโดยผา่นทางบุคคลและการใชท้รัพยากรอ่ืน กระบวนการดงักล่าวรวมถึงองค์ประกอบ
ของการบริหาร อนัได้แก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ การวางแผน การจดัองค์การ การก าหนด
นโยบาย การบริการ และการควบคุม”8  อินทิรา  หิรัญสาย กล่าวถึง วิจิตร ศรีสอา้นและคณะไดส้รุป
สาระส าคญัของการบริหารไวคื้อ  1. การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป       
2. ร่วมมือกนัท ากิจกรรม 3. เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั  และ 4. โดยการใชก้ระบวนการและ
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม9 ภารดี อนันต์วี  ได้สรุปความหมายของฟาโยล (Henri Fayol) ดังน้ี             
การบริหาร หมายถึง การมีเป้าหมายในการก าหนดวิธีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ มีจุดสนใจท่ีงาน 
และประสิทธิภาพของงานท่ีปฏิบติั การศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ          
ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในโรงงาน ซ่ึงลกัษณะท่ีส าคญัของการบริหาร ในทศันะของฟาโยล มีดงัน้ี 
คือ 1. ผูบ้ริหารควรรู้จกัคนงานของตนเป็นอย่างดี 2. ผูบ้ริหารจะตอ้งก าจดัความไร้สมรรถภาพ      
ให้หมดไป  3. ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์ารกบัคนงาน  4. ผูบ้ริหาร
จะต้องเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่คนงาน 5. ผูบ้ริหารจะต้องสรุปผลงานขององค์การเป็นระยะๆ และ          
ใชแ้ผนภูมิแสดง 6. ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีการประชุมหวัหนา้งานระดบัผูช่้วยเพื่อให้มีความเขา้ใจ
ตรงกัน 7. ผูบ้ริหารจะต้องก่อให้เกิดความสามคัคี พลัง ความคิดริเร่ิม และความจงรักภักดี            

                                                 

 7 สุวทิย ์ อุดมพาณิชย,์ หลกัการบริหารส าหรับทนัตแพทย์, (ขอนแก่น: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548, 7. 

 
8 ศิริพงษ ์ เศาภายน , หลักการบริหารการศึกษา: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: บุค๊ พอ้ยท,์ 2548 ), 13-14. 
 9 อินทิรา  หิรัญสาย, การบริหาร: หลักการ แนวคิด ทฤษฎี (ยะลา : หน่วยศึกษานิเทศก์ 
กรมสามัญศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก www.intira.net. 
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ของคนงานต่อองค์กร10 และนอกจากน้ี  ปีเตอร์ ดกัเกอร์ (Peter F. Drucker) ได้ให้ความหมาย       
การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น11 ไซมอน (Herbert A. 
Simon) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั12 

จากท่ีกล่าวถึงความหมายของการบริหารและการบริหารจดัการ สรุปไดว้า่ การบริหาร
จดัการ หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีวางแผนไวร่้วมกันโดยอาศัยกระบวนการ 
ทรัพยากรและปัจจยัการบริหาร โดยมีการประสานสัมพนัธ์ ท่ีสร้างความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก
ในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวงัในด้าน     
ความเจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารควบคู่ไปดว้ย 

ผูบ้ริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้ นต้องมีความรู้      
ความเขา้ใจในเร่ืองของทฤษฎีและหลกัการบริหาร เพื่อจะไดน้ าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กับการท างาน สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จ คือ                 
ผูท่ี้สามารถประยกุตศ์าสตร์การบริหารไปใชไ้ดอ้ยา่งมีศิลปะ 

ทฤษฎกีารบริหาร (Theory) 
ค าวา่ "ทฤษฎี" เป็นค าท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในวงการนกัวิชาการสาขาต่างๆ โดย ผูส้นใจ

ในทฤษฎีต่างๆ ไดน้ าทฤษฎีเขา้สู่ภาคปฏิบติั โดยให้เหตุผลวา่ทฤษฎีเปรียบไดก้บัดาวเหนือหรือ     
เขม็ทิศท่ีคอยบอกทิศทางใหก้บัชาวเรือ หรือช้ีแนวทางท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังาน  

อินทิรา  หิรัญสาย อ้างถึง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย 
"ทฤษฎี" (ทิดสะดี) วา่ หมายถึง ความเห็น การเห็น การเห็นดว้ยลกัษณะท่ีคาดเอาตามหลกัวิชาเพื่อ
เสริมเหตุผล และรากฐาน ให้แก่ปรากฏการณ์ หรือขอ้มูลในภาคปฏิบติั ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งมีระเบียบ 
นอกจากน้ี นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายดงัน้ี  กู๊ด (Good) ทฤษฎี คือ ขอ้สมมติต่างๆ 
(Assumption) หรือขอ้สรุปเป็นกฎเกณฑ์ (Generalization) ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้สมมติ   
ทางปรัชญาและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อใชเ้ป็นเสมือนพื้นฐานของการปฏิบติั ขอ้สมมติซ่ึงมา

                                                 

 10ภารดี อนันต์วี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี:  มนตรี, 
2552), 23. 
 

11 Peter F. Drucker , Instructional Leadership: A Learning- Centered Guide (The 
United State of America: Allyn and Bacon A Person Education, 2006), 27. 
 

12Herbert A. Simon, Educational Administration (Singapore: Mc Graw-Hill, 2007). 
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จากการส ารวจทางวิทยาศาสตร์ การคน้พบต่าง ๆ จะไดรั้บการประเมินผล เพื่อให้มีความเท่ียงตรง
ตามหลักวิทยาศาสตร์และข้อสมมติทางปรัชญา  อันถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง 
(Construction) Kneller ไดใ้ห้ความหมายของทฤษฎีไว ้2 ความหมาย คือ 1. ขอ้สมมติฐานต่างๆ 
(Hypothesis) ซ่ึงไดก้ลัน่กรองแลว้จากการสังเกตหรือทดลอง เช่น ในเร่ืองความโนม้ถ่วงของโลก   
2. ระบบของความคิดต่างๆ ท่ีน ามาปะติดปะต่อกนั (Coherent) Feigl ทฤษฎีเป็นขอ้สมมติต่าง ๆ      
ซ่ึงมาจากกระบวนการทางตรรกวทิยาและคณิตศาสตร์ท าใหเ้กิดกฎเกณฑท่ี์ไดม้าจากการสังเกตและ           
การทดลอง  ธงชยั สันติวงษ ์กล่าววา่ ทฤษฎี หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวมแนวคิด และ
หลักการต่างๆ ให้เป็นกลุ่มก้อน และสร้างเป็นทฤษฎีข้ึน ทฤษฎีใดๆ ก็ตามท่ีตั้ งข้ึนมานั้ น              
เพื่อรวบรวมหลกัการและแนวความคิดประเภทเดียวกนัเอาไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่ เมธี  ปิลนัธนา
นนท ์ ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีหลกัของทฤษฎี มี 3 ประการ คือ การพรรณนา (Description) การอธิบาย 
(Explanation) และการพยากรณ์ (Prediction) ธีรวุฒิ  ทุมนพรัตน์ ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะส าคญั        
ของทฤษฎีมีดงัน้ี 1. เป็นความคิดท่ีสัมพนัธ์กนัและกนัอยา่งมีระบบ 2. ความคิดดงักล่าวมีลกัษณะ 
เป็นความจริง  3. ความจริงหรือความคิดนั้น สามารถเป็นตวัแทนปรากฏการณ์ หรือ พฤติกรรม      
ท่ีเกิดข้ึนได้13  

ความหมายทฤษฎกีารบริหาร  
นกับริหารทางการศึกษาถือวา่ การเป็นนกับริหารมืออาชีพจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั

ทฤษฎีการบริหารควบคู่กบัการมีคุณธรรม เกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารแบบมืออาชีพ คือ ตอ้ง
ค านึงวา่การบริหารเป็นศาสตร์ (Science) ซ่ึงพฒันามาจากพื้นฐานทางทฤษฎี Fred Kerlinger ไดใ้ห้
นิยาม  ค าว่า “ทฤษฎี” ว่าเป็น set ของความคิดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัภายใน เป็นการให้นิยามและ
น าเสนอปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีจะ
น ามาใชอ้ธิบายและท านายปรากฏการณ์  ทฤษฎีจึงมีช่วงตั้งแต่การก าหนดตวัอยา่งง่าย ๆ จนน าไปสู่
การก าหนดกฎเกณฑ์จากปรัชญาไปสู่วิทยาศาสตร์14 ส าหรับฮอยและมิสเกล (Hoy, W. K. and 
Miskel)  กล่าวว่าทฤษฎีประกอบด้วย 3 ประการด้วยกัน คือ 1.ทฤษฎีประกอบด้วยมโนทัศน์           
คติเบ้ืองตน้ และขอ้ความทัว่ไป 2.หน้าท่ีหลกัของทฤษฎี คือ การพรรณนา อธิบาย และท านาย

                                                 

 13 อินทิรา  หิรัญสาย, การบริหาร: หลักการ แนวคิด ทฤษฎี (ยะลา: หน่วยศึกษานิเทศก์ 
กรมสามัญศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก www.intira.net. 
 14Fred  C. Lunenburg, and  Allen C. Omstein, Education Administration: 
Concepts and Practices ,Fifth Edition, (n.p., 1996), 3. 
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พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 3.ทฤษฎีเป็นส่ิงกระตุน้และน าไปสู่การพฒันาความรู้ให้กวา้งไกลออกไปอีก15 
Beauchamp กล่าวว่า ทฤษฎีสามารถให้นิยามได้เป็น 3 แนวทาง คือ 1. ทฤษฎี คือขอ้ความบอก
ลกัษณะหรือกล่าววา่ในเชิงสรุปปรากฏการณ์ต่างๆ (Unifying Statements) 2. ทฤษฎี คือขอ้ความ      
ท่ีอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ (Universal Statements) 3. ทฤษฎี คือขอ้ความท่ีท านายปรากฏการณ์
ต่างๆ (Predictive Statements)16  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวถึงนกัวิชาการหลายท่านท่ีให้ความหมายของ ค าว่า
ทฤษฎี(Theory) ไว ้ดงัน้ี เดสสเลอร์ (Gary Dessler) กล่าวว่าทฤษฎีเป็นขอ้ความท่ีเป็นระบบซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัหลกัการและความคิด เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทฤษฎีจึงเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากการทดลองน ามาใช้และได้รับการยอมรับสืบทอดต่อ ๆ กนัมา ฟิจิ (Herbert Feigi)          
ใหค้วามหมายทฤษฎีวา่เป็นการก าหนดขอ้สันนิษฐานซ่ึงไดรั้บมาจากวิธีการทางตรรกวิทยาหรือทาง
คณิตศาสตร์ ซ่ึงท าให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีไดจ้ากการสังเกตและการทดลองจนไดต้วัเลขและความจริงท่ี
แน่นอนและชดัเจนแลว้จึงไดน้ ามาใชเ้ป็นหลกัการหรือทฤษฎีซิกมนัด์ (Zikmund) กล่าวว่า ทฤษฎี
เป็นความเก่ียวขอ้งของเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการสังเกต 
เวบเบอร์ (Webber) ให้ความหมายทฤษฎีวา่ เป็นกลุ่มของเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กนัท่ีใชอ้ธิบาย
เหตุการณ์ หรือเป็นแนวความคิดท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง และส าหรับสเคอร์เมอร์ฮอร์นและคณะ 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn) กล่าววา่ ทฤษฎีเป็นกลุ่มของแนวความคิดและสมมติฐานท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีระบบ โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์และสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ใน
อนาคตได้17 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ทฤษฎี หมายถึง ขอ้ความท่ีอธิบาย
ก าหนดหรือท านายความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

ส าหรับทฤษฎีต่างๆ ท่ีเขา้มาสู่การบริหารนั้น ไดมี้ผูคิ้ดคน้มากมาย แต่พบว่า ยงัไม่มี
ทฤษฎีใดท่ีสามารถช่วยอธิบายปรากฏการณ์ในการบริหารงานไดห้มด อาจจ าเป็นตอ้งใช้หลายๆ 
ทฤษฎีในการแกปั้ญหาหน่ึง หรือทฤษฎีหน่ึงซ่ึงมีหลกัการดีและเป็นท่ีนิยมมาก อาจไม่สามารถ

                                                 

 15 W. K. Hoy, and  C. G. Miskel, Educational Administration,Theory Research 
and practices, 2nd ed. (Newyork: Randomhouse,1996), 2. 
 16 G. A. Beauchamp, Curriculum theory. Willmet, IL.: Kagg. Bruner,J.S. 
Toward a theory of instruction (Cambridge:  Belknap, 1981), 11. 
 

17 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2545), 

10. 
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แกปั้ญหาเล็กนอ้ย หรือปัญหาใหญ่ไดเ้ลย ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละปัญหา สภาพการณ์
ของสังคมและกาลเวลาท่ีเกิดข้ึน  

ทฤษฎกีารบริหารจัดการ (Management Theory) 
ทฤษฎีการบริหารจดัการเป็นทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ (Management) 

และการบริหาร (Administration) ซ่ึงมีนกัวิชาการได้ให้ความหมาย เช่น ฟอลเล็ต (Mary Parker 
Follett) ให้ความหมายวา่ การบริหารจดัการเป็นเทคนิคการท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัผูอ่ื้น เทอรร่ี 
(George R. Terry) กล่าววา่  การบริหารจดัการเป็นกระบวนการของการวางแผนการจดัองค์การ       
การกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืน ๆ18      
สโตนเนอร์ (James A.F. Stoner) กล่าววา่ การจดัการคือกระบวนการ (Process) ของการวางแผน 
(Plan) การจัดองค์การ (Organization)  การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling)        
ความพยายามของสมาชิกในองคก์ารและการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์าร
ก าหนดไว ้19 

การบริหารจัดการ (Administration Management) 
ศิริพงศ์  เศาภายน ได้กล่าวถึงนักทฤษฎีต่าง ๆ ทฤษฎีการบริหารจัดการมุ่งเน้น           

การจดัการภายในองคก์าร  ไดแ้ก่  องัรี ฟาโยล ์ลูเธอร์ กลิูค และแมก็ซ์ เวเบอร์ โดยมีรายละเอียด คือ  
ฟาโยล์ (Henry Fayol)  ได้ก าหนดทฤษฎีการบริหารจดัการเป็น 2 ประเด็น คือ          

 1. หลักการบริหารของ ฟาโยล์ และ 2. องค์ประกอบของการบริหาร ซ่ึงกล่าว           
โดยละเอียด ดงัน้ี 

หลกัการบริหารของฟาโยล์ (Fayol’s Principles of Management) ฟาโยล์น าเสนอ
หลกัการบริหาร 14 ประการ โดยย  ้าว่าหลกัการดงักล่าวมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เขา้กบั
ความต้องการได้ตลอดเวลา ข้อส าคัญอยู่ท่ีการเข้าใจวิธีการใช้หลักการเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นศิลปะ             
ท่ีจ  าเป็นต้องใช้สติปัญญา ประสบการณ์ การตดัสินใจ และการก าหนดสัดส่วนในการน ามาใช ้
หลกัการบริหาร 14 ประการ คือ 1. การแบ่งงานกนัท า (Division of work) การแบ่งงานกนัท า       
เพื่อน าความสามารถ ความมัน่ใจและความถูกตอ้งมาเพิ่มผลผลิตของงาน 2. อ านาจหน้าท่ีและ             
ความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เป็นส่ิงท่ีใช้สั่งการและใช้พลงัท่ีจะให้คนเช่ือถือ 
ส่ิงท่ีจะเห็นความแตกต่างไดอ้ย่างชัดเจนระหว่างอ านาจของผูบ้ริหารท่ีอยู่ในท่ีท างานกบัอ านาจ       

                                                 

  18
 George R. Terry, Stephen G. Franklin, Principles of Management 8th Edition, (A 

I T B S Publishers&Distributors, 1994), 19. 
  19

 Stoner, Management, (Pearson Education, 1996), 14. 
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ท่ีเกิดจากบุคลิกภาพซ่ึงรวมถึงสติปัญญา ประสบการณ์ คุณธรรมและความสามารถท่ีจะเป็นผูน้ า      
3.ความมีวินยั (Discipline) แนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดความมีวินยัท่ีดี คือ ขอ้ตกลงต่างๆ ตอ้งมี
ความชดัเจนและยุติธรรมให้มากท่ีสุด การก าหนดบทลงโทษควรน ามาใช้พิจารณาอยา่งรอบคอบ    
4. ความมีเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ในการปฏิบติังานใดๆ ผูป้ฏิบติั         
ควรไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น 5.ความมีเอกภาพในการอ านวยการ (Unity of 
Direction) ในการจดักิจกรรมหน่ึงกลุ่มควรมีหัวหน้าเพียงคนเดียวต่อหน่ึงแผนงานท่ีมีเป้าหมาย
เดียวกนั  6.ความสนใจของบุคคลตอ้งเป็นรองความสนใจของคนส่วนรวม (Subordination of 
Individual Interests to General Interests) การยอมรับขอ้ตกลงจากส่วนรวมให้มากท่ีสุด จะท าให้
การแนะน าของผูบ้งัคบับญัชามีความมัน่คง 7. การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ควรมีความเป็นธรรม
และท าให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดทั้งในดา้นบุคลากรและในดา้นความเท่ียงธรรม  8.การรวม
อ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง (Centralization) การรวมอ านาจหรือการกระจายอ านาจข้ึนอยูก่บักรณีต่างกนัไป 
9. สายการบงัคบับญัชา (Scalar chain) เป็นการแสดงความห่างกนัระหวา่งผูมี้อ  านาจสูงสุดและผูอ้ยู่
ในต าแหน่งต ่าสุด ถา้ระยะท่ีห่างกนัไม่มีความจ าเป็นก็ไม่ควรท า แต่ถา้ตอ้งการสงวนระยะทางน้ีไว้
เม่ือตอ้งการตดัสินใจก็จ  าเป็นตอ้งท า 10. ค  าสั่ง (Order) ในการสั่งการทางสังคมเพื่อให้เป็นไปตาม    
ท่ีตอ้งการ จ าเป็นจะตอ้งให้ผูรั้บค าสั่งอยูใ่นบริเวณท่ีรับค าสั่ง และผูป้ฏิบติัทุกคนจะตอ้งอยูใ่นท่ีท่ีมี
การสั่งการ 11. ความเสมอภาค (Equity) ในการกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัหน้าท่ีของตน     
ไม่ว่าจะเป็นการอาสาเข้ามาท าหรือท าตามหน้าท่ีก็ตาม ผูบ้ริหารจะต้องให้ความเมตตาและให้
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมกับทุกคน ความเสมอภาคในท่ีน้ีไม่รวมถึงการบังคับขู่ เข็ญให้ท า               
12.ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน (Stability of Tenure of Personnel) ผูป้ฏิบติังานแต่ละคน
จ าเป็นตอ้งใช้เวลาในการปฏิบติังานใหม่ และความส าเร็จในการท างานให้ได้ผลดี การจะท าให้
เกิดผลดงักล่าวตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิม ซ่ึงถา้เขาสามารถดึงประสบการณ์เดิมมาช่วยได ้จะท าให้
การท างานนั้ นส าเร็จ ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานหรือปรับออกก่อนท่ีผู ้ปฏิบัติงาน             
จะดึงประสบการณ์เดิมมาใช้ จึง เป็นส่ิงท่ีควรพิจารณา 13.ความคิดริเร่ิม (Initiative) การคิด              
ท่ีแตกต่างไปจากแผนงานเดิมท่ีวางไวแ้ละความสามารถสร้างสรรค์งานนั้นให้ส าเร็จไดท้ั้งจากผูท่ี้    
มีความเฉียบแหลม จนถึงผูท่ี้มีประสบการณ์ ความคิดริเร่ิมของผูป้ฏิบติังานจะช่วยเพิ่มความเขม้แข็ง
ให้กบัทางธุรกิจไดดี้ 14.ความสามคัคี (Esprit de corpse) ความสามคัคีคือพลงั ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างใหเ้กิดกบับุคคลในองคก์าร 

องค์ประกอบของการบริหาร (The Elements of Management) ประกอบด้วย 5 
ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) แผนท่ีดีควรมีเอกภาพ (Unity) มีความต่อเน่ือง (Continuity)         
ความยืดหยุน่ (Flexibility) และมีความชดัเจน (Precision) 2. การจดัองค์การ(Organizing) โครงร่าง
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ทัว่ ๆ ไปขององคก์ารมกัข้ึนอยูก่บัจ  านวนผูป้ฏิบติังาน ในกิจกรรมทุกอยา่งมกัใชรู้ปแบบท่ีนิยมใช้
กันทั่วไปในเชิงอุตสาหกรรม ดังนั้ นการอธิบายองค์การในระดับเดียวกันจึงคล้ายคลึงกัน            
ความคล้ายคลึงกันน้ีได้กลายมาเป็นรูปแบบของการจัดการทางธุรกิจ 2. การบังคับบัญชา 
(Command) ในองคก์ารใด ๆ ก็ตามจ าเป็นตอ้งมีโครงร่างการบริหารท่ีสามารถให้มีการออกค าสั่งได ้
เป็นตน้วา้ผูบ้ริหารทุกคนมีอ านาจในการสั่งการ งานธุรกิจมกัจะลม้เหลวถา้ผูรั้บฟังค าสั่งกลวัการสั่ง 
ผูน้  าบางคนอาจมีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือ ท่ีพลังเอาใจใส่การท างาน มีความจงรักภักดีโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ในขณะท่ีบางคนขาดคุณสมบติัเหล่าน้ี ผูบ้ริหารควรตรวจติดตามผลงานในองค์การ 
โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานมาร่วมประชุมโดยไม่ลงไปในรายละเอียด เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดเอกภาพ       
พลงัร่วมความคิดริเร่ิม และมีความจงรักภกัดีต่อกนัในกลุ่มบุคคล วิธีการท่ีจะท าให้เกิดลกัษณะ
ดงักล่าว ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัต าแหน่งและ
ความสามารถในการท างาน แมก้ระทัง่อาจมีการเรียกปรับเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม
การบงัคบับญัชาจ าเป็นตอ้งให้ความเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 3. การประสานงาน (Co-ordination) 
การประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีนั้น แต่ละหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัอย่างละมุน
ละม่อม ในแต่ละแผนกกรมกองจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัอาจจดัให้มีการประชุม
หัวหน้างานเป็นประจ าทุกสัปดาห์เพื่อแจ้งข่าวคราวด้านการบริหารให้บุคลากรย่อยลงไป           
ไดรั้บทราบ ถา้เกิดการประชุมร่วมกนัจะท าให้เกิดช่องวา่งซ่ึงอาจใชผู้ป้ระสานงานเป็นผูอุ้ดช่องวา่ง
เหล่าน้ี 4. การควบคุมงาน (Control) การควบคุมงาน หมายถึง การตรวจสอบดูวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ หลักการควบคุมงาน คือ การช้ีให้เห็นจุดอ่อนและความผิดพลาด        
เพื่อจดัการแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดข้ึนอีก การควบคุมการด าเนินการกบัทุก ๆ ส่ิง ไม่ว่าจะเป็น
ของผูป้ฏิบติัและวิธีการปฏิบติั  และเออวิคและกูลิค: มูนน่ีและไรล่ี (Urwick and Gulick: Mooney 
and Reilly) เป็นนักทฤษฎีทางการบริหาร ซ่ึ  งกูลิคและเออวิค ได้กล่าวถึงหลักการบริหาร 
ประกอบดว้ยการแบ่งงาน (Division of work) การประสานงาน (Co-ordination) และการสร้าง
แผนงาน (Creating Departments Built) โดยยึดหลกัจุดหมาย กระบวนการ บุคคล และสถานท่ี 
(Purpose, Process, Personal and Place) การใชท่ี้ปรึกษา (Use of Staff) ผลงานน้ีตอ้งย  ้าถึงค าถาม
และโครงสร้างองค์การ ตวัอย่างเช่น การอธิบายในด้านเห็นด้วย (Pros) และโตแ้ยง้ (Cons) ด้วย
วธีิการแตกต่างกนัทั้งทางการแบ่งงานและการประมาณงานภายในองคก์าร วิธีการใชป้ระโยชน์จาก
สายงานหลกัและสายงานท่ีปรึกษา (Line and Staff) ช่วงระยะเวลาในการควบคุมงานและขอ้ดี ของ
การแบ่งงานตามความสามารถ ในการเน้นโครงสร้างขององค์การจ าเป็นจะตอ้งกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจยินยอมปฏิบติัตาม ส าหรับ Mooney and Reilly,s Principles of Organization เนน้หลกัการ 
3 ประการในการบริหารจดัการองค์การทั้งในหน่วยงานของรัฐ ศาสนา ทหาร ธุรกิจ หลักการ
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ดงักล่าว คือ 1.หลกัการประสานงาน (The Co-ordinative Principle) องคก์ารเร่ิมมาจากบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปโดยมีการด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดให้ การท่ีบุคคลสองคนข้ึนไปร่วมแรงกนั
ด าเนินส่ิงใดส่ิงหน่ึง จ าเป็นจะต้องมีการประสานงานกนั ถ้าคนหน่ึง ๆ เป็นผูริ้เร่ิม แต่คนอ่ืน ๆ       
ไม่ร่วมด้วย องค์การท่ีแทจ้ริงจะไม่เกิดข้ึน 2. กระบวนการบงัคบับญัชา (The Scalar Process) 
แนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการภายในองค์การเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป เร่ิมตั้งแต่ระดบั
บุคคลจนถึงการมีอ านาจสูงสุด ซ่ึงจะมีกระบวนการท่ีเป็นโครงสร้างขององค์การบางคร้ังอาจ
เรียกว่าสายการบงัคบับญัชา (Hierarchical) หมายถึง การก าหนดหน้าท่ีท่ีมกัเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในหน้าท่ีนั้น ๆ  3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (The Functional Effect) เป็น    
การก าหนดแยกแยะให้เห็นความแตกต่างของหน้าท่ีแต่ละหน้าท่ี นอกจากน้ี แม็กซ์  เวเบอร์ และ
ทฤษฎีการบริหารองคก์ารในระบบราชการ (Max Weber and Bureaucratic Organization Theory) 
แม็กซ์ เวเบอร์ เห็นความเจริญกา้วหน้าขององค์การขนาดใหญ่ จึงเห็นว่าตอ้งมีการบริหารอย่างมี
รูปแบบมากข้ึน ได้ปรับแนวคิดให้เป็นรูปแบบองค์การท่ีชัดเจน เรียกว่า “ระบบราชการ” 
(Bureaucracy)” ซ่ึงมีลกัษณะโครงสร้างท่ีเวเบอร์เช่ือว่าเป็นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ส าหรับองค์การท่ีมีความซับซ้อน  โดยก าหนดโครงสร้างไวด้งัน้ี  1. มีล าดบัขั้นตอนของอ านาจ
อย่างชัดเจน 2. มีการแบ่งงานชดัเจน 3. มีกฎเกณฑ์ท่ีเป็นระบบ โดยระบุสิทธิหน้าท่ีของต าแหน่ง
งานไวด้้วย 4. มีการด าเนินการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบตามสภาพของงาน  5.ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลไม่มี 6. การสรรหาบุคคลเพื่อจา้งงานและการเล่ือนระดบัข้ึนอยู่กบัความสามารถ
พื้นฐานด้านเทคนิค การจดัองค์การลักษณะน้ีเวเบอร์เช่ือว่าวินัยเป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองต้นของการ
บริหารระบบราชการ การจูงใจผูป้ฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด คือการใหแ้รงจูงใจทางดา้นเศรษฐศาสตร์ จะท า
ให้คนมีวินยั แต่อย่างไรก็ตามไดมี้ผูท่ี้เช่ือถือการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ มีขอ้วิจารณ์ทฤษฎีบริหาร
ระบบราชการโดยพิจารณา 4 ประเด็นหลกั คือ 1. หลกัการของความขดัแยง้ และขาดความเท่ียงตรง
ขั้นพื้นฐาน 2. ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูบ้ริหารไม่ถูกตอ้ง มีขอ้โตแ้ยง้ว่าทฤษฎีน้ีมองเห็นคนเป็น
เหมือนเคร่ืองจกัร และน่าจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีเคร่ืองจกัรซ่ึงไม่ให้ความสนใจกบัพฤติกรรมของ    
แต่ละคน รวมทั้งละเลยการให้แรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังาน 3. ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานในองคก์าร
ไม่ถูกตอ้ง 4. ส่ิงท่ีตามมาโดยไม่คาดฝัน 20 

 
                                                 

 
20ศิริพงษ ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: บุค๊ พอ้ยท,์ 2548 ), 23-29. 

 



 

 

37 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ ได้ล่าวถึง การบริหารจดัการตามหลักการบริหาร 
(Administrative Management) ส่วนประกอบของการบริหารจดัการ (Elements of Management) 
ของฟาโยล์  หลักการของศาสตร์ในการบริหาร  หลักการจัดการองค์การ (Principles of 
organization) ทฤษฎีการบริหารจดัการเชิงพฤติกรรม  ดงัน้ี 

การบริหารจดัการตามหลกัการบริหาร (Administrative Management) เป็นแนวคิด    
ด้านการจดัการซ่ึงมุ่งท่ีลักษณะหน้าท่ีขององค์การและการบริหารจัดการโดยใช้การวางแผน 
(Planning)  การจัดองค์การ (Organizing)  การน า  (Leading)  และการควบคุม (Controlling)                
ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการบริหารจดัการในยคุปัจจุบนั 

ส่วนประกอบของการบริหารจดัการ (Elements of Management) ฟาโยล์ เห็นว่า
หลักการบริหารจัดการแบ่งได้ตามหน้าท่ี คือ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ 
(Organizing) 3. การสั่งการ (Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม 
(Controlling) โดยหลกัการน้ีนอกจากใช้กบัวงการธุรกิจแลว้สามารถน าไปใชก้บัการเมือง ศาสนา 
การสังคมสงเคราะห์ การทหาร และกิจกรรมสาขาอ่ืน ๆ เพราะว่าทุกองคก์ารตอ้งอาศยัการบริหาร
จดัการ จึงตอ้งมีการสร้างทฤษฎีการบริหารและมีการสอนเป็นวชิาการ  โดยสามารถอธิบายหลกัการ
ดงักล่าว ดงัน้ี 

 1.  การวางแผน (Planning)  เ ป็นการก าหนดและพิจารณาวิ ธีการท่ีควรปฏิบัติ             
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงฟาโยล์ ถือว่าการวางแผนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการบริหาร
จดัการ ซ่ึงในแผนการปฏิบติังาน (Plan of action) มีอยูห่ลายแผน เช่น 1. ทรัพยากรของธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองมืออุปกรณ์ วตัถุดิบ ทรัพยากรมนุษย ์วิธีการขาย การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้       
2. ลกัษณะโดยทัว่ไปของงานระหวา่งท าในปัจจุบนั (Work in process) 3. แนวโน้มของกิจกรรม
ของบริษทัท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม่ได้ก าหนดไวล่้วงหน้า ฟาโยล์ เสนอแนวคิดว่าแผนเป็นกลยุทธ์
พื้นฐานในการประเมินความสามารถในการท างานและจุดแข็งในปัจจุบนัขององค์การ รวมถึง      
การประเมินสภาพแวดลอ้มเพื่อคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงแผนการส าหรับผูบ้ริหารยุคใหม่เรียกวา่ 
การวางแผนเชิงสถานการณ์ (Contingency planning) ดงัน้ี แผนท่ีดีท่ีสุดไม่จ  าเป็นตอ้งคาดการณ์     
ส่ิ ง ท่ีจะ เ กิด ข้ึนในอนาคต แ ต่ เ ป็น ส่ิง ท่ีต้องป้องกันอันตราย ท่ีอาจเ กิด ข้ึนกับ ธุรกิจจาก                    
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์การและท าให้วตัถุประสงค์ขององค์การเปล่ียนไป และ     
ในการพฒันาแผนปฏิบติัการนั้น ฟาโยล์ ได้วางแนวคิดเก่ียวกบัความร่วมมือในการปฏิบติังาน       
ไวด้งัน้ี “การเรียนรู้วิธีการของความเป็นไปไดใ้นอนาคต และวิธีการท่ีจะใชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากหัวหน้าแผนก ซ่ึงประสบการณ์ของหวัหนา้แผนกนั้นจะท าให้
สามารถวางแผนเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การได้” ในการท างานร่วมกนันั้นจ าเป็นตอ้งมี      
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การวางแผน และในการวางแผนนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายระดบัดว้ยกนัตั้งแต่ระดบั
ปฏิบติัการจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงแผนท่ีดีนั้นจะตอ้งมีลกัษณะของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
(Unity) มีความต่อเน่ือง (Continuity) มีความยืดหยุน่ได ้(Flexibility) และมีความถูกตอ้ง (Precision) 
ซ่ึงลักษณะของแผนนั้นจ าเป็นต้องแบ่งวิธีการปฏิบัติงานออกเป็นขั้นตอน และแผนอาจเป็น         
แผนประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ ประจ าปี เป็นตน้  

 2.  การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดกิจกรรมและความสัมพนัธ์ภายใน
องค์การเพื่อการประเมินผลและการฝึกอบรมพนกังาน ซ่ึงต่อมาแนวคิดของฟาโยล์ ไดแ้บ่งการจดั
องค์การเป็น 2 ส่วน คือ 1. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการซ่ึงจดักลุ่มกิจกรรม           
ท่ีจ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกั โดยการจดักลุ่มงานเป็นหน่วยการจดัการและการออกแบบ
ในแต่ละกลุ่มท่ีข้ึนตรงกบัผูจ้ดัการ ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจ  าเป็นในการควบคุมการท ากิจกรรมต่างๆ 
หรือเป็นการจดัหาทุกอย่างเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน เช่น วตัถุดิบ เคร่ืองมือ เงินทุน และทรัพยากร
มนุษย์ ซ่ึงเป็นภาระหน้าท่ีในการบริหารจัดการเพื่อให้บุคคลและทรัพยากรขององค์การมี             
ความสอดคลอ้งกนัในวตัถุประสงค ์วิธีการและความตอ้งการท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงโครงสร้างขององคก์าร
จะมีการเตรียมการจดัหาเพื่อให้องค์การมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of direction) เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ริหารต้องก าหนดโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
รวมถึงการก าหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในกิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนั
และความร่วมมือกนัในการท างาน รวมถึงการควบคุมซ่ึงปราศจากกฎระเบียบและการควบคุม      
ทางเอกสาร อย่างไรก็ตามองค์การจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง                
กับวตัถุประสงค์ขององค์การเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การซ่ึงหมายถึงทุกฝ่ายในองค์การ 
ทรัพยากรบุคคลขององค์การนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้และความสามารถปรับให้เหมาะสมกับ    
องค์การได้ ดังนั้ นองค์การจ าเป็นต้องจดัทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงานในองค์การด้วย           
2. การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) (หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์)  เป็นกระบวนการ                
ท่ีเป็นทางการเพื่อให้มัน่ใจว่าองค์การมีพนักงานท่ีมีความสามารถทุกระดบัในงาน เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยมีงานคือ 1. การคดัเลือก (Selection)     
เป็นการจดัหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังาน เพื่อเขา้มาท างาน     
ในองค์การ ซ่ึงฟาโยล์ถือว่า การคดัเลือกเป็นโอกาสของพนักงาน คือระยะเวลาในการคดัเลือก
พนกังานนั้นจะเพิ่มข้ึนตามต าแหน่งท่ีท าการคดัเลือก 2. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมิน
ทั้งต าแหน่งผูบ้ริหารและพนกังานในบริษทั โดยจะประเมินทั้งทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ความแข็งแรง 
ดา้นสติปัญญาและความเขม้แข็งทางอารมณ์ จริยธรรมและความรู้เก่ียวกบัหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น      
3. การสั่งการ (Commanding) เป็นศิลปะในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความรู้ตามหลกั     
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ของการบริหารจดัการ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีสามารถสั่งการไดจ้ะตอ้งมีลกัษณะ คือ 1) มีความรู้เก่ียวกบั
พนกังาน 2) สามารถคดับุคคลท่ีไม่มีความรู้ความสามารถออกจากองคก์ารได ้3) สามารถก าหนด   
ขอ้ผูกมดัระหว่างบริษทัและพนักงานได้  4) เป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบติังาน 5) ตรวจสอบ         
การปฏิบติังานขององคก์ารเป็นช่วงๆ เพื่อให้สามารถสรุปภาพรวมขององคก์ารได ้6) มีการประชุม
และจัดหารองผูจ้ดัการเพื่อช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 7) ก าหนดแผนงานเพื่อให้
ครอบคลุมรายละเอียดขององค์การ 8) มุ่งให้เกิดความสามัคคี ความรู้ความสามารถ อ านาจ              
ในการตัดสินใจ และกระตุ้นให้เกิดความซ่ือสัตย์ของบุคคลในองค์การ  4.การประสานงาน 
(Coordinating) เป็นการประสานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการท างาน
ใหบ้รรลุ    ผลส าเร็จ ส าหรับฟาโยลก์ล่าวถึงการประสานเป็นการปรับความสมดุลของค่าใชจ่้ายและ
รายได้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการผลิตมีความสอดคล้องกัน             
โดยจะตอ้งท าให้แผนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร เช่น การก าหนดหนา้ท่ีตาราง
และความรับผิดชอบการประชุมผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการ ซ่ึงจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
ก าหนดแผนงานขององคก์ารได ้ในการประชุมนั้นจะตอ้งมีความรวดเร็วและมีการจดัการของขอ้มูล
ให้ง่ายต่อการใช้งาน 5.การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการติดตามและแก้ไข            
การปฏิบติังานขององค์การและบุคคล เป็นกิจกรรมภายในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือ      
เป็นกระบวนการวดัผลการปฏิบติังานและการแกไ้ขเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ โดยเปรียบเทียบวา่
อะไรก าลัง เกิดข้ึนท่ีแท้จริง กับอะไรเป็นส่ิงท่ีวางแผนไว้และด า เนินการอย่างเหมาะสม                   
ในการปรับปรุงท่ีมีความคลาดเคล่ือนไปจากแผนการควบคุมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนและ      
การก าหนดหลกัการซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาขอ้ผิดพลาดและท าการแกไ้ข การควบคุมสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บับุคคล วตัถุประสงค ์และกิจกรรมได ้การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถกระตุน้
การท างานของบุคคลและอาจมีการลงโทษหากมีความจ าเป็น การควบคุมจะสามารถควบคุมได้     
ทั้งบุคคล การปฏิบติัตามแผน กิจกรรมทางการเงิน ความมัน่คง และขอ้มูลสารสนเทศ การควบคุม
จะมีผลกระทบต่อหน้าท่ีทางการบริหารจดัการทั้ง 4 หน้าท่ี คือ 1.การวางแผน 2. การจดัองค์การ       
3. การสั่งการ 4. การประสานงาน เน่ืองจากจะท าให้แผนมีประสิทธิภาพ องค์การมีจุดแข็ง               
มีความสะดวกในการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพภายในองคก์าร เป็นตน้ 
 หลกัการของศาสตร์ในการบริหาร 

 กูลิค (Luther Gulick) ไดเ้สนอหลกัการบริหารระบบราชการท่ีเรียกวา่ “POSDCORB 
Model” มีรายละเอียด คือ 1. P-Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงตอ้งค านึงถึงทรัพยากรภายในองคก์ารและสภาพแวดลอ้มภายนอก ทั้งน้ีเพื่อให้
แผนท่ีก าหนดข้ึนมีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบติัได ้2. O-Organizing (การจดัองค์การ) 
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เป็นการจดัองค์การท่ีเป็นส่วนราชการ โดยจดัแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะอย่างยิ่ง  ออกเป็น
กรม กอง ฝ่าย แผนก จะพิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม และพิจารณา
แบ่งสายงานหลกัและสายงานท่ีปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบควบคู่กนัได ้             
3. S-Staffing (การจดัหาบุคคลเข้าท างาน) เป็นการคดัเลือกบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งภายใน
องค์การโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม ให้ไดใ้นปริมาณท่ีเพียงพอจะ
ท าให้งานส าเร็จ 4. D-Directing (การสั่งการหรือการอ านวยการ) เป็นการก ากบัดูแลและสั่งงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยอาศยัลกัษณะการเป็นผูน้ า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา 5. Co-Coordoinating (การประสานงาน) เป็นการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลท่ี   มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานทุกฝ่าย ทั้งในระดบัท่ีสูงกวา่ ระดบั
ท่ีต ่ากว่า และในระดบัเดียวกนัเพื่อให้งานสามารถด าเนินการไปไดโ้ดยราบร่ืน 6. R-Reporting     
(การรายงานผลการปฏิบติังาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หรือผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 7. B-Budgetting 
(การงบประมาณ) เป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการควบคุมการปฏิบติังาน โดยใช้วงจรงบประมาณ    
ซ่ึ ง มีขั้ นตอนดัง น้ี  1)  การ เต รียมขออนุมัติ งบประมาณ 2)  การ เสนอให้ผู ้บังคับบัญชา                        
ให้ความเห็นชอบ 3) การด าเนินงานตามงบประมาณ 4)การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ          
ตามแผนท่ีเสนอขอไวต่้อมามีนกัวชิาการอีกหลายท่านไดก้ าหนดหนา้ท่ีทางการบริหารข้ึนมา คือ 
คูนทซ์ (Harold D. Koontz) ก าหนดหน้าท่ีทางการบริหารจดัการไว ้5 หน้าท่ี คือ POSDC 
ประกอบดว้ย 1) Planning (การวางแผน) 2) Organizing (การจดัองคก์าร) 3) Staffing       (การจดัคน
เขา้ท างาน) 4) Directing (การสั่งการ) 5) Controlling (การควบคุม)   เดล (Emest Dale) ก าหนด
หน้าท่ีทางการบริหารจดัการไว ้7 หน้าท่ี คือ POSDCIR ประกอบดว้ย 1. Planning (การวางแผน)     
2. Organizing (การจดัองคก์าร) 3. Staffing (การจดัคน       เขา้ท างาน) 4. Directing (การสั่งการ)     
5. Controlling (การควบคุม) 6. Innovation (ความคิดริเร่ิม)     7. Representation (การเป็นตวัแทน) 
 หลกัการจัดการองค์การ (Principles of organization)  
 มูนน่ีและไรยล่ี์ (Mooney และ  Reilly) ซ่ึงมีอิทธิพลท่ีส าคญัในปฏิบติัการบริหาร
จดัการในอเมริกา ไดเ้น้นถึง หลกั 3 ประการในองค์การซ่ึงคน้พบในส่วนราชการ ศาสนา ทหาร 
และองคก์รธุรกิจในเร่ืองต่อไปน้ี 1. หลกัการของความร่วมมือกนั (Coordinative principle) หลกัการ
น้ีองค์การต้องเร่ิมต้นจากบุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกันใช้ความพยายามเพื่อจุดมุ่งหมาย        
อยา่งเดียวกนั  2. ขั้นตอนตามสายการบงัคบับญัชา (Scalar process) เป็นสายการบงัคบับญัชาท่ีได้
ระบุไว ้เพื่อให้การติดต่อส่ือสารขององค์กรเกิดความคล่องตวั เป็นแนวคิดท่ีส าคญัขององค์กร       
ซ่ึงจะตอ้งมีข้ึนในกระบวนท่ีเป็นทางการ โดยองค์การมีลกัษณะเป็นทางการ (Formal) จะก าหนด
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อ านาจในการสร้างให้เกิดความร่วมมือกนัโดยจะตอ้งสร้างให้เกิดภายในองค์กรทั้งหมด ขั้นตอน
ตามสายการบงัคบับญัชาเป็นรูปแบบขององคก์ร บางคร้ังเรียกวา่สายการบงัคบับญัชา (Hierachical)   
ซ่ึงแสดงถึงล าดบัขั้นการบงัคบับญัชาภายในองค์กร ประกอบดว้ย ภาระหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั และ
หลักการจดัองค์กร ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับล าดับของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง          
3.ผลกระทบตามหน้าท่ี (Functional effect) จากค าว่าภาระหน้าท่ี (Functionalism) หมายถึง        
ความแตกต่างกนัระหวา่งภาระหนา้ท่ีต่างๆ   และไดเ้ขียนหลกัการของการบริหารองคก์าร   โดยเนน้
ความส าคญัท่ีการประสานงาน กล่าวคือ ไดมุ้่งเนน้ท่ีโครงสร้างองคก์ร (Organization structure) โดย 
มูนน่ีกล่าววา่องค์กรอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ควรจะมีการก าหนดหลกัการจดัโครงสร้างองค์กร และจะตอ้งระลึกถึงความส าคญัของ   
ความเป็นมนุษย ์ซ่ึงไดร้ะบุหลกัการจดัโครงสร้างองค์กร (Structural principles of organization)     
ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกจาก    การใช้ผงัและการมุ่งท่ีโครงร่างงานเป็นส่ิงส าคญั แต่ไม่ควร
มองขา้มถึงความส าคญัของปัจจยัมนุษย ์ โดยเฉพาะเร่ืองจุดแข็งขององคก์ารใดองคก์ารหน่ึงก็จะมุ่ง
ท่ีจุดแข็งของบุคคลในองค์กรนั้น นอกจากนั้นการสร้างจุดแข็งให้ผสมผสานกัน (Aggregate 
strengths) เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและส่ิงท่ีส าคญัก็คือ
จุดแข็งของแต่ละบุคคล อนัจะน าไปสู่การวดัถึงประสิทธิผลโดยปรับใช้ให้เกิดความสัมพนัธ์           
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือวา่เป็นความส าคญัขั้นพื้นฐานของหลกัโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงจะตอ้งมีการร่วมมือ
กนัระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและเกิดการประสานงานท่ีสอดคล้องกัน
ระหวา่งบุคคลนั้น 
 นอกจากนั้นยงัไดใ้ห้ความส าคญัของหลกัการบริหารโดยใช้เหตุผลดว้ยวิธีการท่ีเป็น
ทางการน้อยในการควบคุมมนุษย ์และใช้หลกัขององค์กร(Principles of Organization) โดยเร่ิมท่ี
การวางแผนโดยละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑข์องการบริหาร  ท่ีเป็นหลกั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นขั้นตอน
ท่ีเป็นทางการในการประสมประสานและการแบ่งงานต่างๆ ออกตามหน้าท่ีและการปฏิบติัการ     
ในระบบ โดยใชห้ลกัการควบคุมตามสายการบงัคบับญัชา   ซ่ึงในองคก์รจะตอ้งมีการพิจารณาถึง
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัการบริหาร คือ เป็นปัญหาภายในองคก์ารอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
และไดย้อมรับว่าการประยุกตใ์ช้กฎเกณฑ์เหล่าน้ีจะมีความยากล าบากเพราะวิศวกรอุตสาหกรรม
อาจเผชิญกบัขอ้เสนอแนะในการพิจารณาถึงวิธีการท่ีจะท าความเขา้ใจท่ีแพร่หลาย ความภกัดีและ
ภาระท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบว่าควรท าอย่างไร ปัญหาของการบริหารในการ
กระตุ้นความต้องการท่ีจะให้ความร่วมมือ และในขณะเดียวกนัจ าเป็นต้องให้มีเสรีภาพในการ
ท างานดว้ย เพื่อใหเ้กิดความทา้ทายในการท างาน 
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 ทฤษฎกีารบริหารจัดการเชิงพฤติกรรม 
 แนวคิดดา้นทฤษฎีการบริหารจดัการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) หรือทฤษฎี
องค์การสมัยเดิมใหม่ (Neo-Classical Organization Theory) น้ีจะเก่ียวข้องกับแนวคิด                    
เชิงมนุษยสัมพนัธ์ (Human Resources Approach) ซ่ึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและท าความเขา้ใจ      
พร้อมทั้งอธิบายถึงกระบวนการทางพฤติกรรมจิตวิทยา และสังคมวิทยา ท่ีมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะท่ีเป็นทางการของการปฏิบติังานของคน จึงเป็นการศึกษาดา้นมนุษยส์ังคม (Social Man) 
ซ่ึงจะเช่ือว่า คนทุกคนมีความตอ้งการอยู่รวมกนั มีความเป็นมิตรต่อกันและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกัน      
และกนั ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึงเนน้การเพิ่มผลผลิตดว้ยการท าความเขา้ใจตวับุคคล และเช่ือวา่ถา้ผูบ้ริหาร
สามารถเขา้ใจผูร่้วมงานและปรับองคก์ารของตนให้เขา้กบัผูร่้วมงานไดแ้ลว้ก็จะท าให้องค์การนั้น
ประสบความส าเร็จ โดยมีนกัทฤษฎีองคก์ารบางท่านน าเสนอทฤษฎีการบริหารจดัการเชิงพฤติกรรม 
ดงัน้ี  ฟอลเล็ต (Mary Parker Follett) เป็นผูท่ี้มีความสนใจในอาชีพด้านจิตวิทยาสังคมเป็นนัก
ปรัชญาท่ีสนใจด้านเสรีภาพของบุคคลท่ีเป็นผูใ้ต้บังคับบัญชาของกลุ่ม ส าหรับฟอลเล็ต แล้ว
ประชาธิปไตยไม่ไดห้มายถึงลทัธิปัจเจกชนเท่านั้น แต่เป็นการพฒันาจิตส านึกดา้นสังคมมากกว่า 
ลกัษณะของประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งคือการสร้างกลุ่มเพื่อนบา้นให้เป็นกลุ่มชน โดยมุ่งความจ าเป็น
ท่ีต้องมีการรวมตัวกัน (Intregation)  ซ่ึงจะเ ก่ียวข้องกับการค้นหาผลลัพธ์ เพื่อตอบสนอง             
ความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย โดยยึดหลกัวา่จะตอ้งไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีอ านาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึง 
การรวมตวักนัถือเป็นหลกัส าคญั อยา่งไรก็ตามการรวมตวักนัจะไม่สามารถปฏิบติัการไดจ้นกวา่จะ
มีแนวความคิดของอ านาจและหน้าท่ี  ฟอลเล็ตไดแ้สวงหาการพฒันาแนวความคิดเก่ียวกบัอ านาจ    
ท่ีจะท าใหเ้กิดความร่วมมือ (Advocation power) ตลอดจนบทบาทของความเป็นเจา้นายและลูกนอ้ง 
(Boss and subordinate) Follett ได้สรุปว่าบุคคลไม่ควรท่ีจะสั่งงานให้อีกบุคคลหน่ึงท าโดย
ปราศจากการท าความเขา้ใจ แต่ทั้งฝ่ายควรจะมีการยอมรับค าสั่งในสถานการณ์นั้น  บาร์นาร์ด 
(Chester Barnard) ไดค้น้พบค าอธิบายของประสบการณ์ในการบริหารในองคก์ารแบบดั้งเดิมหรือ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยผลงานของบาร์นาร์ดไดป้ระโยชน์ 3 ประการ คือ 1. เป็นทฤษฎีองคก์าร
ทฤษฎีแรกท่ีพยายามอธิบายถึงความส าคญัและความหลากหลายของพฤติกรรมการท างานของ      
แต่ละบุคคล 2. ไดพ้ฒันาค าอธิบายแบบดั้งเดิมของหลกัการและค าอธิบายซ่ึงมุ่งท่ีความส าคญัของ
ส่ิงจูงใจดา้นการเงินและส่ิงจูงใจดา้นอ่ืนๆ 3. ไดน้ าเสนอทฤษฎีใหม่ของโครงสร้างองคก์าร  โดยมุ่ง
องคก์ารเป็นระบบการส่ือสาร ซ่ึงจะอธิบายส่ิงท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1. ความส าคญัของพฤติกรรม
มนุษย ์(Importance of Individual Behavior) Barnard เป็นนกัทฤษฎีคนแรกท่ีมุ่งท่ีความส าคญัและ
ความหลากหลายของแต่ละบุคคลในการท างาน โดยกล่าวว่า ส่วนประกอบขององค์การท่ีส าคญั      
ก็คือความเต็มใจของบุคคลท่ีจะใช้ความพยายามส่วนตวัเพื่อให้เกิดระบบความร่วมมือ โดยถือว่า
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บุคคลเป็นปัจจยัเชิงกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานภายในองค์การ ดงันั้นจึงควรจูงใจให้พนักงานเกิดความ
ร่วมมือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียงัปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบนั  2. ทฤษฎีการให้  ความร่วมมือของบาร์นาร์ด 
(Barnard Theory of Compliance) โดยมุ่งความส าคญัท่ีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) ในดา้น
การด าเนินการและความร่วมมือในองคก์าร โดยพิจารณาหลกัพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ความเต็มใจ
ท่ีจะให้ความร่วมมือ (The Willingness to Cooperate) ความร่วมมือและความเตม็ใจของบุคคลท่ีจะ
ใหค้วามร่วมมือถือเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานขององคก์าร 2) การยินยอม (In Complying) บุคคล
แต่ละคนจะยินยอมในส่ิงท่ีตนเองชอบ ผูบ้ริหาร      จึงตอ้งพยายามสร้างความพอใจส่วนบุคคล 
ทั้งน้ีมองในลกัษณะวา่ความเตม็ใจท่ีจะเสียสละหรือความพอใจส่วนตวัต่อการปฏิบติัเพื่อองคก์าร 3) 
ขอบเขตของความไม่แตกต่าง (Zone of indifference) หมายความวา่ บุคคลเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตาม
ค าสั่งของผูท่ี้เหนือกวา่ ซ่ึง Barnard เห็น   ค  าวา่ ขอบเขตของความไม่แตกต่าง หมายความวา่ แต่ละ
บุคคลท่ีรับค าสั่งจะต้องไม่มีค  าถามและ   ไม่มีปัญหาเกิดข้ึนจากการรับค าสั่งนั้ น 4) การจูงใจ 
(Inducement) และการรู้จกัคิด (Conscious)  เป็นความเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ โดยแสดงออกใน
เร่ืองของความพึงพอใจ (Satisfactions) และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfactions) ของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบคือ การปฏิบติั  ตามค าสั่ง และขอ้เสียเปรียบคือ ส่ิงจูงใจท่ีใช ้บาร์นาร์ดก
ล่าววา่ ส่ิงจูงใจดา้นวตัถุอยา่งเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งมีแรงจูงใจดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น โอกาสให้
ความกา้วหนา้ โอกาสในการสร้างความแตกต่าง ความภาคภูมิใจ และอ านาจเฉพาะตวั ซ่ึงขอบเขต
ของขอ้ได้เปรียบและขอ้เสียเปรียบจะข้ึนอยู่กบัระดบัการจูงใจท่ีเหนือกว่าขอบเขต เน่ืองจากใน
บางคร้ังองคก์าร  ไม่สามารถจดัหาส่ิงจูงใจให้เพียงพอได ้3.ทฤษฎีโครงสร้างองคก์ารของบาร์นาร์ด 
(Barnard Theory of Organization Structure) Barnard ไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฎีโครงสร้างองค์การ 
โดยเนน้วา่องค์การเป็นโครงสร้าง     ท่ีผูต้ดัสินใจมุ่งท่ีความส าคญัของการส่ือสารในองคก์าร โดย
มุ่งท่ีบทบาทขององคก์ารอย่างไม่เป็นทางการและอธิบายถึงวิธีการช่วยส่ือสารและพลงัยึดเหน่ียว 
ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารประกอบดว้ย ผูล้งทุน ผูข้ายปัจจยัการผลิต และบุคคลอ่ืน ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ  นอกจากน้ี ไซมอน (Herbert Simon) เป็นนักทฤษฎีการให้ความ
ร่วมมือ (Simon Theory of Compliance) คลา้ยกบัทฤษฎีของบาร์นาร์ด  แนวคิดของไซมอน ไดถู้ก
พฒันาและให้ความร่วมมือกบัปัญหาส าคญั   ท่ีผูบ้ริหารก าลงัเผชิญอยู่กล่าวคือ การตดัสินใจใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนขององค์การไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมของพนักงานในระดบัปฏิบติัการ นอกจาก
จะตอ้งมีการส่ือสารจากระดบับน   สู่ระดบัล่าง โดยจะตอ้งมีการส ารวจพฤติกรรมของพนกังานใน
ระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงจะได้รับอิทธิพล 2 ประการ คือ 1. ทศันคติอุปนิสัย และสภาพจิตใจของ
พนกังานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจขอ้ไดเ้ปรียบในองคก์าร 2. การตดัสินใจของ
พนักงานในระดับปฏิบัติการขององค์การ ผูบ้ริหารจะต้องแนะน าและอบรมให้พนักงานเกิด      
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ความภกัดีต่อองคก์าร โดยมุ่งท่ีประสิทธิภาพและการฝึกอบรม โดยข้ึนอยูก่บัอ านาจหนา้ท่ี และการ
ให้ค  าแนะน า ตลอดจนการให้บริการดา้นขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีทั้งลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และไม่เก่ียวขอ้งกนั  ดงันั้นตามทฤษฎีของ ไซมอนจะมีรูปแบบอิทธิพลภายในองคก์าร ซ่ึงจะท าให้
พนกังานเกิดความเช่ือมัน่และร่วมมือกนัอย่างเต็มท่ีภายในองค์การ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแลกเปล่ียน
กนัไดด้งัน้ี 1) สามารถให้อ านาจหน้าท่ีแก่พนกังาน   คนใดคนหน่ึง ซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะยอมรับ
อ านาจหน้าท่ี ก็ต่อเม่ือการใช้อ านาจหน้าท่ีนอกเหนือไปจากประเด็นท่ีส าคญั (ขอบเขตของการ
ยอมรับ: Zone of Acceptance) ซ่ึงมีความหมายเท่าเทียมกนักบัขอบเขตของความแตกต่าง (Zone of 
Indifference) ของ Barnard และเม่ือพิจารณา   ถึงความกวา้งของการยอมรับของบุคคล โดยทัว่ไป 
ทฤษฎีของ Simon ลกัษณะทิศทางของส่ิงจูงใจ   ท่ีองค์การน าเสนอนั้น จะประกอบดว้ย เงินเดือน 
(Salary) ต าแหน่งหน้าท่ี (Status) และความภาคภูมิใจ (Prestige) ตลอดจนโอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่ง และรางวลัท่ีเป็นส่ิงของและไม่เป็นส่ิงของ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามส่ิงจูงใจไม่ใช่เพียงวิธี
เดียวท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับในอ านาจหน้าท่ี แต่ยงัมีวิธีการอ่ืน เช่น ความเป็นไปได้ของการ
สูญเสียงานของบุคคล และการต่อตา้น (การลงโทษ) ทางสังคม (Social sanction) ซ่ึงเกิดจาก        
การยอมรับในงานก่อน โดยทั่วไปการร่วมมือกับองค์การและการยอมรับบทบาทของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะก าหนดขอบเขตของการยอมรับพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการตดัสินใจ
อย่างเต็มใจโดยผูบ้งัคบับญัชาตามทฤษฎีของ Simon อาจจะตอ้งก าหนดการควบคุมตนเองของ
พนกังาน (Employee Self-Control) อนัหมายถึงการควบคุมดา้นทศันคติ (Attitude) อุปนิสัย(Habit) 
และสภาพจิตใจ (State of Mind) ท่ีจะชักน าให้บุคคลสามารถบรรลุการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบส าหรับองค์การ Simon กล่าวว่ามีปัจจยั 3 ประการ  ท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาการควบคุม
ตนเอง (Self-control) คือ 1) พนักงานจะมีความจงรักภักดีหรือผูกพนักับองค์การ ซ่ึงจะท าให้
เป้าหมายขององค์การกลายเป็นเป้าหมายของพนักงานด้วย  2) การจูงใจพนักงานโดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิภาพ (Criterion of Efficiency) ซ่ึงพนกังานจะไดรั้บการจูงใจดว้ยวิธีการท่ีสั้นท่ีสุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3) การฝึกอบรมเป็นวิธีการท่ีจะพฒันาการควบคุมตนเอง (Self-Control) 
โดยการจดัเตรียมสมาชิกขององค์การเพื่อบรรลุการตดัสินใจด้านความพึงพอใจ โดยปราศจาก    
ความจ าเป็นท่ีจะมอบขอบเขตของอ านาจหรือเคร่ืองมือต่างๆ  รวมทั้ง คาทซ์และคาห์น (Katz and 
Kahn) เป็นนกัจิตวิทยาสังคม ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทฤษฎีองคก์าร โดยไดร้วม
ประเด็นของค าวา่ ส่วนรวมหรือภาพรวม (Macro) คือ โครงสร้างขององคก์าร และส่วนยอ่ย (Micro) 
คือ พฤติกรรมของพนกังานเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของทั้งสองส่ิงน้ี  คาทซ์และคาห์นไดก้ล่าวว่า 
ผูบ้ริหารตอ้งอาศยัความร่วมมือกนั ตลอดจนการใชก้ฎหรือการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงรูปแบบของ
ความร่วมมือมี 3 ประการ คือ 1. การใชร้ะบบการใหร้างวลั (Reward) ส าหรับจูงใจให้เกิดพฤติกรรม 
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2. รางวลัน้ีตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการและผลการปฏิบติังานของพนกังานก็จะเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าใหไ้ดรั้บรางวลัท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงาน (Job identification) งานตอ้ง
มีความทา้ทายและพนกังานมีโอกาสแสดงความสามารถส่วนตวัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตลอดจน
ควรได้รับการจูงใจให้ท างานนั้น 3. ในส่วนของความต่อเน่ืองจากการมีส่วนร่วมจะถือเป็น
กระบวนการภายในของเป้าหมายองค์การ ดงันั้นพนักงานจะตอ้งยอมรับเป้าหมายขององค์การ
เสมือนกบัเป้าหมายของตนเอง และให้ความร่วมมือเพราะการกระท าเช่นนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมาย
ของเขาดว้ย21 
  วนัชยั มีชาติ กล่าวถึง มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) เป็นนกัคิดท่ีเสนอทฤษฎีล าดบั
ขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Needs) หรือเรียกว่า Maslow’s Theory ทฤษฎีน้ี
เสนอแนะวา่ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการจดัการให้คนงานไดรั้บผลตามล าดบัความตอ้งการเพื่อให้การ
ปฏิบติังานในองค์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 1. มนุษยมี์ความตอ้งการท่ียงั
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง และความตอ้งการน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการแสดงพฤติกรรม ความ
ตอ้งการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดแรงจูงใจของมนุษย ์ความตอ้งการท่ีได้รับการ
ตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจอีกต่อไป  2. ความตอ้งการของมนุษยมี์ทั้งส้ิน 5 ขั้น และความ
ตอ้งการเหล่าน้ีเป็นล าดบัขั้นกนัไป มนุษยจ์ะมีความตอ้งการจากระดบัต ่าไปสู่ความตอ้งการท่ีมี
ระดบัสูงกว่า 3. ล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยจ์ะประกอบด้วย 1)ความตอ้งการทางกายภาพ 
(Physiological Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ท่ีจะท าให้มีชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ปัจจยัส่ีในการ
ด ารงชีวิต ความตอ้งการทางเพศ 2)ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Security Needs) คือ
ความตอ้งการท่ีจะให้ชีวิตมีความมัน่คงปลอดภยัจากภยนัตรายต่างๆ ซ่ึงความตอ้งการในขั้นน้ีจะ
เกิดข้ึน เม่ือความตอ้งการทางกายภาพไดรั้บการตอบสนองแลว้ในระดบัหน่ึง 3)ความตอ้งการความ
รัก และเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Needs / Love and Belonging Needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ี
จะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการมีเพื่อน 4)ความตอ้งการความเคารพนับถือ 
(Self – Esteem Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะนบัถือตนเองและไดรั้บการยกย่องในสังคม 5)ความ
ตอ้งการประจกัษ์ตน  (self Actualization Needs) ได้แก่ความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองให้บรรลุ
ศกัยภาพสูงสุดท่ีตนเองจะเป็นได ้เป็นการพฒันาให้ตนเองท าในส่ิงท่ีสามารถท าไดดี้ท่ีสุด อนัเป็น
การแสดงวา่เราเกิดมา เพื่อเป็นอะไร (Born to be) ความตอ้งการของมนุษยท์ั้งห้าขั้นน้ีจะเป็นล าดบั
ขั้น กล่าวคือ  ความตอ้งการจะเร่ิมจากความตอ้งการระดบัต ่าไปสู่ความตอ้งการระดบัสูงกวา่ ความ

                                                 

 21 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, ทฤษฎีองค์การ (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2545), 

82-88, 105-108, 114. 
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ตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานอีก
ต่อไป ความตอ้งการท่ียงัไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นจึงจะเป็นเคร่ืองจูงใจให้เกิดพฤติกรรม               
ของพนกังาน22 

 มาสโลว ์Maslow ได้แบ่งล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี (Maslow's Need-
hierachy Theory)23  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์
  
แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัความร่วมมือ 
 จากแนวคิดเร่ืองความร่วมมือ24 ท่ีกล่าวถึงแนวคิดในการบริหารองค์การโดยให้เกิด  
ความร่วมมือในการด าเนินการ   ตามความหมาย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือ ดงัน้ี 
 
 
                                                 

 22 วนัชยั มีชาติ, การบริหารองค์การ (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2556), 49-51. 

            23
  วจิิตร ศรีสอา้น และคณะ, (ม.ป.ป., อา้งถึงใน อินทิรา หิรัญสาย กรมสามญัศึกษา เขต

การศึกษา 2 จงัหวดัยะลา)      

 24 แนวคิดเร่ืองความร่วมมือ, เข้าถึงเม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://wwwfile:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97
%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20revised.pdf 
 

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Proposal/วรรณกรรม/Downloads/à¸�à¸�à¸�à¸µà¹�%202%20revised.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/Proposal/วรรณกรรม/Downloads/à¸�à¸�à¸�à¸µà¹�%202%20revised.pdf
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 ความหมายของความร่วมมือ 
  นกัทฤษฎี นกับริหารและนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของความร่วมมือไวต่้าง ๆ ดงัน้ี           
วุทธิศกัด์ิ โภชนุกุล ให้ความหมาย ความร่วมมือ หมายถึง ความรู้สึกผกูพนัในการกระท างาน และ
ในการท าให้เช่ือถือไวว้างใจ หรือกล่าวได้ว่า ความร่วมมือหมายถึง  ความเต็มใจของแต่ละคน       
ในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีท าร่วมกนั หรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั    
เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง  หรือการท างานร่วมกับคนอ่ืนในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไป       
ตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน  หรือหมายถึงบุคคลในหน่วยงานหรือองคก์ร ซ่ึงท างาน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์อย่างเดียว  หรือรวมหมายถึง การท า
กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลทั้งสองฝ่าย เพื่อไปสู่จุดหมายท่ีต่างฝ่ายต่างยอมรับ การร่วมมือ
จะมีผลใหส้มาชิกของทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ แต่ในการท างานโดยทัว่ไปจะพบความแตกต่างกนั
ของสมาชิกในการให้ความร่วมมือมาก บางคนให้ความร่วมมือมาก บางคนให้ความร่วมมือน้อย   
จากสาเหตุต่อไปน้ี คือ การอบรมเล้ียงดู การท่ีเด็กจะมีพฤติกรรมของการร่วมมือมากหรือน้อย        
ข้ึนอยู่กับกลไกทางสังคม ในตอนต้นจะปรับแต่งพฤติกรรมเด็กด้วยการใช้หลักเ ง่ือนไข                
การเสริมแรงและเง่ือนไขการลงโทษ เช่น การฝึกเด็กให้ความร่วมมือกันประหยดัการใช้ไฟฟ้า      
เม่ือเด็กปิดไฟทุกคร้ังท่ีออกจากหอ้งดว้ยการชมเชย พอ่แม่ก็เสริมแรงบวกเด็กให้ความร่วมมือปิดไฟ  
การร่วมมือนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ในแง่ผลดีของการร่วมมือท่ีเห็นชดัเจนคือ ช่วยให้การท างานกลุ่ม
มีประสิทธิภาพสูง สมาชิกมีขวญัและก าลงัใจ และมีสุขภาพจิตดี แต่ผลเสียคือ การร่วมมือท าให้
สมาชิกขาดความกระตือรือร้นและเกียจคร้าน เพราะเห็นคนอ่ืนท าเสร็จแล้ว พลสิทธ์ิ  สิทธิชมพ ู    
ให้ความหมายไวว้่า ความร่วมมือ หมายถึง การท างานจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ยอมรับซ่ึงกนั     
และกนัและพร้อมกนัท่ีจะกา้วเดินไปดว้ยกนั คนท่ีมาร่วมมือกนัมีจุดประสงคอ์ย่างเดียวกนัท่ีท าให ้   
พวกเขารู้สึกพึงพอใจ การร่วมมือกัน จึงเป็นความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกทางบวกท่ีเรามีให้กับคน           
มีให้กบังาน มีให้กบัสังคม การมีความร่วมมือกนั ไม่ว่าท างานอะไรก็ส าเร็จไปกว่าคร่ึง สังคมใด
สามารถท าให้คนมีความร่วมมือร่วมใจท ากิจกรรมของสังคมให้บรรลุเป้าหมายได้ สังคมนั้น          
มีความเขม้แขง็อยา่งแน่นอน เพราะความเขม้แขง็ของสังคมในการจะท าส่ิงใดๆ ในกลุ่มคณะของตน  
ใหป้ระสบความส าเร็จได ้ก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือ เช่น การก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์จะเป็นกลุ่มได้
ตอ้งมีผูน้ ากลุ่มดี มีความตั้งใจ สมาชิกมีความร่วมมือร่วมใจ เขา้ใจการด าเนินงานของกลุ่ม ทุกคน     
รู้หนา้ท่ีงานของกลุ่ม กระตุน้ใหส้มาชิกเขา้ใจ ปลุกเร้าให้ชุมชนร่วมด าเนินการ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม        
อยา่งใกลชิ้ด  ส่ิงเหล่าน้ีมาจากความร่วมมือกนัโดยทั้งส้ิน วิธีการคือ ตอ้งระดมความคิด จดัเป็นเวที
ชาวบา้น หรือจดัเป็นกลุ่มใหญ่ ปรึกษาหาแนวทางสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มกบัชุมชน
ตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ไม่จดัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกแตกแยก เกิดความไม่แน่ใจกนั 
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เกิดความไม่มัน่คงกนั เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะ การเกิดอาการเหล่าน้ีจะเป็นผลท าให้แบบน้ี
ก่อให้เกิดความลม้เหลวได้ เพราะคนในกลุ่มมาแข่งกนัเอง  หรืออาจจะกล่าวถึงลกัษณะของ       
ความร่วมมือ ดงัน้ี อญัชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ25 กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นลกัษณะของการ
ปฏิบติังานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั     ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน หรือช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในทางสร้างเสริม ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและตนเอง 
เป็นการกระท าท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัและเพิ่มก าลงัในทางปฏิบติั ความร่วมมือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดั
งานให้สอดคล้องกนัโดยปราศจากความขดัแยง้ เป็นเร่ืองของผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่าย ความ
ร่วมมือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการจดัการท่ีตอ้งมีการส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการติดต่อส่ือสาร 
2 ทาง (Two-Way Communication) จะช่วยให้มีความเขา้ใจตรงกนั ความร่วมมือจะตอ้งมีในทุก
ระดบัชั้น ของสายการบงัคบับญัชาทั้งในรูปท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และความร่วมมือมีได ้            
ทั้งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ระดับเดียวกัน และระหว่างหน่วยงานท่ีอยู่ต่างระดับกัน    สุญาดา 
สุนทรศารทูล กล่าวถึง ความร่วมมือทัว่ไป (Co-operation) ตอ้งถือว่าเป็นค าพื้นๆท่ีคนทัว่ไปคิดว่า
เขา้ใจ แต่กลบัคลุมเครือไม่ชัดเจน ซ่ึงคนทัว่ไปเข้าใจว่า “ความร่วมมือก็คือ การท างานร่วมกับ       
คนอ่ืนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน” ซ่ึงตรงกับความหมายค าในภาษาองักฤษว่า Co-operation  
การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีกบัความร่วมมือนั้นมีลกัษณะความร่วมมืออย่างน้อย 3 รูปแบบ         
ท่ีมีรูปแบบความสัมพนัธ์ของความร่วมมือ ลักษณะความร่วมมือ ตลอดจนองค์ประกอบของ       
ความร่วมมือท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเห็นว่าความร่วมมือทัว่ไป หมายถึง การท างานร่วมกับ       
คนอ่ืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว ต้องยอมรับว่าความร่วมมือจะต้องเกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อ            
การท างานแน่นอน26 นอกจากน้ีตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือ27 กล่าวถึงนกัทฤษฎี
ชาวต่างชาติไดใ้ห้ความหมายของ ความร่วมมือ ดงัน้ี  เกรย ์(Barbara Gray) ให้นิยาม ความร่วมมือ 
                                                 

25
 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษา สาขาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” (รายงานการวิจยั สาขาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ, 2554), 11. 

 26
 สุญาดา  สุนทรศาลทูล, “รูปแบบความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนและชุมชน        

ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวฒันธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2552) ,44. 

27
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ, เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงได้

จาก http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/3304/3304-7.pdf 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/proceedings/data/3304/3304-7.pdf
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วา่หมายถึง กระบวนการท่ีภาคส่วนต่างๆ ซ่ึงมีมุมมองต่อปัญหาท่ีต่างกนั สามารถแสวงหาทางออก
ร่วมกัน  การรวมกันเป็นพนัธมิตร โดยการร่วมมือกันเป็นมากกว่าการแลกเปล่ียนทรัพยากร
เน่ืองจากเป็นการรวมมุมมอง ทรัพยากร ทกัษะ ความร่วมมือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคก์ารคิด
ร่วมกนัเพื่อวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสในการแกปั้ญหา ความคิดจะกลายเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยผา่น
ความร่วมมือ นอกจากนั้นความร่วมมือยงัก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในวิธีการท างาน ความร่วมมือ
กนัจะแข็งแกร่งข้ึนหากหุ้นส่วนมีความคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะความคลา้ยคลึงกนัในความคิดและ
ประเภทของการบริการ  สเตนเนอร์และคณะ (John-Steiner และคณะ) ให้ความหมายของ         
ความร่วมมือ ว่าความร่วมมือไม่ใช่เพียงการวางแผนหรือการตดัสินใจร่วมกนัเท่านั้น แต่ความ
ร่วมมือยงัหมายความถึงการคิดร่วมกนัขององค์การท่ีมากกว่าหน่ึงองค์การเป็นการตกลงการใช้
ทรัพยากรอ านาจและศกัยภาพร่วมกนั  สจรวซ (David Straus) นิยามค าว่าความร่วมมือ หมายถึง 
กระบวนการท่ีประชาชนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม องคก์าร ชุมชน เพื่อวางแผน สร้างสรรค ์แกปั้ญหา 
และตดัสินใจร่วมกนั  ลินเดน (Russ Linden) ไดก้ าหนดความหมายของ     ค  าว่า ความร่วมมือ ว่า 
ตามรากศพัทห์มายถึง การร่วมแรง(Co-labor) ร่วมพยายามและร่วมเป็นเจา้ของผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน  
โดยความร่วมมือน้ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลจากต่างองค์การ (หรือต่างหน่วยภายในองคก์ารเดียวกนั)  ได้
ร่วมกนัด าเนินการบางส่ิงซ่ึงตอ้งใช้ความพยายาม ทรัพยากรและการตดัสินใจร่วมกนัรวมถึงร่วม
เป็นเจา้ของผลผลิตหรือบริการสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน  อาร์กานอฟและแมคไกเกอร์ (Robert Agranoff and 
Michael Mc Guire) ให้ความหมายของความร่วมมือไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีกระตุน้ให้องคก์ารต่าง 
ๆ เขา้มาปฏิบติังานร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีศกัยภาพขององคก์ารหน่ึงองคก์าร
ใดเพียงองค์การเดียวจะสามารถท าให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้หรือถา้สามารถท่ีจะท าไดก้็อาจจะประสบ
ความส าเร็จไดย้าก นอกจากน้ีการสร้างความร่วมมือยงัหมายรวมถึง การคน้หาหรือคิดคน้ทางเลือก
ส าหรับการแก้ไขปัญหาภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆ ท่ีมีอยู่ เช่น องค์ความรู้ เวลา งบประมาณ และการ
แข่งขนั เป็นตน้  ทอมสันและคณะ (Ann Marie Thomson และคณะ) ให้ความหมายของความ
ร่วมมือว่า หมายถึงความร่วมมือท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์การทั้ งความสัมพนัธ์ท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  โดยการเจรจา การท าความตกลง การบริหารขอ้ตกลงร่วมกนั  ริงและ
เวน (Peter Smith Ring and Andrew H. Van de Ven) นิยามค าวา่ ความร่วมมือ โดยทั้งสองกล่าววา่ 
ความร่วมมือ หมายถึงกระบวนการท่ีตวัแสดงท่ีมีอิสระ มีปฏิสัมพนัธ์ผ่านการเจรจาอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สร้างกฎเกณฑ์ โครงสร้างร่วมกนั รับผิดชอบในความสัมพนัธ์และการ
ปฏิบติัต่อกนั หรือตดัสินใจต่อประเด็นปัญหาร่วมกนั กระบวนการดงักล่าวเป็นการแบ่งปันแนว
ปฏิบติัและผลประโยชน์ร่วมกนั  วูด้และเกรย ์(Wood and Gray)  กล่าวว่า ความร่วมมือเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง หน้าท่ี กฎเกณฑ์ การ
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ปฏิบติังานร่วมกนั โดยสรุปไดว้า่ ผูท่ี้เขา้ร่วมมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั มีความสัมพนัธ์
กนัอย่างเป็นทางการท่ีสุด แต่ละฝ่ายยอมรับในการมีผูน้ าร่วมกนั เป็นความร่วมมือท่ีหวงัผลระยะ
ยาว มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติังาน และการประเมินผล ยอมรับความ
เส่ียงและผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั ใช้ทรัพยากรร่วมกนั โดยความร่วมมือจะเกิดจากความร่วมมือของ    
ทุกฝ่าย ในการด าเนินกิจกรรม โดยส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูล 
การร่วมมือกนัแกปั้ญหา และการตดัสินใจร่วมกนั  ลูคสั(Lucas) ให้ความหมายความร่วมมือในการ
ท างานขององค์การว่าเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างบุคคลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการของ
บุคคล หรือความตอ้งการขององค์การในการร่วมกนัรับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกนัของบุคคล มี
การสร้างเครือข่ายการท างาน มีกลุ่มร่วมมือ สมาชิกมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง และรู้สึกว่าตน
ไดรั้บความไวว้างใจจากผูอ่ื้น  รอบบินส์และฟินเลย ์(Robbins & Finley) ให้ความหมายของความ
ร่วมมือในการท างาน โดยเน้นความส าคญัว่าทุกฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกนัเพื่อให้ได้ประโยชน์
ร่วมกนั และสามารถท าให้ทีมคงอยู่ไดเ้พื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั  เกรแฮมและไรท์ (Graham 
and Wright) ไดศึ้กษาความหมายของความร่วมมือ จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยสรุปนิยามความร่วมมือว่า หมายถึง การท างานร่วมกนัและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การ
วางแผน การแบ่งปัน และการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม  และจากทฤษฎีความร่วมมือ28 กล่าวถึง
โฮลสติ (K. J. Holsti) ท่ีนิยามความร่วมมือ ว่าหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีท าร่วมกนัหรือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน โดยมีลักษณะของ          
ความร่วมมือ ดังน้ี ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบติังานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน    
ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆ หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางสร้างเสริม และ     
ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและของตนเอง ความร่วมมือเป็นการกระท า   
ท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัและเพิ่มก าลงัในทางปฏิบติั  กอร์ดอน (Gordon)29 ไดใ้ห้ความหมาย ความร่วมมือ
ร่วมใจ (Collaboration) ว่าเป็นความร่วมมือ  ท่ีเน้นในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือร่วมใจจะประสบความส าเร็จเม่ือถือว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ี    
เกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดา ตอ้งแสดงให้เห็นความซ่ือสัตยแ์ละความไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน และพยายาม

                                                 

 28 ทฤษฎคีวามร่วมมือ, เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://archive. 
 lib.cmu.ac.th/full/T/2550/poli1250wr_ch2. 
 

29J.  Gordon,  Organizational Behavior: A Diagnostic Approach (New  Jersey: 
Prentice-Hall, 1996), 34. 
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กระตุน้ความรู้สึก เจตคติของผูร่้วมงานถึงความส าคญัของสิทธิและความร่วมมือของผูร่้วมงาน และ         
ใหผู้ร่้วมงานไดเ้รียนรู้ และใชข้อ้มูลอยา่งกวา้งขวา้งเพื่อท่ีจะน าไปสู่ขอ้ยุติร่วมกนั  ดูบริน(Dubrin)30 
ได้กล่าวถึงการร่วมมือร่วมใจกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมียุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการ
ด าเนินการ คือ ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร การพฒันาตนเอง การเสริมแรงซ่ึงกนัและกนั การสร้างความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การประสานงานท่ีดี และการร่วมกนัหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการ  
มาร์ติน (Martin)31  กล่าววา่ ความร่วมมือในการท างานไม่ใช่กระบวนการท างานแต่เป็นการสร้าง
สัมพนัธ์ของบุคคล (Human Relationship) ในการท างานร่วมกนัของบุคคล  มหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐ
พลีเมาท ์(Plymouth State University)32 กล่าวถึงการร่วมมือวา่ เป็นความสามารถในการสนบัสนุน
เพื่อนร่วมงานและการท างานกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกนัและตวับ่งช้ี
ของความร่วมมือประกอบดว้ย 1.ความมุ่งมัน่พยายามท่ีจะร่วมมือ 2.การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
และการส่ือสารท่ีแสดงการเคารพผูอ่ื้น 3.การแสวงหาและการสนบัสนุนความเห็นร่วมกนัของกลุ่ม 
การตระหนกัและรับรู้งานของผูอ่ื้น 4.การตั้งเป้าหมายและจดัล าดบัความส าคญัร่วมกบัผูอ่ื้น และ     
5.การท าตามสัญญาท่ีไดใ้ห้ไวก้บัผูอ่ื้น  ซาวเดอร์ (Sounder) ไดศึ้กษาประเภทของความร่วมมือ 
(Types of Collaborations) สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท คือ 1.ประเภทความร่วมมือแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Type) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มเล็กไม่ตอ้งมีพนัธะสัญญา เป็นการ
รวมกนัเพื่อประชุมสัมมนา เพื่อให้ความร่วมมือในการให้ค  าปรึกษาระหว่างกลุ่มหรือการแบ่งปัน
ขอ้มูลข่าวสารในเครือข่ายท่ีมีความสนใจร่วมกนั  2.ประเภทความร่วมมือแบบก่ึงทางการ (Semi 
Formal Type) เป็นความร่วมมือท่ีมีการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆระหว่างกลุ่มค่อนขา้งมีแบบแผน 
เช่น การขอความร่วมมือหรือขอข้อมูลในบางเร่ือง  3.ประเภทความร่วมมือแบบเป็นทางการ 
(Formal Type) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกลุ่มบุคคล องคก์รหน่ึงๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินงานอย่างมีแบบแผน โดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง มีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง

                                                 

 
30

 A. J. Dubrin, Effective business psychology (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 
1990), 10. 

31 E. Martin, “Changing Academic Work: Developing the Learning University” 

(Buckingham : The Society for Research into Higher Education and Open University, 1999), 24. 

 
32

 Plymouth State  University, Area of Concern/Targets for Growth Indicator., 
2003, accessed  September 9, 2015, available from http://www.mpsaz.org/ webquest/jones/ 
collaboration_rubic.html 
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การศึกษามีการจดัตั้งองคก์ร หน่วยงานเพื่อดูแล ดา้นการด าเนินงาน เช่น การท าสัญญาขอ้ตกลง เพื่อ
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์ร (MOU) 33 นอกจากน้ีฮอร์ดและแอนโทน่ี (Hodge and Anthony) 
กล่าวถึงทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รเป็นทฤษฎีท่ีเนน้การจดัส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัส าคญั โดย
สามารแบ่งประเภทของความร่วมมือเป็น 6 ประเภท ดังน้ี 1.ความร่วมมือในแนวด่ิง (Vertical 
Integration) เป็นความร่วมมือท่ีเกิดจากการควบรวมกิจการของบริษทั องค์กรแล้วค่อย ๆ ซึมซับ
ระบบทีละนอ้ยซ่ึงรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อเป้าหมาย คือ ตอ้งการควบคุมปัจจยั
การผลิต โดยอาจใช้วิธีการควบรวมบริษทั 2 บริษทัข้ึนไปเข้าเป็นองค์กรเดียวกัน  เพื่อตอ้งการ
ควบคุมการท างานนัน่เอง 2.การร่วมมือในแนวราบ (Horizontal Integration) ไดแ้ก่  การรวมบริษทั
หรือองค์กรอ่ืนท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 3.การร่วมมือแบบ
ผนึกก าลงั (Coalitions) ไดแ้ก่ การร่วมมือจดัตั้งโครงการหรือบริษทั องคก์รร่วมกนั โดยมีการร่วม
ลงทุนทรัพยากรร่วมกนั (Joint Venture) 4.การร่วมมือแบบรวมอ านาจบริหารจดัการ (Interlocking 
Directorates) เป็นการร่วมมือกบับริษทั  องคก์รท่ีเป็นคู่แข่งขนัเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร โดย
มีคณะกรรมการทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรืออาจจะมีผู ้บริหารท่ีมาจากองค์กรอ่ืนเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี  5.การร่วมมือเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน (Reciprocity) ไดแ้ก่ การร่วมมือเพื่อการ
แลกเปล่ียนทรัพยากร โดยการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
ร่วมมือกนั 6.การร่วมมือกนัแบบสังคมประสาน (Social Interlocking) ไดแ้ก่ การร่วมมือกนัในบริษทั 
องคก์รท่ีมีลกัษณะของประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนัโดยมีการท าสัญญาร่วมกนั34  รอสซ่ี (Rossi) เห็น
วา่ขอ้ดีของการสร้างความร่วมมือ ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความกา้วหนา้
ทางดา้นนวตักรรมด้านการพฒันาทกัษะบุคคล การพฒันาองค์ความรู้ โดยการเช่ือมโยงระหว่าง
องค์กรต่างๆท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนั้นยงัท าให้เกิดความต่ืนตวัและ
ผลกัดนัใหเ้กิดการปรับปรุงวธีิการท างานใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน การปรับปรุงคุณภาพการส่ือสารกนั

                                                 

  33 W. E. Sounder,  “Getting together: A State – of – The Art Review of the 
Challenges and Rewards of Consortia” International Journal of Technology Management, 
1993, 19.   

34 B. J. Hodge, and W. P. Anthony, Organization theory: A strategic approach      
(Boston: Allyn and Bacon, 1991), 29.  
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ระหวา่งองคก์รจะช่วยใหหุ้น้ส่วนขององคก์รสามารถแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งองคก์ร35   
 จากความหมายของความร่วมมือ อาจกล่าวโดยสรุปว่า ความร่วมมือ หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานท่ีไดร่้วมกนัท าส่ิงใด ๆ อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการโดยมีผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าในการน าร่วมกนัทุกกระบวนการ ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินงาน ร่วมตดัสินใจ ร่วมแกปั้ญหา และร่วมประเมินผล ท่ีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และ      
มีคุณลกัษณะร่วมกนั คือ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการยอบรับ การไวว้างใจ การให้เกียรติ     
ซ่ึงกันและกัน มีการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการส่ือสาร/การประสานงานท่ีดี ท่ีจะให้            
มีความเขา้ใจตรงกนั เป็นแรงจูงใจสร้างความผูกพนัท่ีปราศจากความขดัแยง้ ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็งให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั  อนัจะน าสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายท่ีพึงพอใจร่วมกนั 
  แนวการปฏิบัติและปัจจัยของความร่วมมือ 
 ความร่วมมือขององค์การต่างๆ ย่อมเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกัน และ
ร่วมกนัด าเนินการท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงตอ้ง           
มีกระบวนการ ท่ีอาศยัปัจจยัสนบัสนุนให้ความร่วมมือนั้นสามารถขบัเคล่ือนไปได้อย่างราบร่ืน        
โดยมีนกัวชิาการกล่าวถึงปัจจยัหรือแนวปฏิบติัต่างๆ  ท่ีสามารถท าใหก้ารบริหารความร่วมมือบรรลุ
ความส าเร็จ ดงัน้ี 
 จากทฤษฎีความร่วมมือ36  กล่าวถึง โฮลสติ (K. J. Holsti) กล่าวว่าแนวการปฏิบติั
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประกอบดว้ย 1. ช้ีให้เห็นประโยชน์ร่วมกนั ท าให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความรู้สึกต่องานตรงกนัดว้ยการรับฟังความคิดเห็น   ของผูเ้ก่ียวขอ้งและท าความเขา้ใจถึงผลงานท่ี
จะเป็นประโยชน์ร่วมกนั การชกัจูงให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมอาจใช้ไม่ไดก้บับางคน จึงตอ้ง
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ทางออ้มท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการประสานงานจะไดรั้บดว้ย  2. ผกูมิตรไมตรีต่อกนั 
ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีน ้ าใจท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยวิธีให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมแสดงความคิดเห็น
ถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จให้จงได้และย  ้าให้เห็นว่าเป็น

                                                 
35 R. J. Rossi, K. J. Gilmartin,  and C. W. Dayton, Agencies working together: A 

guide to coordination and planning (Beverly Hills: Stage, 1982), 10.   
   36 ทฤษฎคีวามร่วมมือ, เขา้ถึงเม่ือ 28 พฤศจิกายน 2556,  เขา้ถึงไดจ้าก http://archive. 
 lib.cmu.ac.th/full/T/2550/poli1250wr_ch2. 
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ความส าเร็จร่วมกนั 3. แนะน ากนั ท าให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีความสามารถทดัเทียมกนัดว้ย
การพิจารณาความสามารถของผูร่้วมปฏิบติัในการประสานงานทั้งดา้นความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถเฉพาะดา้นหรือความถนดัในงาน และให้ขอ้แนะน าท่ีจะเป็นทางท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความสามารถในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เพื่อจะไดท้  างานไปดว้ยกนัได ้ 4. มีการส่ือสารท่ีดี 
ท าให้ได้ประสบการณ์ร่วมกนัหรือสร้างสภาวะคล้ายคลึงด้วยการร่วมกนัคิด  หากสามารถร่วม
วางแผนปฏิบติัการด้วยกนัตั้งแต่ตน้ก็จะช่วยให้มีกรอบแห่งการอา้งอิง (Frame of Reference) 
ร่วมกนัท างานอยูใ่นวงประสบการณ์ท่ีมีสภาวะคลา้ยคลึงกนั 5.เพิ่มความใกลชิ้ด ท าให้มีการพบปะ
หารือกนัอยู่เสมอ เพื่อให้ไวว้างใจกนั เพราะความใกล้ชิดจะช่วยให้ได้และเปล่ียนความคิดเห็นและ
ถ่ายทอดความรู้สึกกนัยิ่งใกลชิ้ดกนัมากเท่าใดก็จะเกิดความเขา้ใจและรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน ถา้มี
ความหวงัดีต่อกนัมีเจตนาบริสุทธ์ิและจริงใจก็จะเพิ่มความเช่ือถือไวว้างใจกนัยิง่ข้ึน   ฟูลแลนด์และ
ฮาร์กีฟ (Fullan and Hargreaves)37 ไดอ้ธิบายวฒันธรรมของความร่วมมือร่วมใจไวว้า่ลกัษณะของ
วฒันธรรมของความร่วมมือร่วมใจไม่เป็นรูปลกัษณะอยา่งเป็นทางการ ทั้งการประชุมพบปะหรือ
การสั่งอยา่งเป็นทางการจะไม่มีลกัษณะท่ีจะท างานเป็นคร้ังคราวหรือเฉพาะกิจแต่จะเป็นการท างาน
อย่างประสานสัมพนัธ์ของบุคลากร โดยมุ่งหวงัให้เกิดคุณภาพอยา่งกวา้งขวาง มีทศันคติท่ีดี และ
พฤติกรรมท่ีดีงามท่ีประพฤติปฏิบติัเป็นประจ าวนัต่อวนั ค าว่า การช่วยเหลือ การสนบัสนุน ความ
เช่ือใจ ไวว้างใจ และความเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีอยู ่ในหวัใจของความสัมพนัธ์อนัน้ี ภายใตข้อ้ผกูพนัของ
คุณค่าของแต่ละบุคคลและคุณค่าของกลุ่มคนเหล่านั้น   แมรอฟ  (Maeroff)38 ไดเ้สนอหลกั              
5 ประการเพื่อความส าเร็จในการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยมุ่งหวงั
ความส าเร็จการเรียนรู้ของนักเรียนภายใตห้ลกัการของพนัธมิตรทางวิชาการ ดงัน้ี 1.ในการเป็น
หุ้นส่วนกนั จะตอ้งมีการส่งข่าวสารต่อกนั ระหว่างผูท่ี้เป็นหุ้นส่วนและการส่งข่าวสารเพียงอย่าง
เดียวยงัไม่พอ จะตอ้งมีการเจรจาโตต้อบ พิจารณาร่วมกนัในสาระของข่าวสารนั้นๆดว้ย 2.จะตอ้ง
ขจดัความเป็นทางการแบบดั้ งเดิมท่ีสร้างความแตกต่างออกไป  3. รูปแบบความสัมพนัธ์ของ
พนัธมิตร เป็นรูปแบบของความเป็นหุ้นส่วนของความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยการเขา้
ไปมีส่วนร่วมแบบยัง่ยืน อนัหมายถึง ร่วมแก้ไขปัญหาท่ียาวนาน ไม่ใช่เป็นการเฉพาะและการ

                                                 
37

 M. G. Fullan, and  Hargreaves, What’s worth Fightion For? Working together 

for your School (Toronto : Mc. Graw-Hill, 1991), 13. 
38

 G. I. Maeroff,  “School and College: Partnerships in Education”  (Princeton, N: The 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1983), 185. 



 

 

55 

พฒันาทางปัญญาของตนเองควบคู่กนัไป 4.รางวลัของความเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่เป็นความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์หรือการแกไ้ขปัญหาเท่านั้น เป็นรางวลัท่ีอยูใ่นรูปแบบของความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อ
พนัธมิตร ท่ีไดรั้บการยอมรับในความสามารถ ในคุณค่าแห่งตนท่ีไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนเองเกิดคุณค่า
เชิงคุณธรรมท่ีไดมี้การเสียสละต่อสาธารณะ  5.ลกัษณะของความร่วมมือแบบพนัธมิตร มีลกัษณะ
ของการมุ่งไปสู่การปฎิบติัไม่ใช่เพื่อเน้นกลไก (ไม่ยืดหยุ่น) ความล่าช้า (Redtape) เป็นศตัรูของ
ความร่วมมือแบบพนัธมิตร ดงันั้น ทุกอย่างจะตอ้งง่ายต่อการปฎิบติัซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญั  บวม 
(Baum)39 ได้เสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของโครงการ โดยเก่ียวขอ้งกับความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบดว้ย มีการตดัสินใจร่วมกนัของกลุ่มต่างๆ การสร้างกลไก
ประสานการท างานร่วมกนั เพื่อระดมความคิดเห็นประสบการณ์และทรัพยากร อีกทั้งการประสาน            
การท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการตดัสินใจ    
ซ่ึงมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ การส่งเสริมนวตักรรมใหม่ๆและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีนโยบาย
ท่ีสอดคลอ้งกนัและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  ลอนดอน (London)40 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความร่วมมือนั้น 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการอาศยักลยุทธ์ เพื่อการพฒันาทีมงาน และได้น าเสนอกลยุทธ์ของการสร้าง
ทีมงานท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเร่ืองน้ี ดงัต่อไปน้ี คือ 1.ผลประโยชน์ท่ีพึงประสงค์
ของการสร้างทีม ไดแ้ก่ 1.1วสิัยทศัน์เป็นท่ียอมรับทัว่ไปในระดบัมธัยมศึกษาและสถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีมีความร่วมมือระหวา่งกนั ซ่ึงพฒันาและยดึถือไวร่้วมกนัดว้ยจ านวนสมาชิกของสถาบนัส่วนใหญ่  
1.2 มีภารกิจท่ีชดัเจน โดยมีเป้าหมายร่วมกนัสนองตอบต่อภารกิจและวิสัยทศัน์ เน้นความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัทุกๆ ดา้นทุกๆหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบร่วมกนัต่อพฤติกรรมหรือผลอนัเกิดข้ึน
จากก ารท า ง าน ร่ วมกันนั้ น   2.ส ร้ า งว ัฒนธรรม ท่ีสนับส นุนสถาบันทั้ ง สอง ฝ่ า ย  คื อ                            
ทั้ งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา วฒันธรรมท่ีเน้นการปฎิบัติและวฒันธรรม             
ซ่ึงมีส่วนร่วมและเป็นมิตรตลอดจนวฒันธรรมท่ียืดหยุ่นและปรับเข้าหากันได้  3.บรรยากาศ            
ท่ีสนับสนุนกัน นั่นคือ 3.1 มีลักษณะบูรณาการและเน้นทีมงาน  3.2 ยอมรับการเปล่ียนแปลง      
และความไม่แน่นอน  3.3 เน้นเป้าหมายและสัมฤทธิผลของโรงเรียน  3.4 เน้นขวญัก าลงัใจสูง       

                                                 
39

 F. E. Baum, “Healthy Cities and Change : Social Movement or Bureaucratic Tool” 
(Health Promotion International,1993), 8.   

40
 M. Achiering London, Performance Excellence in University Administration : A 

team Approach to Organizational Change and Employee Development.  (Weatport, 

Connectient: Praeger, 1995), 176. 
 



 

 

56 

3.5 สนบัสนุนให้เกิดความเช่ือถือและเคารพซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มสมาชิกของสถาบนัทั้งสองฝ่าย41  
โรงเรียนเมซา (Mesa Public School)42 เสนอวา่ตวับ่งช้ีของความร่วมมือประกอบดว้ย 1.การคน้ควา้ 
และการรวบรวมสารสนเทศ  2. การตรงต่อเวลา  3.การปฏิบติัตามหนา้ท่ี  4. การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมกลุ่ม และ 5. การร่วมมือกบัทีม  มหาวิทยาลยัทางการศึกษาของมลรัฐแซนดิเอโก (Sandiego 
State Univerity’s College of Education)43 ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของความร่วมมือ ดงัน้ี 1.การมี
ส่วนช่วยเหลือแบ่งปัน (Contribution) 2. การรับผิดชอบ (Taking Responsibility) 3. การมองเห็น
คุณค่าความเห็นของผูอ่ื้น (Valuing Other’s Viewpoint)   โดยท่ีการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นการคน้หา
และรวบรวมสารสนเทศ การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร  การตรงต่อเวลา ส่วนการรับผดิชอบเป็นการปฏิบติั
ตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย การมีส่วนร่วมในการประชุม ส่วนการมองเห็นคุณค่าความเห็นของ
ผูอ่ื้นเป็นการรับฟังความเห็นของสมาชิกคนอ่ืน  การร่วมมือกบัสมาชิกในทีม และการตดัสินใจดว้ย
ความยุติธรรม วรสุดา สุขารมณ์ กล่าวถึงองค์ประกอบของความร่วมมือ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบดงัน้ี  1.องค์ประกอบดา้นความร่วมมือในการท าแผน หมายถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัก าหนดแนวทางและการท าแผนเพื่อจดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว โดยเป็นการท่ีสมาชิกของหน่วยงานมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกนัตลอดจนร่วมกนั
แลกเปล่ียนนโยบายระหว่างองค์การ พร้อมทั้งหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนร่วมกนัได ้ 
2. องคป์ระกอบดา้นความร่วมมือในการแลกเปล่ียนขอ้มูล หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ไดมี้การให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และความรู้ความช านาญท่ีเ ก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้/ขอ้มูล ซ่ึงกนัและกนัเพื่อด าเนินกิจกรรม/
โครงการ โดยมีการจดัท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลต่างๆ ในรูปแบบของการสร้างองคค์วามรู้ ท่ีเพิ่มข้ึน 
การส่งเสริมความเข้าใจ การเรียนรู้ร่วมกัน จนกระทัง่การแลกเปล่ียนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด

                                                 
41
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ความสามารถในการด า เ นินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่อง เ ท่ียว                        
3.องค์ประกอบด้านความร่วมมือในการปฏิบติั หมายถึง หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมปฏิบติัในกิจกรรม/
โครงการเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการปฏิบติังานและการตดัสินใจร่วมกัน 
ปฏิบติังานร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนัแบ่งปันทรัพยากร สร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั พึ่งพา
อาศัยกัน มีการเจรจาต่อรองระหว่างองค์การมีการติดต่อส่ือสารซ่ึงกันและกัน ร่วมมือกัน
ปรับเป ล่ียนแนวทางปฏิบัติงานระหว่างองค์การ และร่วมกันให้บ ริการแก่ผู ้เ ก่ี ยวข้อง                        
4. องค์ประกอบดา้นความร่วมมือในการประเมินผล หมายถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถร่วม
ประเมินผลการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงการร่วมกนัประเมินผลงานและยอมรับในผลท่ี     
ถูกประเมิน 5. องค์ประกอบดา้นความร่วมมือในการบนัทึกขอ้ตกลง หมายถึง ความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการระหว่างหน่วยงานเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการประชุมร่วมกนั 
จนกระทัง่ไดมี้การบนัทึกความร่วมมือกนัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อผลการพฒันาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวในระยะยาว  และจากองคป์ระกอบทั้ง 5  น้ีน ามาเป็นแนวทางในการจดัการความร่วมมือ 
ของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพฒันาแบบยัง่ยืนแก่
ชุมชน ท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีการด าเนินการเช่ือมโยงกนัในทุกภาคส่วน44   จากแนวคิดเร่ือง
ความร่วมมือ45 กล่าวถึงสภาพเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของความร่วมมือของ เวส  (Janet 
Weiss) กล่าววา่ ปัจจยัภายนอกท่ีท าใหเ้กิดความร่วมมือ ไดแ้ก่ 1.การรับรู้ปัญหาร่วมกนัขององคก์าร
ท่ีเก่ียวขอ้ง  2.การไดม้าซ่ึงทรัพยากรอนัเกิดจากความร่วมมือ และ 3.ศกัยภาพของหน่วยงานในการ
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ  ซิกเลอร์ (Beverly Cigler) กล่าวถึงเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ 9 
ประการ ไดแ้ก่ 1. Disaster Occurrence หรือวิกฤต/ปัญหาท่ีกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือ 2. Fiscal 
Stress หรือการขาดแคลนเร่ืองงบประมาณ 3. Political Constituency for Cooperation หรือการ
สนบัสนุนทางการเมือง 4. Supportive Capacity Building หรือ ความช่วยเหลือสนบัสนุนทาง
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การเงิน 5. Early and Continued Support by Elected Local Officials หรือการสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ืองจากนักการเมืองทอ้งถ่ิน 6. Visible Advantages of Cooperation for Participating 
Governments หรือประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดจากการเขา้ไปร่วมมือ 7. Existance of a Policy 
Entrepreneur or Sparkplug หรือบุคคลหรือองคก์รท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือ 8. Early Focus 
on Visible, Effective Strategies หรือการเห็นความส าคญักบัการก าหนดแผนงานหรือยุทธศาสตร์
ร่วมกนั 9. Emphasis on Collaborative Skills-Building หรือการเน้นการสร้างทกัษะของความ
ร่วมมือกนั  ลินเดน (Russ Linden) กล่าววา่ความร่วมมือ มีองคป์ระกอบไดแ้ก่ 1. The Basics การมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั มี Champion ช่วยท าให้ความร่วมมือมีความ
เป็นไปได ้2. Trusting Relationship การให้ความส าคญัต่อหลกัการความไวว้างใจ 3. Developing 
High Stakes การมีประเด็นท่ีมี       ความรุนแรงเพียงพอท่ีจะจูงใจให้เกิดความร่วมมือกัน 4. 
Creating a Constituency for Collaboration การมีหน่วยงานเขา้มาร่วมมือกนัในการท างาน 5. 
Building Collaborative Leadership การสร้างผูน้ าเพื่อประสานให้ความร่วมมือระหวา่งองคก์ารต่าง 
ๆ ด าเนินไปได ้    Michael McGuire ระบุถึงปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือ ไดแ้ก่ 1. 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) นบัตั้งแต่ยุคของเกษตรกรรม ยุคสังคมอุตสาหกรรม 
จนถึงปัจจุบนัยคุของสังคมข่าวสารและสารสนเทศ (Information Age) ซ่ึงก่อให้เกิดโครงสร้างท่ีแผ่
กระจายสามารถเช่ือมโยงข้ามผ่านขอบเขตและหน้าท่ีองค์การได้ ส่งผลให้เกิดโลกท่ีมีความ
หลากหลายเป็นอยา่งสูง อ านาจถึงกระจดักระจาย ไม่รวมศูนยแ์บบเดิม รวมทั้งสังคมโลกตอ้งการ
ความเป็นอิสระและความเป็นปัจเจกชนเป็นอย่างสูง ดว้ยเหตุเหล่าน้ีจึงก่อให้เกิดยุคของเครือข่าย
และความร่วมมือ 2. รูปแบบปัญหา (Type of Problem) ปัจจุบนัปัญหาต่างๆ ท่ีภาครัฐตอ้งเผชิญไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใตอ้งค์การแบบราชการ เช่น ปัญหาความยากจน 
ปัญหาเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยั การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีไม่มี
แนวทางแกไ้ขท่ีชดัเจน หรือไม่มีทางท่ีจะแกไ้ขไดอ้ยา่งสมบูรณ์และย ัง่ยืน จึงมีความตอ้งการกลไก   
ท่ีแตกต่าง โดยตอ้งมีความยดืหยุน่ มีความกวา้งขวาง สามารถปรับตวัและด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนต่างๆ จึงเกิดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี  ไบรสัน (John M. Bryson) 
จ  าแนกสภาพเง่ือนไขความเป็นมา (Initial Conditions) ท่ีก่อเกิดความร่วมมือระหวา่งองคก์ารออกเป็น 
3 ประการ ประกอบดว้ย   1. สภาพแวดลอ้ม (Environment Factors) การด าเนินงานบนความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์ารมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัเง่ือนไขจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงท าให้แต่ละองคก์ารไม่
สามารถปฏิเสธการด าเนินงานร่วมกบัองค์การอ่ืนๆ ได ้สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมีความสับสน
และซบัซ้อนท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้จ  าเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งองค์การเพื่อลดทอนความ
ไม่แน่นอนและเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก่องค์การ 2. การด าเนินงานท่ีลม้เหลวของแต่ละภาคส่วน 
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(Sector Failure) ส่วนหน่ึงท่ีท าให้เกิดความร่วมมือระหวา่งองคก์ารข้ึนมา คือ ความพยายามของแต่
ละองคก์ารท่ีลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาสาธารณะ ซ่ึงการด าเนินงานท่ีลม้เหลวของแต่ละภาคส่วน 
เป็นสถานการณ์ ท่ีองคก์ารหรือในภาคส่วนเดียวพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาสาธารณะ ซ่ึงตอ้งเผชิญ
ความเหน่ือยยากและพบว่าจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือในการด าเนินการ เน่ืองจากสภาพสังคม 
โดยทัว่ไปภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ องคก์ารท่ีหวงัผลก าไร และองคก์ารท่ีไม่หวงัผลก าไร ต่างก็มีจุด
แขง็และจุดอ่อนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงถา้เขา้มาร่วมมือกนั  จะสามารถช่วยเสริมหรือลดทอนจุดอ่อนหรือ
ความล้มเหลวของภาคส่วนอ่ืนๆได้ 3. เหตุปัจจัยโดยตรงท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ (Direct 
Antecedent of Collaboration Formation) นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมและการด าเนินงาน             
ท่ีล้มเหลวของแต่ละภาคส่วนแล้ว ยงัมีสภาพเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการท าให้เกิดความร่วมมือ      
ซ่ึงประกอบด้วยหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 1)องค์การนายหน้า (Brokering Organization) เป็น
องคก์ารทีมีพลงัอ านาจไดเ้ขา้มาเป็นผูอุ้ปถมัภ ์(Sponsors) หรือไดทุ้่มเทความตั้งใจในประเด็นปัญหา
สาธารณะ เพื่อให้กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเห็นพอ้งตอ้งกนัในประเด็นปัญหานั้นๆ หรือผูช้ี้น าใน       
ท่ีประชุม (Convener) ซ่ึงเป็นผู ้ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู ้น าในการขยายขอบเขตการ
ด าเนินงานจากภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการก่อ  รูปความร่วมมือข้ึนมาได ้ทั้งน้ีผู ้
ช้ีน าในการประชุมอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือองค์การท่ีมีพลงัอ านาจก็ได ้ 2)ขอ้ตกลงทัว่ไป
เก่ียวกบัปัญหา เป็นกลไกการเช่ือมโยงท่ีส าคญั เน่ืองจากขอ้ตกลงสามารถช่วยให้เกิดความชดัเจน
ในผลประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่าย จะไดรั้บบนความร่วมมือของแต่ละองค์การท่ีร่วมมือการแกไ้ขปัญหา 
3)บทบาทของความสัมพนัธ์พื้นฐานแต่เดิมและเครือข่ายท่ีเป็นอยูถื่อเป็นระดบัของความแน่นแฟ้น
เชิงโครงสร้าง (Degree of Structural Embeddedness) ท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากความสัมพนัธ์จะท า
ให้หุ้นส่วนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเกิดความไวว้างใจ ซ่ึงท่ีผ่านมาโดยมากมีหุ้นส่วนท่ีมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก กลไกทางสังคมน้ีจะก่อให้เกิดการประสานงานและการแลกเปล่ียนท่ีมี
ความปลอดภยับนความไวว้างใจ แต่ถา้หากไม่มีความสัมพนัธ์มาแต่เดิม ก็จ  าเป็นสร้างความสัมพนัธ์
ให้เพิ่มมากข้ึน โดยอาจจะเร่ิมจากทีละเล็กทีละนอ้ยหรือเร่ิมตน้จากขอ้ตกลงอย่างไม่เป็นทางการท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือใจกนัมากนกั  นอกจากน้ี วูด้และเกรย ์(Donna Wood and Barbara Gray) 
กล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความร่วมมือไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ ระดบัการพึ่งพากนั  ความตอ้งการ
ทรัพยากรและการปันความเส่ียง  การขาดแคลนทรัพยากร  ความพยายามในการร่วมมือท่ีมีมาก่อน
หนา้ สถานการณ์ท่ีหุน้ส่วนตอ้งการทรัพยากรท่ีหุน้ส่วนอีกรายมีความซบัซอ้นของปัญหา 
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 จากแนวคิดเร่ืองความร่วมมือ  ซ่ึงมีนกัวิชาการกล่าวถึงกระบวนการความร่วมมือไว ้
ดงัน้ี 
 กระบวนการความร่วมมือ 
 นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงกระบวนการความร่วมมือไว ้ดงัน้ี อาร์กรานอฟและแมคไกเกอร์ 
(Robert Agranoff and Michael McGuire) นิยาม “กระบวนการความร่วมมือ” ไวว้่า เป็น
กระบวนการท่ีกระตุน้ให้องคก์ารต่าง ๆ หันมาปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีไม่สามารถท า
ใหป้ระสบความส าเร็จลุล่วงไป  ดว้ยศกัยภาพขององคก์ารเพียงองคก์ารเดียว หรือถา้สามารถท าไดก้็
อาจจะประสบความส าเร็จได้ยาก นอกจากน้ี กระบวนการความร่วมมือยงัถือว่าเป็นการเข้า              
มีบทบาทของผูเ้ล่นท่ีหลากหลาย ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงภายใตบ้ริบทของการสร้าง      
ความร่วมมือ ตอ้งมีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งร่วมกนัหาขอ้ตกลง (Reacting Agreement) 
มากกว่าเป็นแค่การด าเนินการตดัสินใจ (Decision) เพียงอย่างเดียว ซ่ึงความพยายามในการหา
ขอ้ตกลงร่วมกันนั้นควรวางอยู่บนฐานของความพยายามท่ีจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึน 
(Consensus-Based) และท่ีส าคญัท่ีสุดบทบาทของผูเ้ล่นแต่ละคนหรือองค์การแต่ละองค์การล้วน
เป็นไปในลกัษณะของการเป็นพนัธมิตร (Partners) ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะของผูบ้งัคบับญัชา 
(Superior) และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinate)  ส าหรับทอมสันและมิลเลอร์ (Ann Marie Thomson 
and Ted Miller) ท  าการวิจยั พบว่า กระบวนการความร่วมมือมีหลายมิติ ได้แก่ 1. มิติด้านการ
ปกครอง ประกอบดว้ย การตดัสินใจร่วมกนัเก่ียวกบักฎระเบียบ ซ่ึงประกอบดว้ยการเจรจาและการ
ท าความตกลงร่วมกนั 2. มิติดา้นการบริหาร ผูเ้ก่ียวขอ้งในเครือข่ายมีหลากหลายและมีบทบาท
แตกต่างกนั เช่น ส่งเสริมสนบัสนุน อ านวยความสะดวก สนบัสนุนการเงิน โดยแต่ละคนมาร่วมมือ
กนัเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 3. มิติดา้นความเป็นอิสระ ซ่ึงหมายถึงการผสานผลประโยชน์ส่วน
ตนเขา้กบัผลประโยชน์ส่วนรวม 4. มิติดา้นการปันขอ้มูลท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกนั เน่ืองจากเป็นการ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั  5. มิติการแลกเปล่ียนและการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั หรือการสร้าง
แนวปฏิบัติร่วมกัน  นอกจากน้ี พฤต เอมมานูเอล ใบระหมาน ได้ประมวลแนวคิดเก่ียวกับ
กระบวนการความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนสามารถพฒันาและจะกา้วหน้าต่อไปได้นั้นตอ้งข้ึนอยู่ภายใต้
เง่ือนไขหลายประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการวางเป้าหมายร่วมกนั (Common Aims) 
และมีรายละเอียดท่ีชดัเจนหรือมีการแลกเปล่ียนเป้าหมายซ่ึงกนัและกนั (Goal Sharing) เพื่อส่งเสริม
ใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 2. ตอ้งมีการไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั 3. ตอ้งมีการสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั ขณะเดียวกนัตอ้งมีการพฒันาองคก์ารร่วมกนั
ดว้ย 4. ตอ้งมีการเปิดกวา้งทางความคิด (Openness) เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ระหวา่งกนั ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาพูดคุยเก่ียวกบัประเด็นปัญหารวมทั้งขอ้ผิดพลาด
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ต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนตอ้งประสบ 5.มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระยะยาวร่วมกนั (Long-Term Interaction)         
และนอกจากน้ี ริงและเวน (Peter Smith Ring and Andrew H. Van De Ven) ไดน้ าเสนอกรอบ
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการความร่วมมือไว ้ดงัน้ี 1. การเจรจา (Negotiation) การท่ีองคก์ารต่างๆ 
จะมาร่วมมือกนัได ้ตอ้งมีการเจรจาต่อรองทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจและการรับรู้ให้ตรงกันอย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะก่อให้เกิดการ
ยอมรับร่วมกนัต่อไป หากการเจรจาร่วมกนัเกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนดว้ยกนัทุกฝ่าย องคก์าร
ต่างๆ ท่ีเข้าร่วมก็จะด าเนินต่อไปพร้อมทั้งน าไปสู่การตกลงยอมรับซ่ึงกันและกัน 2.การตกลง
ยอมรับ (Commitment) เป็นการสร้างการตกลงยอมรับร่วมกันเพื่อการด าเนินการในอนาคต                     
ผ่านการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้ งการจัดท าสัญญาท่ีเป็นทางการ สัญญาความเช่ือมั่นทางใจ               
และความสามารถในการจัดการปัญหากรณีท่ีองค์การไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ              
3. การด าเนินการ (Implementation) เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีเกิดข้ึนร่วมกันผ่านบทบาท       
ขององค์การและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงควรเป็นการด าเนินการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์   
แ ก่ ทุก ฝ่าย ท่ี ร่วมมือกัน  4. การประเ มิน (Assessment)  เ ป็นการประเ มินบนพื้ นฐานของ                  
การแลกเปล่ียนผลประโยชน์ต่อกนัหรือไม่ ถ้าหากประเมินแล้วพบว่าขอ้ตกลงท่ียอมรับร่วมกนั
ไม่ไดถู้กน าไปปฏิบติัอยา่งมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่อกนั ผูมี้ส่วนร่วมต่าง ๆ ก็จะเร่ิมด าเนินการ
เจรจาใหม่หรือสร้างขอ้ตกลงใหม่ ทั้งน้ีการเรียกร้องหรือออกจากความร่วมมือข้ึนอยู่กบัมุมมอง       
ในการเช่ือมโยงต่อกนัในความร่วมมือว่ามีมากน้อยเพียงใดและการรักษาความร่วมมือให้ย ัง่ยืน        
ก็อาจจ าเป็นตอ้งอยู่บนพื้นฐานท่ีนอกเหนือจากโครงสร้างเชิงสถาบนัท่ีเป็นทางการ  และในขณะท่ี 
อาร์กานอฟ (Robert Agranoff) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการความร่วมมือซ่ึงสามารถเสริมกบัแนวคิด
ของ ริงและเวน (Peter Smith Ring and Andrew H. Van De Ven) ท าให้เห็นกระบวนการ          
ความร่วมมือท่ีชัดเจนข้ึน ดังน้ี  1. การกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation)              
ความร่วมมือจะเกิดข้ึนจ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อ           
การบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน บุคคลท่ีเหมาะสมในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีครอบครอง
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการจดัท านโยบาย เช่น งบประมาณ ความรู้ ขอ้มูล ความช านาญ เป็นต้น         
2. การวางกรอบความร่วมมือ (Framing)  เป็นก ารสร้างให้เกิดกรอบความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกนั จุดมุ่งหมายในภาพรวมของการสร้างความร่วมมือ คือ การวางแผนยุทธศาสตร์จากผูท่ี้เขา้
ร่วมในเครือข่ายความร่วมมือน้ี  3. การระดมความร่วมมือ (Mobilization) เป็นการด าเนินงานให้
บรรลุถึงขอ้ตกลงและเกิดการปฏิบติัร่วมกนั รวมทั้งการไดรั้บการสนบัสนุนทั้งจากคนภายนอกและ
ภายในเครือข่ายความร่วมมือด้วย 4. การสนธิความร่วมมือ (Synthesizing) เป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ            
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ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเอ้ืออ านวยเพื่อให้เกิดการสร้างสัมพนัธภาพท่ีสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนั  ในขณะท่ี ไบรสันและคณะ (John M. 
Bryson และคณะ) ไดแ้บ่งกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือออกเป็น 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
1. การบุกบัน่เพื่อก่อให้เกิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Forging Initial Agreement) เป็นการสร้างความตกลง
อย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกบัองค์ประกอบของภารกิจ และกระบวนการของความร่วมมือ ซ่ึงขอ้ดี
ของการสร้างขอ้ตกลงคือท าให้สามารถตรวจสอบได ้2. การสร้างภาวะผูน้ า (Building Leadership) 
ในกระบวนการความร่วมมือมกัท าให้เกิดบทบาทท่ีหลากหลายของผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยบทบาทหลัก ๆของภาวะผูน้ าจะประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ เป็นผูอุ้ปถัมภ ์
(Sponsors) ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสูงสุด รวมถึงมีอ านาจหนา้ท่ีและสามารถเขา้ถึงทรัพยากรได ้ 
แมว้่าจะไม่ไดส้ัมผสัการด าเนินงานประจ าวนัอย่างใกล้ชิด  ส่วนบทบาทอีกลกัษณะหน่ึงคือเป็น
ผูส้นบัสนุนทุ่มเท (Champions) กล่าวคือเป็นผูน้ าท่ีมุ่งมัน่อยา่งจริงจงัในการด าเนินงานความร่วมมือ 
รวมถึงการใช้ทกัษะความสามารถเพื่อช่วยให้ความร่วมมือไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การกระจาย
ต าแหน่งผูน้ าท่ีเป็นทางการก็มีความส าคญั กล่าวคือ หากหุ้นส่วนท่ีมีพลงัอ านาจสูงรับต าแหน่งผูน้ า
สูงสุด หุ้นส่วนท่ีมีพลังอ านาจน้อยอาจเรียกร้องหลักประกันอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถผลักดัน
ผลประโยชน์     ในความร่วมมือได ้และเน่ืองจากผูน้ าในความร่วมมืออาจสับเปล่ียนหมุนเวียนกนั
อยู่ตลอดเวลา หุ้นส่วนในความร่วมมือจึงจ าเป็นตอ้งได้รับแรงกระตุน้ส่งเสริม เพื่อให้พร้อมต่อ    
การรับช่วงเป็นผูน้ าและรักษาความร่วมมือให้มีความย ัง่ยืน 3. การสร้างความถูกตอ้งชอบธรรม 
(Building Legitimacy) ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นต่อเครือข่ายในฐานะรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถ                      
ดึงการสนับสนุนทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงการสร้างความถูกตอ้งชอบธรรม    
ของเครือข่าย เพื่อท าให้เครือข่ายเป็นท่ียอมรับทั้ งจากบุคคลภายในและภายนอก รวมถึง                 
การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกท่ีมีการส่ือสารกนัอยา่งอิสระภายในเครือข่าย                
4.การสร้างความไวใ้จ (Building Trust) การสร้างความไวใ้จถือเป็นส่ิงส าคญัในความร่วมมือ         
ซ่ึงสามารถเอ้ืออ านวยให้ความร่วมมือสามารถด าเนินการไปได ้และสามารถ ยึดโยงบุคคลต่างๆ    
ให้ด าเนินการร่วมกนัได้ความไวเ้น้ือเช่ือใจมีทั้งในระดบับุคคล ความสามารถขององค์การ และ
ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ โดยท่ีความไวว้างใจน้ีสามารถสร้างข้ึนไดจ้ากการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ความรู้ และการแสดงความสามารถท่ีให้เป็นท่ีประจกัษ์ รวมถึงการมีเจตนาท่ีดีและปฏิบติั
ตามภาระหน้าท่ีท่ีมี ซ่ึงความไวว้างใจน้ีก่อให้เกิดความตอ้งการในความส าเร็จของความร่วมมือ      
ได้อย่างต่อเน่ือง 5. การบริหารจดัการความขดัแยง้ (Managing Conflict) ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน           
ในความร่วมมือมักจะเกิดข้ึนจากความแตกต่างในจุดมุ่งหมายและความคาดหวงัของหุ้นส่วน 
นอกจากน้ี  ความแตกต่างในมุมมองทางยุทธศาสตร์และกลยุท ธ์  รวมถึงระดับภารกิจ                    
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ของความร่วมมือก็อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งด้วย ดังนั้ นการบริหารจัดการความขัดแย้ง             
จึงเป็นเร่ืองส าคญั โดยเฉพาะผูส้ร้างความร่วมมือจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรลงไปในผูมี้ส่วนร่วม
ทั้งหลาย เพื่อการสร้างกา้วเดินท่ีเท่าเทียมกนั 6.การวางแผน (Planning) การวางแผนในความร่วมมือ
มี 2 แนวคิด  ซ่ึงแตกต่างกัน กล่าวคือ แนวคิดแรกท่ี เน้นการปรึกษาหารือ การวางแผน                
อยา่งเป็นทางการในฐานะเป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จในอนาคต เนน้การสร้างความชดัเจนในพนัธกิจ 
เป้าหมาย วตัถุประสงค์  ซ่ึงแนวคิดน้ีมกัจะปรากฏในความร่วมมือท่ีได้รับหน้าท่ีให้ด าเนินการ       
ในเร่ืองต่าง ๆ ส่วนอีกแนวคิดหน่ึงคือความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในพนัธกิจ เป้าหมาย บทบาท ขั้นตอน
การด าเนินงาน ซ่ึงจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม   
และองค์การ แต่ไม่ว่าจะแนวคิดใด ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับความส าเร็จของการวางแผน        
คือ การให้ความส าคัญกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากน้ีกระบวนการวางแผนจ าเป็นต้องใช ้        
การสร้างความไวว้างใจและก าลังความสามารถเพื่อจดัการกับความขัดแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน46     
วรรณา ประยุกต์วงศ์และปารีณา ประยุกต์วงศ์ การร่วมมือกันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพนัธ์ุ         
แห่งความกรุณาในความสัมพนัธ์ท่ีท าให้ผูอ่ื้นเบิกบาน กระบวนการความร่วมมือเปิดโอกาส          
ให้สมาชิกและผูน้ าองค์การได้รับประสบการณ์ในวงการธุรกิจได้น าเอาแนวคิดความร่วมมือ         
เข้ามาสู่วิถีการท างาน เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน             
ความร่วมมือไม่เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่สะทอ้น        
ถึงกระบวนทัศน์ของผูน้ าองค์กรท่ีตระหนักในความจ าเป็นของการด ารงอยู่ด้วย การร่วมมือ         
การท างานจะเป็นส่ิงก าหนดลักษณะกระบวนการบริหาร ว่าเป็นการท างานเพราะได้รับค าสั่ง      
หรือการท างาน  จากการร่วมกนัอภิปรายกลุ่มและตดัสินใจร่วมกนั และไดมี้ขอ้คน้พบท่ีส าคญัว่า 
การร่วมมือ อยา่งจริงจงัจะน าไปสู่การผกูพนั เพิ่มแรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิท่ีไดข้ึ้น47 

                                                 

 
46แนวคิดเร่ืองความร่วมมือ, เข้าถึงเม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%
B5%E0%B9%88%202%20revised.pdf 
 47

 วรรณา ประยุกต์วงศ์และปารีณา ประยุกต์วงศ์,  เป้าหมายของก าไร : คุณค่าของ    
ความร่วมมือ  (กรุงเทพฯ : เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม               
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื, 2554), 48. 
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 จากท่ีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงกระบวนการความร่วมมือ สามารถสรุป
องค์ประกอบของกระบวนการความร่วมมือ ประกอบด้วย การตัดสินใจร่วมกัน การก าหนด
กฎระเบียบ การเจรจาต่อรอง การสรรหาบุคคลท่ีมีศกัยภาพ การสร้างพนัธสัญญา การวางแผน      
การสนบัสนุนทางการเงิน การอ านวยความสะดวก การระดมความร่วมมือ การประสานประโยชน์   
ส่ วนตนกับ ส่วนรวมการประ เ มินผล  การสนับส นุนทาง เทคโนโลยีและการ ส่ือสาร                        
การสร้างความไวว้างใจ การสร้างแนวปฏิบติั การวางเป้าหมาย และการจดัการความขดัแยง้ 
 
นโยบายโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล / โรงรียนดี ศรีต าบล 
 เจตนารมณ์ 
  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน           
การพฒันาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การพฒันาโรงเรียนในท้องถ่ินชนบทซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียน           
ในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
  จากรายงานของธนาคารโลก พบว่า ผลการด าเนินงานพฒันาการศึกษาของประเทศ
ไทยท่ีผ่านมาประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา ขณะท่ีคุณภาพการศึกษา      
มีแนวโน้มลดลง  โดยมีโรงเรียนเฉพาะท่ีตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเทียบเคียงได้กับค่าคะแนนเฉล่ียของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่โรงเรียนส่วนใหญ่          
ท่ีอยูใ่นเขตชนบทยงัดอ้ยคุณภาพ ทั้งผลการวิจยั พบวา่ การทุ่มเทท างานจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ
เพื่อพฒันาเด็กดอ้ยโอกาสในทอ้งถ่ินชนบทจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Returns) 
ของประเทศอย่างยิ่ง ทั้ งยงัลดปัญหาสังคมและส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร
โดยรวม 
  ดังนั้ น  ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552-2561)  จึงก าหนด
หลกัการพฒันาการศึกษาทั้งดา้น “คุณภาพ โอกาส  และการมีส่วนร่วม”  และก าหนดกรอบและ
สาระส าคญัของการศึกษา และเรียนรู้ท่ีตอ้งการปฎิรูปอยา่งเร่งด่วน  4  ประการหลกั คือ 
  1.  พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  มีความสามารถในการส่ือสาร  สามารถคิด วิเคราะห์  แก้ปัญหา        
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  มีจิตส านึก      
และความภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์       
ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง  สามารถกา้วทนัโลก  มีสุขภาพกาย  
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สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด   เป็นก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ  มีทกัษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น  
มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ  สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 2. พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ท่ีเป็นผูเ้อ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพ       
ท่ีมีคุณค่า  มีระบบ  กระบวนการผลิตและพฒันาครู  และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง 

3. พฒันาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  โดยพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
ทุกระดบัและทุกประเภทใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

4. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  ชุมชน และ
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได ้ 
มีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั48 

 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนัก                   
ในความส าคญัในการปฏิบติังานรองรับกรอบการพฒันาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา        
ในทศวรรษท่ีสองดังกล่าว  และหลักการการพฒันาด้านคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม                
จึงก าหนดนโยบายโครงการ “โรงเรียนดีประจ าต าบล”  เพื่อด าเนินการพฒันา “โรงเรียนคุณภาพ” 
ในท้อง ถ่ินชนบทให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาท่ี มี คุณภาพและเ อ้ือ                   
ต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาพิเศษ  ตลอดจนเป็นศูนยร์วมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้       
ของชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความเช่ือมัน่ ศรัทธาและ       
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนดงักล่าว  น าไปสู่การลดค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง  การสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์       
เพื่อบริการและเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ น าไป                  
สู่ภาพความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบลท่ีว่า “โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นกัเรียนมีคุณภาพ ชุมชน   
ร่วมใจ ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั” 

 
 
 
 

                                                 
48

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ.2552-2561)  (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 4. 
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หลกัการส าคัญ 
1.  การจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2.  เน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การอ่าน

ออกเขียนได ้ การคิดวิเคราะห์  และการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งหลากหลายทั้งดา้นดนตรี กีฬา  ศิลปะ  และอาชีพ 

3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วมคิด  การร่วมวางแผน          
การร่วมปฏิบติั  การร่วมประเมินผล  และการร่วมช่ืนชม  

4.  ปฏิบติังานให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์ และภาพความส าเร็จท่ีตอ้งการ โดยได้รับ     
การสนบัสนุนจากชุมชน ทอ้งถ่ินตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  (MOU) 

5. โรงเรียนจดักิจกรรมบริการชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  



 

 

67 

 กรอบแนวคิดการพฒันา49 

 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการพฒันาโรงเรียนดี ประจ าต าบล 

                                                 
49

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรอบแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนดี

ประจ าต าบล (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ), 5. 

การบริหารจัดการ 
- การจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
- บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม และบนัทึกขอ้ตกลง      
ความร่วมมือ  (MOU) 
- การตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน และชุมชน 
 

การมีส่วนร่วม   
   - การร่วมคิด 
 - การร่วมวางแผน 
 - การร่วมปฏิบติั 
 - การร่วมประเมินผล 
 - การร่วมช่ืนชม 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนด ีประจ าต าบล 
ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์นโยบาย ภาพความส าเร็จ และความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการวางแผนพฒันา 
ขั้นตอนท่ี 2  การจดัประชาคมต าบล และร่วมจดัท าร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ   (MOU) 
ขั้นตอนท่ี 3  ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ 
ขั้นตอนท่ี 4  การปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์และภาพความส าเร็จ โดยการมีส่วนร่วมและการ

บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ   (MOU) สู่การปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนื 
ขั้นตอนท่ี 5  การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

โรงเรียนด ีประจ าต าบล (โรงเรียนคุณภาพ) 
                  

ด้านนักเรียน 
1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละ
สมรรถนะผูเ้รียน 
3) พ้ืนฐานทางอาชีพ และมีรายได้
ระหวา่งเรียน 
4) ความเป็นเลิศดา้นดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลย ี

ด้านครูและบุคลากร 
5) ผูบ้ริหารเป็นผูน้ า               
การเปล่ียนแปลง 
6) ครูมีคุณภาพเพียงพอ 
 

ด้านโรงเรียน 
7)  สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั 
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
ให้บริการแก่ชุมชน และ
โรงเรียนอ่ืน ๆ  
8)  เป็นโรงเรียน  3 D 
(Democracy /  Decency  / 
Drugs Free) 
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 นิยามศัพท์ 
 โรงเรียนดี ประจ าต าบล หมายถึง โรงเรียนในท้องถ่ินชนบท ท่ีองค์การบริหาร         
ส่วนท้องถ่ิน ชุมชน  และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียน           
ใหมี้ความเขม้แขง็ มีมาตรฐานคุณภาพระดบัสูง (โรงเรียนคุณภาพ) ทั้งดา้นงานวิชาการ คุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์ สุขภาพอนามยั  งานอาชีพ และภูมิทศัน์ เป็นท่ียอมรับของชุมชน 
           ประชาคมต าบล  หมายถึง การประชุมระดมความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ออกเสียง
ประชามติ และรับทราบพนัธะสัญญาของประชาคมต าบล โดยผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนกลุ่มอาชีพ ผูแ้ทน
กลุ่มต่าง ๆ องค์กรเอกชน ประชาชนในต าบล และส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐในพื้นท่ีต าบล 
เก่ียวกบัการพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   (MOU) หมายถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ              
ในการพัฒนาโรงเรียนดีประจ าต าบล ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องค์การบริหาร         
ส่วนท้องถ่ิน และโรงเรียนดีประจ าต าบล เป็นพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงาน ตามภารกิจ          
ความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบติั 

 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง เทคนิควิธีการท่ีใช้ในการบริหารจดัการ   
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  ได้แก่ ร่วมคิด  ร่วมวางแผน        
ร่วมปฎิบติั  ร่วมประเมินผลและร่วมช่ืนชม   

 การร่วมคิด  หมายถึง  มีส่วนร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหา  การสร้างความตระหนักของครูและบุคลากรทางการศึกษาผูป้กครอง
นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคลากร
ในส านกังาน ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ี และผูน้ าชุมชน เพื่อให้เขา้มา    
มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษามากข้ึน   
 การร่วมวางแผน  หมายถึง  การสร้างความเขา้ใจให้ร่วมคิดเสนอแนวทางแกปั้ญหา 
ร่วมก าหนดความตอ้งการของชุมชน ร่วมตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ร่วมเสนอ
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู ้น าและสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคลากร                
ในส านกังาน ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีและผูน้ าชุมชน เพื่อให้เขา้มา      
มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 การร่วมปฏิบัติ  หมายถึง ให้ทุกภาคส่วนส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา 
มีส่วนร่วมในงานดา้นวิชาการ  ดา้นงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานการบริหารทัว่ไป     
โดยมีส่วนร่วมเก่ียวกับร่วมแรงในการด า เนินงานร่วมใจหรือการสนับสนุนให้ก าลังใจ                 
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ร่วมสนบัสนุนทรัพยากร  และร่วมบริหารงาน เช่น ระดมทรัพยากร จดัสรรทรัพยากร แกปั้ญหา   
และประสานงาน  
 การร่วมประเมินผล  หมายถึง มีส่วนร่วมในเร่ือง ดงัน้ี ติดตามความก้าวหน้า  
ความส าเร็จ สรุปผล รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัของโครงการโรงเรียนดี
ประจ าต าบล  
 การร่วมช่ืนชม  หมายถึง ร่วมรับผลความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วม            
ท่ีย ัง่ยืนนั้ น ทุกฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อม  ซ่ึงเกิดความภาคภูมิใจ                 
ในกระบวนการมีส่วนร่วมและผลงานท่ีเกิดข้ึน ตอ้งส่งผลไปถึง นกัเรียน  สถานศึกษา และชุมชน 

 การประเมิน  หมายถึง กระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหนา้ และ
ความส าคญัของโครงการ โดยใช้การประเมิน เพื่อหาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์  ในการพิจารณา 
ตดัสินใจเพื่อด าเนินโครงการต่อไป โดยอาจพิจารณาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็น 
สภาวะแวดลอ้ม (Context)  ปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input)  กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน :  ผู้น าการเปลีย่นแปลงกบักระบวนทศัน์ใหม่ในการท างาน 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนดี ประจ าต าบลมีบทบาทตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด  และ    
ใช้ภาวะผูน้ าในการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนกบัทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
เพื่อบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์  พนัธกิจของโรงเรียน  และสอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  เพื่อให้โรงเรียนดี  ประจ าต าบลมีการพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้นฐาน                
โดยพฒันาการบริหารจดัการศึกษา  5 เร่ือง คือ 
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการท่ีทนัสมยั 
 2. โรงเรียนมีทีมงานในทุกระดบั 
 3. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารจดัการและการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 
 4. โรงเรียนมีการประสานงานท่ีรวดเร็วเป็นระบบ 
 5. โรงเรียนมีวฒันธรรมยดืหยุน่  คิดนอกกรอบ   
 ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรกของความส าเร็จ  การขบัเคล่ือนภารกิจ               
เพื่อไปสู่การบรรลุว ัตถุประสงค์นั้ น   ผู ้บ ริหารต้องมีความเ ช่ือมั่นในการเป็นจุดเ ร่ิมต้น                   
ของการเปล่ียนแปลงท่ีท้าทายต่อภาพความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยการปฏิบัติงาน           
ดว้ยความมุ่งมัน่และเตม็ความสามารถ  ยดึหลกั  “ประสานพลงั สรรคส์ร้างศรัทธา  มุ่งวชิาการ” 
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 โครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
    นโยบายพฒันาโรงเรียนดี ประจ าต าบล ถือเป็นการด าเนินงานท่ีสามารถสะท้อน
หลกัการของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองอย่างเป็นรูปธรรม  กล่าวคือ  เน้นการพฒันา  
ดา้นคุณภาพการศึกษา  ดา้นโอกาสของนกัเรียนในเขตชนบทในการไดเ้ขา้เรียนโรงเรียนคุณภาพ  
และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ิน   
 วตัถุประสงค์ 
       1.   เพื่อพฒันาโรงเรียนในชนบทระดบัต าบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อม
และความเขม้แข็งทั้งทางดา้นวิชาการ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การพฒันาสุขภาพอนามยั  การเรียนรู้
อาชีพและกิจกรรมบริการชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 
    2.   เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับนกัเรียนในทอ้งถ่ินชนบท  
    3.   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครอง           
ส่วนทอ้งถ่ินและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  น าไปสู่ความเขม้แข็งของโรงเรียนและ
รองรับการกระจายอ านาจ 
 ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนดีประจ าต าบล 
  โรงเรียนดี ประจ าต าบลต้องได้รับการพฒันา ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน       
โดยก าหนดคุณลกัษณะ หรือ “ภาพลกัษณ์” ของโรงเรียน ดงัน้ี 
  1.  เป็น “โรงเรียนคุณภาพ”  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่โรงเรียนมีความเขม้แขง็ทางวชิาการ และการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ไม่ต ่ ากว่าค่าเฉล่ีย        
ของประเทศใน 5 กลุ่มสาระหลกั ไดแ้ก่ ภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   
      1.2 นกัเรียนมีความเป็นเลิศ เช่น ดา้นดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และเทคโนโลย ี
 2.  เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมดา้นกายภาพ สะอาด ร่มร่ืน และปลอดภยั   
 3. เป็นโรงเรียน “ท ามาหากิน” ท่ีเน้นการพฒันาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได ้               
ระหวา่งเรียน   
 4.  เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
ใหบ้ริการแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน ๆ  
 เป้าหมาย 
    ปีงบประมาณ  2553  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ  1  โรงเรียน (ยกเวน้ กทม.)    
รวม  182  โรงเรียน 
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    ปีงบประมาณ 2554  ประชาคมร่วมคดัเลือกโรงเรียน 1 โรงเรียน 1 ต าบล รวมประมาณ  
7,000  ต าบล  (โดยจะคดัเลือก 1,000  ต าบลเป็นเป้าหมายของการพฒันาปี  2554  และพฒันา
โรงเรียนท่ีเหลือในปีต่อ ๆไป ) 
 ภารกจิส าคัญของการพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 1. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพ   
ของนกัเรียนดา้นวชิาการ  พื้นฐานอาชีพ ดนตรี กีฬา  ศิลปะ และเทคโนโลย ี
 2.  ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนอยา่ง มีประสิทธิภาพ  
 3.  ปรับภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มใหส้ะอาด ร่มร่ืน และปลอดภยั  
 4.  จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งเขม้แขง็ 
 5.  บริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน และทอ้งถ่ิน 
   6.  พฒันาครูและบุคลากรตามแผนพฒันารายบุคคล (ID-Plan) 
 7.  สร้างความเขม้แขง็ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 8.  พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชน และใหบ้ริการชุมชน 
 การก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
  เพื่อมุ่งสู่ภาพความส าเร็จท่ีตอ้งการ  จึงก าหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั เป็นแนวทางส าหรับ
การเทียบเคียงผลการปฏิบติังานของโรงเรียน ดงัน้ี 
   1. โรงเรียนคุณภาพ 

   ด้านนักเรียน 
   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
   2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะผูเ้รียน 
   3. พื้นฐานทางอาชีพ และการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

                4. ความเป็นเลิศ ดา้น ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลย ี
   ด้านครูและบุคลากร 
   5. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
   6. ครูมีคุณภาพ และเพียงพอ  

 ด้านโรงเรียน 
  7. สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน และ

โรงเรียนอ่ืน ๆ  
  8. เป็นโรงเรียน 3 D (Democracy /  Decency /  Drugs Free) 
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 2.   ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม 
  9. โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ใหบ้ริการแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน ๆ  
 10. ชุมชนและ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 เพื่อให้การด าเนินงานพฒันาคุณภาพโรงเรียนดี ประจ าต าบล บรรลุตามวตัถุประสงค ์

และภาพความส าเร็จท่ีก าหนด ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดบทบาท
หนา้ท่ีและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในแต่ละระดบั  โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน และองค์กร
ปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน  แต่ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีจะส่งผลให้โรงเรียนดี ประจ าต าบลประสบผลส าเร็จ 
คือ ผูบ้ริหารหน่วยงานต่าง ๆ แต่ละระดบั  ในฐานะผูน้ าขององคก์รเพื่อผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จ
เป็นโรงเรียนดี  มีคุณภาพตามภาพความส าเร็จ  จึงไดเ้สนอแนะบทบาท และแนวทางด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

 1.  บทบาทของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  บทบาทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.  บทบาทของโรงเรียน 
 4.  บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 5.  บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู 
 6.  แนวทางการบริหารจดัการโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล  
 7.  แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาโรงเรียนดี ประจ าต าบล  
 8.  แนวทางการจดัท าคู่มือปฏิบติังานโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 1.   บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรสนับสนุนในการ
ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล เพื่อให้เกิดการพฒันาความพร้อม  ความเขม้แข็ง
ของโรงเรียนให้สามารถบริการการศึกษาแก่นกัเรียนอยา่งมีคุณภาพ  จึงมีบทบาทหนา้ท่ีด าเนินการ
ดงัน้ี 
   1. ด้านการบริหารจัดการ 
     1.1  ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน แผนปฏิบติังาน ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
และปฏิทินการด าเนินงาน โดยจดัท าโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล น าเสนอคณะรัฐมนตรี      
เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมติังบประมาณสนบัสนุน 
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   1.2 จดัท าแนวทางการคดัเลือกโรงเรียนดีประจ าต าบล แจง้ให้ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาด าเนินการคดัเลือกโรงเรียนดี ประจ าต าบลตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยเนน้การท า “ประชาคม”  ท่ีชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
   1.3 การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ แก่ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูอ้  านวยการโรงเรียน  และผูรั้บผิดชอบโครงการจากส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษา  เก่ียวกบัโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล  และการจดัท ารายละเอียดการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณประจ างวดของโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
   1.4 ตั้งคณะท างานพิจารณาจดัล าดบัโรงเรียนดี ประจ าต าบลท่ีจะได้รับการ
พฒันา เรียงล าดับตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณตามเกณฑ ์  
   1.5 จดัท าคู่มือการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล  ตลอดจน          
การประชาสัมพนัธ์โครงการ 
   1.6 ก าหนดกรอบและแนวทางการติดตาม  ประเมินผล  และการจดัท ารายงาน  
และการ  ประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจส าหรับโรงเรียนดี ประจ าต าบลท่ีมีผลงาน
ดีเด่น 
   2. ด้านการเรียนรู้ 
   2.1 ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.2 สนบัสนุนการท าส่ือและนวตักรรม เพื่อส่งเสริมศกัยภาพครูและนกัเรียน 
   2.3 พฒันาครูทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง 
   2.4 ส่งเสริมการวจิยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
   3. ด้านการมีส่วนร่วม 
   3.1 ประสานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือเพื่อ             
การสนบัสนุนทรัพยากร  และบุคลากรโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
   3.2 จดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  กับกระทรวงมหาดไทย            
ในการสนับสนุน โรงเรียนดี ประจ าต าบล  ดูแล และการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย
ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องคก์รภาครัฐ  และเอกชน   
  4. ด้านบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
   4.1 ก าหนดให้โรงเรียนดีประจ าต าบลจดัท าผงัเต็มรูปแบบโรงเรียนดี ประจ า
ต าบล  เพื่อการรองรับการเพิ่มข้ึนของนกัเรียน 
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   4.2 ก าหนดให้โรงเรียนดี ประจ าต าบลจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มี
บรรยากาศน่าอยู ่น่าเรียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 บทบาทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน
ใหก้บัโรงเรียนดี ประจ าต าบล  ให้สามารถบริหารจดัการโรงเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  โดยมีบทบาท
หนา้ท่ีด าเนินการดงัน้ี 
 1.  ด้านการบริหารจัดการ 
  1.1 ศึกษาโครงการ กรอบแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนดี  ประจ าต าบล        
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2   คดัเลือกโรงเรียนเขา้โครงการตามกรอบแนวทาง  และเกณฑ์การคดัเลือก
โรงเรียนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบ        
จากภาคีเครือข่าย 
  1.3  แจง้การจดัสรรงบประมาณและร่วมกบัโรงเรียนในการวางแผน และจดัท า
รายละเอียดการใชง้บประมาณ 
  1.4 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาโรงเรียนดี ประจ าต าบล และคณะท างาน
ทั้ งระดับเขตพื้นท่ีและระดับต าบล และร่วมด าเนินการกับโรงเรียนและภาคีเครือข่ายจัดท า
แผนพฒันาและแผนปฏิบติัการโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
  1.5 จดักระบวนการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียน และครูอย่างเหมาะสม  เพื่อให้
สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
         สรรหา บรรจุ แต่งตั้ ง หรือพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนให้มีความมุ่งมั่น และ                         
มีศกัยภาพสูง 
        สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  โยกยา้ยครู ให้ตรงกบัความขาดแคลนและความ ตอ้งการ
วชิาเอกของโรงเรียน  โดยเฉพาะครูภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ  และสังคมศึกษา  
หรือพฒันาครูท่ีสอนไม่ตรงกบัวชิาเอก  
  1.6 พัฒนาครูทุกคน  และผู ้เ รียนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)  มาใชใ้นการเรียนการสอน 
  1.7 นิ เทศ  ติดตามความก้าวหน้าในการด า เ นินงานตามแผนปฏิบัติการ             
ของโรงเรียน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2  คร้ัง 
  1.8 ประเมินโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑข์องโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
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  1.9 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 
      1.10 ประชาสัมพนัธ์ความส าเร็จของโรงเรียนทางวทิย ุโทรทศัน์  แผน่พบั  วารสาร             
ผา่นทาง  website   
 2. ด้านการเรียนรู้ 
  2.1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียนพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไป         
ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
  2.2 พฒันาครูใหมี้ความสามารถในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.3 สร้างเครือข่ายโรงเรียน   เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายร่วมมือ ช่วยเหลือกนั     
ในดา้นวชิาการ  และการใชท้รัพยากรต่าง ๆ  
  2.4 ส่งเสริม สนบัสนุนการบริการทางดา้นวิชาการให้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง  เช่น  การน านักเรียนมาเรียนรวม  การจดัครูเคล่ือนท่ี การวางแผน     
การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียน 
  2.5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียน   
ในฝันโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  การศึกษานอกระบบ  ตามอธัยาศยั  และสถาบนัอุดมศึกษา  
  2.6 ส่งเสริม ประสานใหมี้การแลกเปล่ียนนกัเรียนและบุคลากรทั้งภายในประเทศ                    
และระหวา่งประเทศ  เพื่อการพฒันาทางวชิาการ 
 3. ด้านบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
  3.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนดี ประจ าต าบลพฒันาปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้ม  ใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
  3.2 แจง้การจดัสรร และแจง้อนุมติังบประมาณประจ างวด ปรับปรุงภูมิทศัน์  และ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง  ใหโ้รงเรียนด าเนินการ 
 4. ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.1 ร่วมกับโรงเรียนดี ประจ าต าบล  ให้ความรู้  ความเข้าใจต่อภาคีเครือข่าย       
ในเร่ืองของความเป็นมาของโครงการ  วตัถุประสงค์  แนวทางการด าเนินงานสภาพความส าเร็จ      
ใหภ้าคีเครือข่ายเห็นความส าคญั  และสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
   4.2 สนับสนุน  ส่ง เสริม  ประสานงาน  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง            
ความร่วมมือ (MOU)  กบัโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการสนับสนุนโรงเรียน  
และการระดมทรัพยากร 
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   4.3 ประสานหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ เช่น ชุมชน เอกชน สถาบันศาสนา               
สถานประกอบการ  เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการระดมทรัพยากร  
   4.4 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนเป็นศูนยร์วมใหบ้ริการชุมชนในการแสวงหาความรู้  และ
บริการชุมชนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
  บทบาทของโรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดในการพัฒนานกัเรียน และปฏิบติัตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะโครงการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียนดี ประจ าต าบล  เพื่อให้โรงเรียนในโครงการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย            
ตามตวัช้ีวดั  จึงก าหนดบทบาทของโรงเรียน  ดงัน้ี 
  1.  ด้านการบริหารจัดการ 
    1.1 ท าความตกลงเป็นบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับส านักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนดูแลโรงเรียน และ              
การส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์กร
ภาครัฐและเอกชน  เพื่อระดมทรัพยากร 
    1.2 จดัท าแผนพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล  ระยะ 4 ปี  
   1.3 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
   1.4 จดัท าแผนการนิเทศ  และประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
   1.5 ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เห็นถึง
ความกา้วหนา้ของการพฒันาสู่โรงเรียนคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
   1.6 จดัท า Web site ของโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
   1.7 รายงานผลการด าเนินงานต่อ  สพท. และ สพฐ. 
  2.  ด้านการเรียนรู้ 
    2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งเขม้ขน้  โดย  
    2.1.1 เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเนน้การอ่านออก                
เขียนได ้ คิดเลขเป็น  เป็นทกัษะพื้นฐานของนกัเรียนทุกคน 
    2.1.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจริง และเนน้การคิดวิเคราะห์ดว้ยการเรียน              
แบบโครงงาน (project-based Learning) หรือการเรียนโดยการแกปั้ญหา (problem-based Learning) 
    2.1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกเชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการ หรือ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีเช่ือมโยงกบัการบริการหรือพฒันาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะเป็นสมาชิก
ของชุมชนท่ีมีคุณภาพ  น าไปสู่การรักและพฒันาถ่ินฐานของตน 
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   2.2 การจดัการชั้นเรียน 
    2.2.1 คดักรองนกัเรียนชั้น ป.2 ข้ึนไป  ท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกทุกคน 
    2.2.2 ตั้ งคณะท างานให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก        
โดยก าหนดใหค้รูทุกคนมีส่วนรับผดิชอบ 
    2.2.3 จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอกชัว่โมงเรียน  โดยใช้วิธีการ
และส่ือเทคโนโลย ีประกอบอยา่งเหมาะสม 
    2.2.4 จดักิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนนอ้ง 
    2.2.5 จดัท า  จัดหา และพฒันาส่ือ นวตักรรม  เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน        
ไม่ออกเขียนไม่ได ้
    2.2.6 ครูจัดกระบวนการ เ รียน รู้   แก้ ปัญหาการ เ รียนของนัก เ รียน                
เป็นรายบุคคล 
    2.2.7 ให้ผู ้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเข้ามา               
มีส่วนร่วมในการรณรงคใ์หน้กัเรียนอ่านออกเขียนได ้
    2.2.8 ใหมี้การประเมินผลการอ่านออกเขียนไดด้ว้ยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ 
โดยมีระยะเวลาการประเมินท่ีชดัเจน  และน าผลการประเมินไปพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม  และต่อเน่ือง 
   2.3 จัด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เ ป็นพิ เศษ  เพื่ อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ               
ทางการเรียนส าหรับนกัเรียนทั้งเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  เด็กปกติ  และเด็กกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดบัท่ีไม่พอใจ 
   2.4 จดัใหมี้การเสวนาผลการเรียนของนกัเรียนส าหรับปีการศึกษาต่อไป  
   2.5 จดัใหมี้คลินิกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน 
   2.6 การสร้างและพฒันาเครือข่ายในการจดัการเรียนรู้ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
   2.7 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนระดับห้องเรี ยนในกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้หลกั 
  3. ด้านบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
   3.1 กายภาพ 
    3.1.1 จดับรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด    
ร่มร่ืนสวยงาม  ปลอดภยั 
    3.1.2 อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ        
ส่ือ และวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ และมีระบบการใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
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   3.2 สร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมีสัมพนัธภาพท่ีดีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  การท างาน 
และการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
    3.3 โรงเรียนเป็นศูนย์รวมให้บริการชุมชนในการแสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชนอยา่งเขม้แขง็ 
  4. ด้านการมีส่วนร่วม 
   4.1 สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืน ๆ  เพื่อความร่วมมือและช่วยเหลือกัน           
ทางวชิาการ เพื่อท าใหเ้กิดระบบการใชท้รัพยากรร่วมกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
    4.1.1 ให้บริการวิชาการส าหรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง  เช่น  การน านกัเรียนมาเรียนรวม  การจดัครูเคล่ือนท่ี  ความร่วมมือกนั
ในการพฒันาครูและวางแผนการจดัการเรียนรู้  และการวดัและประเมินผลการเรียน เป็นตน้ 
     4.1.2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนดี ประจ าต าบล  โรงเรียน
มาตรฐานสากลการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั  หรือสถาบนัอุดมศึกษา  
    4.2 ประสานความร่วมมือจากครู บุคลากร หรือผูท้รงคุณวฒิุ  แสวงหาบุคคล หรือ
องคก์รทั้งในทอ้งถ่ินและภูมิภาคอ่ืน  ในการใหค้วามร่วมมือ  สนบัสนุนการพฒันาโรงเรียน 
    4.3 จดัให้มีแผนในการระดมทรัพยากร  เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่การจดัการศึกษา
ของโรงเรียน  และมีแนวทางชัดเจนในการน าทรัพยากรท่ีได้ไปพฒันา  สนับสนุน  ส่งเสริม  
ศกัยภาพผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
    4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานจากทุกภาคส่วน   
    4.5 ร่วมมือกบัชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
    4.6 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยในการเรียนการสอน 
  4.7 โรง เ รียนและภาคี เค รือข่ าย ร่วมกันประ เ มินแผน กระบวนการ ผล                
การด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
  4.8 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานไปยังชุมชน  ภาคีเครือข่าย          
ทุกภาคส่วน 
  4.9 ประกาศเกียรติคุณแก่ผู ้ให้ความสนับสนุน  ช่วยเหลือการด าเนินงาน          
ของโรงเรียน 
  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรท่ีส าคญัในการพฒันาท้องถ่ิน  การศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นส่วนหน่ึงท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการส่งเสริม  โครงการ
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พฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  กิจกรรมพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบลถือว่าเป็นส่วนหน่ึง     
ของการศึกษา  จึงไดก้ าหนดบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้ดงัน้ี 
 1. ด้านบริหารจัดการ 
  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหวา่งโรงเรียนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1.2 ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมดา้นการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บญัญติั 
  1.3 ร่วมติดตามและช่วยเหลือการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 
ส่งเสริมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
 2. ด้านการเรียนรู้ 
  2.1 สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 
   2.1.1 จดัหาอุปกรณ์การเรียน หนงัสือเรียน  ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้และการส่ือสารอยา่งเพียงพอ 
   2.1.2 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
และประเพณีในทอ้งถ่ิน 
   2.1.3 ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน พิการ  และด้อยโอกาส         
ตามความเหมาะสม 
   2.1.4 จัด งบประมาณค่ าพาหนะห รือจัดหาพาหนะ  และ ดูแล เ ร่ือ ง                
ความปลอดภยัในการเดินทางของนกัเรียน 
  2.2 สนบัสนุนบุคลากรส าหรับใหบ้ริการการศึกษาอยา่งเพียงพอ 
 3. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
   ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มดงัน้ี 
   3.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียน และบ ารุง ดูแล รักษาให้สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน 
ปลอดภยั 
   3.2 ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3.3 ปรับปรุง พฒันาอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนเพื่อเป็นศูนยห์รือ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
   3.4 จดัให้มีสนามกีฬาและสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับบริการนกัเรียนและประชาชน    
ในชุมชนอยา่งเพียงพอ 
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 4. ด้านการมีส่วนร่วม 
   ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีพึงประสงคใ์หแ้ก่เด็กและเยาวชน 
   4.1 จดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนและเยาวชน 
   4.2 จดัและส่งเสริมการพฒันาอบรม พฒันาคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนและเยาวชน 
   4.3 จดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
   4.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
   บทบาทของผู้บริหารและครู 
 ผู้บริหารและครู 
 1. เห็นความส าคญัของการพฒันาโรงเรียนอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองปัญหาและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 2. ร่วมกนัวเิคราะห์หาจุดท่ีจะพฒันาโรงเรียน 
 3.  แสวงหาวธีิการใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
 4. ลงมือด าเนินงานร่วมกนัอยา่งพร้อมเพรียง 
 ผู้บริหาร ผา่นการคดักรอง และควรมีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี   

 1. เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 
 2. เป็นผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 
 3. เป็นผูป้ระสาน มีมนุษยสัมพนัธ์ดี   
 ครูผู้สอน ควรมีคุณลกัษณะส าคญัและมีปริมาณตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 1. ยอมรับการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 2. เป็นครูดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง 
 3. มีจ  านวนตามเกณฑ ์ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4. ต้องมีครูวิชาเอก 5 วิชาเอกหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ 
 บุคลากรอื่น เป็นบุคคลท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การบริหารจัดการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หลกัสูตรสถานศึกษา และนโยบายการจดัการศึกษาของชาติ ควรมีคุณลกัษณะส าคญั คือ จิตอาสา 
ไดแ้ก่  
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 1. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / ปราชญช์าวบา้น 
 2. วทิยากรภายนอก 
 3. อาสาสมคัรเพื่อการศึกษา (อสศ.) 
 4.  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
 5.  ลูกจา้งประจ า / ลูกจา้งชัว่คราว 

  แนวทางการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  
  เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ประสบความส าเร็จ และ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการ อยา่งมีประสิทธิภาพ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วงงาน  
ท่ีมีความส าคญัยิ่ง ในการน านโยบายตามโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบลไปปฏิบัติ ให้เกิด
รูปธรรมและผลักดันให้โรงเรียนดีประจ าต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ร่วมกัน          
จดัการศึกษา ซ่ึงในระยะเร่ิมตน้โครงการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบลในระดบัเขตพื้นท่ีและระดบัต าบล เพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย อ านวยการ 
ติดตามความก้าวหน้า ของคณะท างาน  และประกาศแต่งตั้งคณะท างานท่ีมาจาก 3 หน่วยงาน          
ในแต่ละต าบล คณะกรรมการด า เนินงานพัฒนาโรงเรียนดี  ประจ าต าบล ในระดับต าบล               
เป็นคณะท างานด าเนินการตามขั้นตอนรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนดี ประจ าต าบล                
ซ่ึงคณะกรรมการมีองคป์ระกอบ หนา้ท่ี และขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 บทบาทหน้าทีแ่ละองค์ประกอบของ คณะกรรมการพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล และ
คณะท างาน 
 เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนดีประจ าต าบล ขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
เม่ือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้คดัเลือกโรงเรียนดีประจ าต าบลได้แล้ว  ให้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อด าเนินงาน      
ตามกรอบดงัต่อไปน้ี 
  1. ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ประกอบด้วยผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานรองผูอ้  านวยการส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษา และผูอ้  านวยการกลุ่มในส านักงาน เป็นกรรมการ ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริม     
การจดัการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ี ขบัเคล่ือนนโยบาย อ านวยการ ติดตาม
ความกา้วหนา้ของคณะท างาน  และประกาศแต่งตั้งคณะท างานในแต่ละต าบล  
  2.  ระดับต าบล มีคณะกรรมการด า เ นินงานพัฒนาโรง เ รียนดีประจ าต าบล 
ประกอบดว้ย 
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  2.1  รอง ผอ.สพท. ท่ีผอ.สพท.มอบหมาย  ประธาน 
  2.2  นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองประธาน 
  2.3  ประธานสภาต าบล กรรมการ 
  2.4  ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรรมการ 
  2.5   หวัหนา้ส่วนการศึกษา  กรรมการ 
  2.6  หวัหนา้ส่วนการคลงั  กรรมการ 
  2.7  ผูแ้ทนครูในโรงเรียน กรรมการ 
  2.8   ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา หรือปราชญช์าวบา้น  กรรมการ 
  2.9  ผูแ้ทนกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
   2.10  ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
   2.11  ผูอ้  านวยการโรงเรียน กรรมการ และ 

        เลขานุการ 
   2.12  นกัวชิาการศึกษา (สพท.) กรรมการ และ 

        ผูช่้วยเลขานุการ 
   2.13  นกัวชิาการศึกษา (อปท.) กรรมการ และ 

        ผูช่้วยเลขานุการ 
   2.14  ครูวชิาการโรงเรียน  กรรมการ และ 

        ผูช่้วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ี ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ประสานแผนการด าเนินงาน  ตรวจเยี่ยม ติดตาม นิเทศงาน สร้างขวญัและก าลงัใจ แกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน ใหค้  าปรึกษาและเสนอแนะการปฏิบติังานฝ่ายต่าง ๆ เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 

3.  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ องคป์ระกอบ คณะกรรมการ ให้ประกอบดว้ย กรรมการ
จาก  3 ห น่วยงาน  จ านวนกรรมการในแต่ละคณะ  และบทบาทหน้า ท่ี ให้ก าหนดได ้                        
ตามความเหมาะสม  เช่น 

 3.1  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพนกัเรียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.2  คณะกรรมการพฒันาคุณภาพนกัเรียนดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 3.3  คณะกรรมการพฒันา ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 3.4  คณะกรรมการส่งเสริม พฒันางานอาชีพ และการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
 3.5  คณะกรรมการส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วม 
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 3.6  คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล  
แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล  
เพื่อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล       

มีทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ช่วยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา      
ส ร้างความตระหนัก ในการมีส่วนร่วม ยอมรับในบทบาทหน้า ท่ีของแต่ละหน่วยงาน                   
ร่วมด าเนินงานในทุกขั้นตอน และประกาศภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)           
ให้ประชาคมต าบลรับทราบร่วมกัน เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบล          
จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1  การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นส าหรับวางแผนพฒันา 
1. วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรคของการจดั

การศึกษาโรงเรียนและจดัเรียงล าดบัความส าคญัเร่งด่วน 
2.  กลุ่มเป้าหมาย ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่    
 2.1  นายอ าเภอ หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ  
 2.2  ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ผูอ้  านวยการกลุ่มใน สพท.และศึกษานิเทศก ์ 
 2.3  นายก และรองนายก ปลดั หัวหน้าส่วน ประธานสภา และสมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 2.4  ก านัน สารว ัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล ผู ้ใหญ่บ้านและผู ้ช่วย

ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น หวัหนา้สถานีอนามยั ผูท้รงคุณวฒิุ/ผูน้ ากลุ่มอาชีพ ในหมู่บา้น/ประชาชน  
3.  วธีิด าเนินการ  
 3.1  การประชุมประชาคมต าบล คร้ังท่ี 1 เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและ          

ความตอ้งการของประชาชน 
 3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทั้ ง  3 หน่วยงาน เพื่อวิ เคราะห์

สภาพแวดลอ้ม  (SWOT  ANALYSIS)  
4.  ระยะเวลาด า เ นินการก าหนดวันประชุมประชาคมต าบล  และประชุม                  

เชิงปฏิบติัการบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน    
5.  ผลท่ีไดรั้บ  
  5.1 ขอ้สรุปสภาพปัจจุบนั ปัญหา อุปสรรคของการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขต

ต าบล และจดัเรียงล าดบัความส าคญัเร่งด่วน   
 5.2  ทราบปัญหา อุปสรรคดา้นคุณภาพนกัเรียน และความตอ้งการของโรงเรียน 
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 5.3   ได้ก รอบแนว คิ ดแนวท าง ในกา รแก้ไ ข ปัญหา  อุ ปสรรค ร่ วมกัน                    
ของ 3  หน่วยงานและทุกภาคส่วนในต าบลระดมความร่วมมือทุกดา้น ช่วยเหลือสนบัสนุนการจดั    
การศึกษาของโรงเรียน 

ขั้นตอนที ่2  จัดท าร่างบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) 
1.  วตัถุประสงค์ เพื่อจดัท าร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ท่ีเป็นพนัธะ

สัญญาระหวา่ง 3 หน่วยงาน ตอ้งน าไปปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั 
2.  กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง คณะท างานท่ีมาจาก 3  ฝ่าย ไดแ้ก่ 
 2.1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย  ผอ.สพท.  รอง ผอ.สพท.  

ศึกษานิเทศกแ์ละนกัวชิาการศึกษา 
 2.2  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย ประธานสภาต าบล ปลดั อปท.                  

หวัหนา้ส่วนการศึกษาและนกัวชิาการศึกษา 
 2.3  โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนและ

ครูวชิาการโรงเรียน  
3.  วิธีด าเนินการ ประชุมเชิงปฏิบติัการ วิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน 3 หน่วยงาน         

ตามระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน หาความสัมพนัธ์และความสอดคล้องของภารกิจ     
จดักลุ่มภารกิจงานท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั อภิปราย เสนอแนะ จนไดก้ลุ่มภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ชดัเจน  จดัท าร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จทุกภารกิจ 

4.  ผลท่ีไดรั้บ    
 4.1  ได้ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและโรงเรียน  
 4.2  ไดต้วัช้ีวดัความส าเร็จตามภารกิจ  
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมประชาคมต าบล เพื่อยอมรับและลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ 
1.  วตัถุประสงค ์ 
 1.1  เพื่อรายงานความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2  

ใหป้ระชาคมต าบลไดรั้บทราบ 
 1.2  เพื่อท าความเขา้ใจและยอมรับ บทบาทหน้าท่ี ของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน    

ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  
 1.3  เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ในบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)  
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2.  กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมต าบลคร้ังท่ี 2 ไดแ้ก่    
 2.1  นายอ าเภอ หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ  
 2.2  ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ผูอ้  านวยการกลุ่มใน สพท.และศึกษานิเทศก ์ 
 2.3  นายกและรองนายก ปลดั หวัหนา้ส่วน ประธานสภา และสมาชิกองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2.4  ก านัน สารว ัตรก านัน และแพทย์ประจ าต าบล ผู ้ใหญ่บ้านและผู ้ช่วย

ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น หัวหน้าสถานีอนามยั ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูน้  ากลุ่มอาชีพ ในหมู่บา้น/ประชาชน 
ผูป้กครองนกัเรียน 

3.  วิธีด าเนินการ  การประชุมประชาคมต าบล คร้ังท่ี 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้า 
ยอมรับบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  และร่วม               
เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม         

4.  ผลท่ีไดรั้บ    
 4.1  ประชาคมต าบล รับทราบความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานตาม ขั้นตอนท่ี 1  

และขั้นตอนท่ี 2  
 4.2  ประชาคมต าบล มีความเข้าใจและยอมรับ บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน          

3 หน่วยงานตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 4.3  ประชาคมต าบล ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง        

ความร่วมมือ (MOU)  
ขั้นตอนที ่4 การน าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปปฏิบัติ 
1. วตัถุประสงค ์เพื่อใหทุ้กหน่วยงานไดป้ฏิบติัภารกิจตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ท่ีตนรับผิดชอบ อยา่งเป็นรูปธรรม เป็นระบบต่อเน่ือง ตรวจสอบได ้มีระบบบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
 2.1  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีไดรั้บมอบหมาย  ศึกษานิเทศก์  และ
นกัวชิาการศึกษา 

 2.2  องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ประกอบด้วย   นายกองค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ิน  ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หัวหนา้ส่วนการศึกษา หัวหน้าส่วนการคลงั และ
นกัวชิาการศึกษา 
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 2.3  โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  ครู
วชิาการโรงเรียนและผูแ้ทนครูในโรงเรียน 

 2.4  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา หรือปราชญ์ชาวบา้น และผูแ้ทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  วธีิด าเนินการ  
 3.1  ระดบัหน่วยงาน น าภารกิจ ไปประชุมวางแผนก าหนดแผนงาน/โครงการ 
  กิจกรรม/งบประมาณ สนับสนุน แต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรายตวัช้ีวดั 

ด าเนินงานตามระบบพฒันา และปรับปรุงงาน  PDCA  
 3.2  ระดบัต าบล มีคณะกรรมการพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล  เพื่อประสาน    

แผนบริหารจัดการโครงการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค และแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ            
ตามความจ าเป็น โดย ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จดัท าเป็นประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันา
โรงเรียนดีประจ าต าบล 

4.   ผลท่ีไดรั้บ    
 4.1  ผลผลิตตามตวัช้ีวดัรายภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
 4.2  น าผลการปฏิบติังาน สะทอ้นให้หน่วยงาน ไดป้รับปรุงกระบวนการท างาน

ใหดี้ข้ึน และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดท้นัท่วงที 
 ขั้นตอนที ่5 การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 1. วตัถุประสงค์ เพื่อติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจ ตัวช้ีวดั               
ของหน่วยงาน สะทอ้นผลใหห้น่วยงานน าไปปรับปรุง แกไ้ขกระบวนการปฏิบติังาน 
 2. กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
   2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน ประธาน และครูวชิาการโรงเรียน เลขานุการ 
   2.2  ศึกษานิเทศก ์และนกัวชิาการศึกษา 
   2.3  หวัหนา้ส่วนการศึกษา และนกัวชิาการศึกษา  

 3.  วธีิด าเนินการ   
   3.1  สร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลรายตวัช้ีวดั  ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ  
   3.2 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  ติดตามผลการด าเนินงาน ภาคเรียนละ 

2 คร้ัง  สรุปผลการประเมินเพื่อประกอบการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน และรายงานผล            
ต่อคณะกรรมการพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล ปีละ 1 คร้ัง 
               4.  ระยะเวลาด าเนินการ   
     4.1  ติดตาม และประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพฒันา ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
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     4.2  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ปีละ 1 คร้ัง  
                 5.   ผลท่ีไดรั้บ     
     5.1  น าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง แกไ้ขกระบวนการปฏิบติังาน ตามตวัช้ีวดั 
     5.2  ทราบผลการด าเนินการโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบลในรอบปี 
 แนวทางการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนดี  ประจ าต าบลบรรลุผลส าเร็จได้  โรงเรียน         
ควรจัดท าคู่มือหรือแผนการด าเนินงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และใช้ข้อมูลในการพฒันา ปรับปรุงการปฏิบติังาน  คู่มือหรือแผนการด าเนินงาน
โรงเรียนดี ประจ าต าบล ควรมีส่วนประกอบดงัน้ี 

  ส่วนที ่1 
1. แนวคิด 
2. หลกัการ 
3. วตัถุประสงค ์
4. เป้าหมาย 
5. ยทุธศาสตร์ 

 ส่วนที ่2 
 วธีิการด าเนินงาน 
       1. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 2.  แนวทางการพฒันา 
  1.2.1  การพฒันาคุณภาพนกัเรียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.2.1.1 แผนงาน…………………….…………. 
    1.2.1.2 แผนงบประมาณ………………………. 
  1.2.2  การพฒันาคุณภาพนกัเรียนดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
    1.2.2.1 แผนงาน…………………….…………. 
    1.2.2.2 แผนงบประมาณ………………………. 
  1.2.3  การพฒันา ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
    1.2.3.1 แผนงาน…………………….…………. 
    1.2.3.2 แผนงบประมาณ………………………. 
  1.2.4 การส่งเสริม พฒันางานอาชีพ และการหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
   1.2.4.1 แผนงาน…………………….…………. 
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   1.2.4.2 แผนงบประมาณ………………………. 
  1.2.5 การส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วม 
   1.2.5.1 แผนงาน…………………….…………. 
   1.2.5.2 แผนงบประมาณ………………………. 
 ส่วนที ่3 

        การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 1.  วธีิการ………………………………. 
 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ขอ้มูล ผูร้ายงาน 
     
 

 2.  เคร่ืองมือ…………………………… 
 3.  การรายงาน………………………… 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
 การพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล เป็นการพฒันาจากพื้นฐานเดิมของแต่ละโรงเรียน                   
ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ สามารถดูแลเยาวชนในทอ้งถ่ินชนบทให้มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัโรงเรียน  
ในเมือง  ดงันั้นโรงเรียนดีประจ าต าบลเม่ือด าเนินการตามโครงการไดร้ะยะหน่ึง จึงตอ้งมีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล เพื่อน าผลการประเมิน ไปช่วยในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง     
เพื่อกา้วสู่ตน้แบบโรงเรียนดี ประจ าต าบลต่อไป 
 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล           
เป็นการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาปัจจยั กระบวนการและผลผลิต
ของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรเป็นการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลท่ีเป็น
กลัยาณมิตร เป็นการใหค้  าปรึกษา แนะน า เป็นพี่เล้ียงแก่ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู ในการด าเนินการ
ใหโ้รงเรียนดี ประจ าต าบลประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 หลกัการแนวคิดในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 เป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อการพฒันา โดยค านึงถึงพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนเป็น
ส าคญัและมีแนวคิดหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. ประเมินเพื่อพฒันาอย่างต่อเน่ือง (คณะกรรมการจะเก็บขอ้มูลระหว่างการพฒันา 
หรือระหวา่งการนิเทศเพื่อประกอบการพิจารณา) 
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 2. การประเมินพิจารณาคุณภาพของเป้าหมายของโครงการเป็นส าคญั ประกอบดว้ย 
คุณภาพนกัเรียน คุณภาพครูและการจดัการเรียนการสอน คุณภาพผูบ้ริหารและการบริหารจดัการ
สนบัสนุน คุณภาพส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 3. การพิจารณาคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเป็นการพิจารณาผลเชิงประจกัษ์ ประกอบกบั
ขอ้มูลระหวา่งการพฒันา 
 4. ผลเชิงประจักษ์ ในท่ีน้ีหมายถึงข้อมูลท่ีปรากฏในขณะประเมิน และข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
   4.1  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นความพร้อมของโรงเรียนก่อนเขา้ร่วมโครงการ 
   4.2  ขอ้มูลท่ีเป็นสภาพปกติของโรงเรียนซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากคณะกรรมการท่ีเป็น  
ผูนิ้เทศและไดเ้ก็บรวบรวมระหวา่งการนิเทศ และ 
    4.3  ขอ้มูลท่ีเป็นผลงานของโรงเรียน  ไดแ้ก่ 
      1. จ านวนนกัเรียน จ านวนครู 
     2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลกั ทุกระดบัชั้นเปรียบเทียบกบั      
ปีการศึกษาท่ีผา่นมาเพื่อใหเ้ห็นแนวโนม้  และเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบัประเทศ   
     3. สถิติการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือระดบัอุดมศึกษา 
     4. ผลงานดีเด่นของนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร 
     5. อตัราการขาดเรียนและการออกกลางคนั ฯลฯ 
  5. คุณภาพนักเรียนท่ีปรากฏเป็นการสะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอน        
การบริหารจดัการ การจดักิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  6. การสรุปผลการประเมินด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  7. คณะกรรมการเป็นผู ้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานท่ีสอดคล้อ งกับ
โครงการเป็นอยา่งดี และมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองก่อนการประเมิน 
  8. การสรุปผลในรูปของคณะกรรมการจะช่วยให้การประเมินมีความเท่ียงตรงและ
แสดงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
  9. การให้ข้อมูลยอ้นกลับหลังการประเมินจะช่วยในการพฒันาคุณภาพโรงเรียน    
อยา่งต่อเน่ืองบนเส้นทางการกา้วสู่ตน้แบบโรงเรียนดีประจ าต าบล 
  หลงัการประเมินคณะกรรมการจะมีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะทั้งน้ีเป็นการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อการเป็นตน้แบบโรงเรียนดีประจ าต าบล 
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 การติดตามและประเมินผล 
 เพื่อให้ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ปรากฏผลงานทั้ งปัจจัย 
กระบวนการปฏิบติังาน ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตวัช้ีวดั และปรับปรุงแก้ไขได้ทนัท่วงที ให้มี
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนดี  ประจ าต าบลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะดงัน้ี 
  1.  ก่อนด าเนินโครงการ  
     คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล    
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการของเขตพื้นท่ีการศึกษา       
ใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน  
 2.  ระหวา่งด าเนินโครงการ  
    คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ติดตามการด าเนินงาน ให้ปรึกษา แนะน า สนับสนุนการด าเนินงานในระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ 
 3.  หลงัการด าเนินโครงการ  
   คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล   
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จของการด าเนิน  
    ส าหรับประเด็นการติดตาม ประเมินผล และเคร่ืองมือเก็บข้อมูล ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้จดัท าคู่มือติดตามและประเมิน เพื่อด าเนินการในระยะ
ต่อไป 
 การรายงานผลการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงงานโรงเรียนดี ประจ าต าบล ปรากฏผลเชิงประจกัษ์   
ทั้งด้านคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด  จึงควรก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานระดับ    
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม        
ส่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 3.  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และประชาสัมพนัธ์ต่อสาธารณชน50 

 ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  โดยมีหลกัการการพฒันาดา้นคุณภาพ 
โอกาส และการมีส่วนร่วม กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตระหนักในความส าคญัดังกล่าวจึงก าหนดนโยบายโครงการ “โรงเรียนดีประจ าต าบล”  เพื่อ
ด าเนินการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถ่ินชนบทให้มีความพร้อมสามารถให้บริการ           
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาพิเศษ  ตลอดจน         
เป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึก             
เป็นเจา้ของ มีความเช่ือมัน่ ศรัทธาและส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนดงักล่าว  น าไปสู่การลด
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง  การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  โดยโรงเรียนและชุมชน
สามารถจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์  เพื่อบริการและเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ภาพความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบลท่ีวา่ “โรงเรียนน่าอยู ่ครูดี 
นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชน  ร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ซ่ึงกล่าวโดยสรุปตามกรอบแนวคิด          
ในการด าเนินการได้ คือ  การจดัการศึกษาโดยมุ่งเน้นในด้านการบริหารจดัการการจดัการศึกษา               
อย่างมีคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และบันทึกข้อตกลง            
ความร่วมมือ  (MOU)  และการตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนและชุมชน ส าหรับการมี       
ส่วนร่วม ในดา้นต่างๆ คือ  การร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมินผล  และร่วมช่ืนชม 
และใชรู้ปแบบการจดัการศึกษาโรงเรียนดี ประจ าต าบล ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1  
การวเิคราะห์นโยบาย ภาพความส าเร็จ และความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการวางแผนพฒันา  ขั้นตอนท่ี 2  
การจัดประชาคมต าบล และร่วมจัดท าร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ขั้นตอนท่ี 3          
ลงนามในบันทึกความเข้าใจ   ขั้นตอนท่ี 4  การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และ            
ภาพความส าเร็จ โดยการมีส่วนร่วมและการบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ   (MOU) สู่การปฏิบติั
อยา่งย ัง่ยืน  และขั้นตอนท่ี 5  การติดตาม ประเมินผลและรายงาน  ดว้ยกระบวนการดงักล่าวน าสู่
ผลลัพธ์ท่ีส าคัญคือ “โรงเรียนคุณภาพ”  ท่ีประกอบด้วย 1.คุณภาพนักเรียน  ด้านผลสัมฤทธ์ิ     

                                                 

   50ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือด าเนินงาน 
โรงเรียนดีประจ าต าบล  ตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล, เขา้ถึงเม่ือ 26 พฤศจิกายน 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/obecsc2014/file-cabinet 
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ทางการเรียน  ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์และสมรรถนะผูเ้รียน ด้านพื้นฐานทางอาชีพ และ       
มีรายไดร้ะหวา่งเรียน  และดา้นความเป็นเลิศดา้นดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลย ี 2. คุณภาพ 
ดา้นครูและบุคลากร  คือมีผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และครูมีคุณภาพเพียงพอ  และ          
3. คุณภาพด้านโรงเรียน ท่ีมีความสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการ         
แก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน ๆ ตลอดจนการเป็นโรงเรียน 3 D (Democracy /  Decency  / Drugs Free) 
 
การด าเนินงานของโรงเรียนดีประจ าต าบล / โรงเรียนดี ศรีต าบล ทีป่ระสบความส าเร็จ 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนด
นโยบายการพฒันา “โรงเรียนคุณภาพ” ในทอ้งถ่ินชนบทเพื่อใหมี้ความเพียบพร้อมท่ีจะเป็นตน้แบบ 
หรือศูนย์สาธิตการให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้         
ของชุมชน ท า ให้ ชุมชนมี ส่วนร่วมและ เ กิดความ รู้ สึก เ ป็น เจ้าของ เ ช่ือมั่นและศ รัทธา                        
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่จ  าเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง น าไปสู่               
การลดค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยโรงเรียนและ
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ บริการและเ ช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชน                    
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินชนบทไดรั้บ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองอย่างเป็นรูปธรรม        
ทั้ งทางด้าน คุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ิน โดยจากการประเมิน
โรงเรียนดี ศรีต าบล พบว่าประสบความส าเร็จอย่างดี  และน าแนวทางโดยสรุปของโรงเรียน           
ท่ีประสบความส า เ ร็จมา เ ป็นกรณีตัวอย่าง  โดยทุกโรง เ รียนได้ด า เ นินการตามตัว ช้ีว ัด                 
ประสบความส าเร็จ คือ 1.มีแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน  เช่ือมั่นว่าท าได้จริง  2.มีเป้าหมาย                 
ในการพัฒนานักเรียนท่ีทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน  3.สถานศึกษามีความสะอาดทุกแห่ง               
จากจิตส านึกของนักเรียน 4.มีบริเวณโดยรอบร่มร่ืน พฒันาให้สวยงาม 5.มีบรรยากาศอบอุ่น      
เสมือนบา้น มีสีสันสดใส 6.มีความปลอดภยั ปลอดสารเสพติด 7.เปิดโอกาสให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ 8.มีห้องสมุด 3 D 9.มีห้องปฏิบติัการภาษา วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ใช้อย่างคุม้ค่า10.มีศูนยก์ารเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร สร้างรายได้ให้นักเรียน           
11.มีศูนยกี์ฬาชุมชนครบวงจร มีกิจกรรม 12.มีห้องสุขานกัเรียนท่ีถูกสุขลกัษณะ เพียงพอ และ
ปลอดภยั 13.มีครูท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญา และใช้ไอซีที 14.มีการบริหารท่ีน าไปสู่               
การเปล่ียนแปลงท่ีจะพฒันาไปสู่ความเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 15.มีโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงดี 
มาตรฐานและมีคุณภาพมีนักเรียนเพิ่มข้ึน 16.มีนกัเรียนท่ีใฝ่รู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน         
17.โรงเรียนจะตอ้งปลูก ฝังให้นกัเรียนใฝ่เรียน อ่านคล่องเขียนคล่อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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18.โรงเรียนจะตอ้งปลูกฝังให้นกัเรียนมีลกัษณะใฝ่ดี มีความซ่ือสัตย  ์ สุจริต 19.มีความเป็นไทย          
มีวินยั ยิม้ไหวท้กัทายกนั 20.มีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายและใจ 21.รักงานอาชีพ ใชไ้อซีทีได ้ และ
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

 โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร  
      โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ตั้งอยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดั
นครสวรรค์  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี      
ก่ึงเมืองก่ึงชนบท ในช่วง 20 ปี ท่ีผ่านมา จ านวนนกัเรียนลดลงอย่างต่อเน่ือง มีจากประมาณ          
800-900 คน  ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2540 จนมีนกัเรียนเหลือเพียง 98 คน ในปี พ.ศ. 2549                  
รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สมศ.) รอบสองเม่ือเดือนมิถุนายน 2550 ผลการประเมิน 
โรงเรียนไม่ผา่นการประเมินทั้ง 2 ระดบั  และเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2551โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
ได้ส ารวจสภาพปัญหา ท่ีท าให้จ  านวนนักเรียนลดลง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต ่า 
รวมทั้งความตอ้งการของคนในชุมชนพบว่า โรงเรียนพยุหะศึกษาคารไม่มีระบบบริการรถรับ-ส่ง 
ผูป้กครองไม่สะดวกมาส่งนกัเรียน ไม่มีส่ือท่ีทนัสมยั  โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้และ
บรรยากาศไม่น่ามาเรียน ไม่มีส่ิงท่ีเด็กชอบ อนัไดแ้ก่ สนามเด็กเล่น  สระวา่ยน ้ าและคอมพิวเตอร์ 
ชุมชนไม่สนใจการจดัการศึกษาและไม่สนับสนุนการศึกษา โรงเรียนพยุหะศึกษาคารไม่ผ่าน         
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ท าให้ผูป้กครองไม่มัน่ใจในคุณภาพการเรียน        
การสอน  ครูไม่ครบชั้นไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูป้กครองจึงไดพ้าบุตรหลาน
ไปเรียนท่ีโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนใกลเ้คียงท่ีอ่ืน  ต่อมาเม่ือโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ไดรั้บ
คดัเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลรุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โดยใชห้ลกัการพฒันาโรงเรียน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นโอกาส และดา้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการพฒันาโรงเรียนให้มีความพร้อม 
สามารถให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนเป็นศูนยร่์วม
หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ               
มีความเช่ือมัน่ ศรัทธา จนส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน น าไปสู่การลดค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 
ท าให้คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมร่วมกัน              
เพื่อบริการและเช่ือมความสัมพนัธ์กบัชุมชนไดอ้ย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ภาพ
ความส าเร็จของโรงเรียนดีประจ าต าบล ภายใตเ้ป้าหมาย คือ “โรงเรียนน่าอยู ่ครูดี นกัเรียนมีคุณภาพ 
ชุมชนร่วมใจ ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั”  โดยโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร โรงเรียนบา้นยา่นมทัรี โรงเรียน
บา้นประดู่เฒ่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลพยุหะ และศูนยเ์ด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบล
พยุหะ รวม 5 หน่วยจดัการศึกษา  จดัการศึกษาแบบเรียนรวม ได้ร่วมกนัพฒันาหน่วยงาน             
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ทางการศึกษาในชุมชนใกล้เคียงอย่างกลมกลืนเป็นรูปธรรม  มีระบบการบริหารจัดการ                
อยา่งชดัเจน มีช่ีอเสียงเป็นท่ียอมรับ มีนกัเรียนเพิ่มมากข้ึนตามล าดบัโดยมีจุดเด่น ในการด าเนินการ 
กล่าวคือ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพทุกดา้น โดยเร่ิมจากการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน เพื่อน าไปสู่การบรรลุ โดยด าเนินการดงัน้ี  ท าความตกลงเป็นบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                
ในการสนบัสนุนดูแลโรงเรียน และการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคก์รภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมทรัพยากร จดัท าแผนพฒันาโรงเรียน
คุณภาพระดบัต าบล ระยะ 4 ปี แผนยุทธศาสตร์ มีความสอดคลอ้งกบัสภาพจริง ตวัช้ีวดัสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์ และยุทธศาสตร์สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์  การด าเนินงานเกิดจาก
การมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ผลลพัธ์สะทอ้นความคุม้ค่าตามเป้าหมายการด าเนินงาน จดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี จดัท าแผนการนิเทศ และประเมินอย่างต่อเน่ือง  ด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งเขม้แขง็ เพื่อใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของการพฒันาสู่โรงเรียนคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
จดัท าเวบ็ไซตข์องโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของดี ไดแ้ก่ 
http://www.tpk.in.th และ http://www.phsk.ac.th  รายงานผลการด าเนินงานต่อส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั 
โรงเรียนท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และน าบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) มาจดัท าแผนพฒันาโรงเรียนดี ประจ าต าบล และน าแผนสู่การปฏิบติั
ร่วมกับชุมชน  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร เปิดโอกาสให้เทศบาลต าบลพยุหะองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลพยุหะ  และหน่วยงานในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนาการศึกษา                     
โดยด าเนินการคือ  ประชุมประสานความร่วมมือจากองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน  เชิญหวัหนา้องคก์ร 
หรือผูน้ า เจา้หนา้ท่ีเป็นคณะบริหาร  คณะกรรมการโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 
โรงเรียนบา้นย่านมทัรี และโรงเรียนบา้นประดู่เฒ่า  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีการให้ความช่วยเหลือ
การพฒันาคุณภาพการศึกษา   เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ยกย่องผูใ้ห้การสนับสนุนทางเว็บไซต ์       
ทางวารสารโรงเรียนและทางประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานตน้สังกดั  มีการประสานความร่วมมือ
จากวิทยากรท้องถ่ินในการสอนงานอาชีพ   ด าเนินการพฒันาด้านกีฬาโดยปรับปรุงสนามกีฬา      
บาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สนามเปตอง ส าหรับใชง้านในชุมชน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เพื่อใช้จดักิจกรรมกีฬาในร่ม สร้างสระว่ายน ้ า ประสานเทศบาลต าบลพยุหะจดัจา้งครูอตัราจา้ง     
และวิทยากรท้องถ่ิน/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถให้ความรู้ด้านทกัษะกีฬาอย่างถูกต้อง 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ชุมชนให้เข้ามาใช้ศูนย์กีฬาของโรงเรียนและจัดกิจกรรม             
การแข่งขนักีฬา กรีฑาและกิจกรรมอ่ืนๆ  จดักิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้นักเรียนดูแลรักษา        

http://www.phsk.ac.th/
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ศูนยกี์ฬาชุมชน/สนามกีฬา ดว้ยจิตอาสา และมีมาตรการให้ชุมชนร่วมดูแลรักษาศูนยกี์ฬาชุมชน
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใช้ส่ือเทคโนโลยีทันสมยัในการสอน           
โดยการด าเนินการดงัน้ี จดัหา จดัซ้ือ ส่ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับ
คุณครูและนกัเรียนอยา่งเพียงพอ  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้ท่ีโรงเรียนบา้นยา่นมทัรี
และโรงเรียนบา้นประดู่เฒ่า (โรงเรียนเรียนรวม) อบรมครูเร่ืองการใชส่ื้อ ICT การใช้ห้องพิเศษ
ต่างๆและช้ีแจงการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้    
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัท าเวบ็ไซต์ ของโรงเรียนท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ไดแ้ก่ 
http://www.tpk.in.th  ผูอ้  านวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร   โรงเรียนบา้นประดู่เฒ่า และโรงเรียน
บา้นยา่นมทัรีไดบ้ริหารจดัการร่วมกนัทั้ง 3 โรงเรียน เป็นท่ียอมรับในการเป็นนกัพฒันาและผูน้ า
การเปล่ียนแปลง  โดยมีกระบวนการบริหารร่วมกนั โดยประชุมร่วมแบ่งงานกนั กระจายอ านาจ   
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  น านวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ ก าหนด
วิสัยทศัน์ และความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งสร้างสรรค ์ และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
บริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับในการเป็นนกัพฒันา
และผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 จากการด าเนินงานดงักล่าวของโรงเรียนพยหุะศึกษาคาร ท าใหเ้กิดผลงานท่ีโดดเด่น   
ด้านการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานองค์กรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง          
โดยไม่เพียงแต่พฒันาตนเองเท่านั้น ยงัร่วมพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงอีก 2 แห่ง               
ตามนวตักรรมการบริหารจดัการ “แบบไตรภาคีพฒันาเรียนรวม” ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นย่านมทัรี     
และโรงเรียนบา้นประดู่เฒ่า และนอกจากน้ียงัร่วมพฒันากบัทอ้งถ่ิน ในการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก
เทศบาลพยหุะและศูนยเ์ด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบลพยหุะอีก 2  แห่งจนท าใหเ้กิดคุณภาพ 
  โรงเรียนนาผอืโคกกอก 
 โรงเรียนนาผอืโคกกอก ตั้งอยูห่มู่ท่ี 10 บา้นนาค า ต าบลนาผอื อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ    
จงัหวดัอ านาจเจริญ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ   เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีเขตพื้นท่ีบริการ 5 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1 (บา้นนาผือ) หมู่ท่ี 4 
(บา้นหนองเตาเหล็ก) หมู่ท่ี 10 (บา้นนาค า) หมู่ท่ี 3 (บา้นโคกกอก) และหมู่ท่ี12 (บา้นโคกพฒันา)  
โรงเรียนนาผือโคกกอก ตั้งเป็นโรงเรียนในปี พ.ศ.2478 ต่อมายา้ยไปเรียน ท่ีศาลาวดับา้นนาผือ  
เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนประชาบาล 2 (วดับา้นนาผือ)  และเป็น “โรงเรียนนาผือโคกกอก” โรงเรียน      
ไดป้ระสบปัญหาดงัน้ี 1.จ านวนนกัเรียนลดลงอย่างต่อเน่ือง  2. เด็กนกัเรียนขาดเรียน หนีเรียน     
ขาดการเสริมสร้างวินยั 3. ผลสัมฤทธ์ิต ่า ไม่ผา่นการประเมินจากองคก์รเอกชน (สมศ.) 4. ภาวะ
นกัเรียนมีแนวโน้มออกกลางคนั 5. ขาดแคลนครูท่ีสอนตรงเอก 6. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

http://www.tpk.in.th/


 

 

96 

ชุมชนน าบุตรหลานไปเรียนท่ีอ่ืน   และเม่ือโรงเรียนนาผอืโคกกอก ไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล รุ่นท่ี 1 โรงเรียนนาผือโคกกอก 
จึงปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารใหม่มีการท าความบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.
นาผือ) ในการสนับสนุนดูแลโรงเรียน และการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อระดมทรัพยากร และ
ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการให้เป็นแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
โดยยดึหลกั “บวร”  การด าเนินการในส่วนของการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัพฒันาส่งเสริม และ
สนับสนุนโรงเรียนนาผือโคกกอก  ในเร่ืองงบประมาณหรือความต้องการพื้นฐานอ่ืนๆ                     
ท่ีทางโรงเรียนนาผือโคกกอก  ร้องขอกบัองค์กรและกลุ่มบุคคล ดงัน้ี ได้จดัท าบนัทึกตกลง          
ความร่วมมือ (MOU) และไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาผือ      
ให้การสนับสนุนหลายด้าน เช่น อาหารกลางวนันักเรียน  อาหารเสริม (นม)  งบประมาณ            
เล้ียงผึ้งพนัธ์ุ  งบประมาณแข่งขนักีฬา  งบประมาณจดังานวนัเด็ก  อุดหนุนโครงการเกษตร       
ทฤษฎีใหม่  อุดหนุนดนตรีพื้นเมือง  งานประเพณีลอยกระทง  เป็นตน้  นอกจากน้ี ผูว้่าราชการ
จงัหวดัอ านาจเจริญ ไดส้นบัสนุนคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และ Server ให้โรงเรียนนาผือโคกกอก 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัอ านาจเจริญ ก็ให้การสนับสนุน         
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี สนบัสนุนการท าถนนหนา้โรงเรียนและท าถนนเขา้โรงเรียนเป็นสองช่องจราจร 
สนามกีฬากลางแจง้  บา้นบอลหรรษาและอุปกรณ์ส าหรับพฒันานกัเรียนระดบัปฐมวยั สนามเด็กเล่น  
งบประมาณในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนนาผือโคกกอก    ตลอดจนศิษยเ์ก่า 
ผูป้กครองและผูน้ าชุมชน สนบัสนุนโรงเรียน ดงัน้ี ช่วยบริจาคทุนทรัพยเ์พื่อปรับปรุงถนนภายใน
โรงเรียนนาผือโคกกอก  พร้อมทั้งสร้างเสาไฟฟ้ากินรี  และศิษยเ์ก่าท่ีท างานท่ีองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลนาผอื ไดร่้วมกนับริจาคเคร่ืองถ่ายเอกสาร ให้โรงเรียนนาผือโคกกอก นอกจากการไดรั้บ
การสนับสนุนด้านงบประมาณแล้วยงัได้รับการสนับสนุนด้านภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ในการจดัท า
โครงการท่ีนอ้มน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท านาขา้วหอมมะลิเชิงอนุรักษ์  และ
ใช้วิทยากรภายนอก ครูพระ และครูพ่อ-ครูแม่ โดยมีอาสาสมคัรครูพ่อ-ครูแม่ ในการสอนแบบ
โครงการ ใช้วิทยากรทอ้งถ่ิน หรือปราชญ์ชาวบา้น ในเร่ืองของงานอาชีพ เช่น การทอเส่ือ             
การตดัผม การท าอาหารหวาน การเพาะถัว่งอกในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยี ครูโรงเรียนนาผือโคก
กอก ไดใ้ช ้Face Book และใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ในการให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูล หรือส่งงาน
ทาง E-mail มี E-Book ในการสอนนกัเรียน   นอกจากน้ี โรงเรียนบริการสนามกีฬาและศูนยกี์ฬา
เป็นสถานท่ีฝึกซอ้มกีฬาของเยาวชนต าบลนาผอื และเป็นท่ีแข่งขนักีฬาประจ าปี ขององคก์ารบริหาร
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ส่วนต าบลนาผือทุกปี   ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนนาผือโคกกอก เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ มีภาวะผูน้ า 
เป็นนักประสานงาน  พฒันาบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ เป็นนักบริหารมืออาชีพ  จนได้รับ           
การยอมรับ เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับจากชุมชนมากข้ึนมีนกัเรียนท่ียา้ยเขา้มาเรียน
อยา่งต่อเน่ือง ท าให้จ  านวนนกัเรียนไดเ้พิ่มข้ึน  และนกัเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่เดิม
หรือสูงกวา่ค่าเฉล่ียของระดบัชาติ  และท าใหมี้ผลงานท่ีโดดเด่น  คือ โรงเรียนนาผือโคกกอก ไดรั้บ
คดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบสภานกัเรียน โรงเรียนดีวิถีพุทธ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
ท่ีพฒันาผูเ้รียนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนในโครงการบา้นนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย
ประเทศไทย ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และเป็นโรงเรียน            
ท่ีจดักิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนไดอ้ยา่งดียิง่ โดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติั 
จนเกิดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการท างานทั้ง 5 กลุ่มงาน จากการด าเนินงานดงักล่าวท าให้นกัเรียน 
เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ มีสัมมาคารวะ รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งยงัมีสุนทรียภาพและคุณลกัษณะดา้นดนตรี 
กีฬา ศิลปะ สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย สุภาพ อ่อนโยน 
ทกัทายกนัดว้ยค าวา่ “ธรรมะ สวสัดีครับ/ค่ะ” และผา่นการประเมินและรับรองจากองคก์รภายนอก 
(สมศ.) ดา้นผูเ้รียนไดร้ะดบั ดีมาก ผูบ้ริหาร เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นประจ าปี      
จากคุรุสภา ปี 2553 ทั้งยงัเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น ดา้นผูมี้ภาวะผูน้ าดีเด่นจากส านกังาน
ส่ง เส ริมสวัส ดิการและสวัส ดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอ านาจ เจ ริญ                      
เป็นคณะกรรมการสอบคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาจงัหวดัอ านาจเจริญ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธาน
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 20  เมืองอ านาจเจริญ และเป็นคณะกรรมการกลัน่กรองการยา้ยครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจงัหวดัอ านาจเจริญ  ครู ได้รับการพฒันาตนเองและได้รับคดัเลือกเป็นครู        
คุรุสภา ครูดีเด่น ครูดีในดวงใจ ครูตน้แบบและครูสอนดี รับเกียรติบตัรในวนัครูทุกปี  ชุมชน        
ให้การยอมรับและส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนนาผือโคกกอกอย่างต่อเน่ือง  พร้อมทั้ง
สนบัสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทศัน์   ผูป้กครอง ช่ืนชมและพร้อมท่ีจะสนบัสนุนปัจจยั
ในการพฒันาโรงเรียน และช่วยระดมทรัพยากรในการพฒันาดว้ย เช่น ผูป้กครองนกัเรียนและศิษย์
เก่า (คุณจีระวฒัน์ ซากากจิู) มอบทุนการศึกษาใหน้กัเรียนทุกปี ปีละ 10 ทุน 
 โรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง 
 โรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 บา้นเสิงสาง ต าบลเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง 
จงัหวดันครราชสีมา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีพื้นท่ี 11 ไร่ 83 ตารางวา ปัจจุบนัเปิดท าการสอน 3 ระดบั คือ 
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ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษาตอนต้น E-mail : 
Chumchon2503@hotmail.com เวบ็ไซต ์: http://www.banseongsang.com 
 จากการศึกษาผลการประเมินภายนอกรอบแรก  การวิเคราะห์บริบท จุดอ่อน         
จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสของสถานศึกษา  ร่วมหารือกบัคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง พบวา่ โรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง 
มีปัญหาภูมิทศัน์ภายในสถานศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันา
สถานศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ท่ีจ  าเป็นมีไม่เพียงพอ  นอกจากน้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนยงัต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ 
จากการนิเทศ ติดตามก ากบัดูแลในการด าเนินการ พบวา่ เหตุท่ีโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการให้
บรรลุตามวตัถุประสงคน์ั้น  เน่ืองจากครู บุคลากรทางการศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ยงัขาดความรู้ 
ความเข้าใจการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนและขาดแคลนงบประมาณในการพฒันา       
เม่ือโรงเรียนได้เขา้สู่โครงการ โรงเรียนดี ประจ าต าบลได้ด าเนินการพฒันาคุณภาพ เพื่อสร้าง     
ความเช่ือมัน่ให้แก่ชุมชน โดยสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน            
ให้มีความเป็นเลิศดา้นดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี การพฒันาดา้นกายภาพให้สะอาดร่มร่ืน 
ตลอดจนจดักิจกรรมเพื่อพฒันาพื้นฐานดา้นอาชีพใหก้บัผูเ้รียน ชุมชนศรัทธาจนในปี พ.ศ. 2554 
ผูป้กครองและชุมชน ร่วมระดมทรัพยากรซ้ือท่ีดินบริจาคเพิ่มเติมให้กบัโรงเรียน จ านวน 1 ไร่ 2 งาน 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามตัวช้ีวดัตามเกณฑ์การประเมินของการพฒันาคุณภาพโรงเรียนดี       
ประจ าต าบล และประสบความส าเร็จโดยได้รับความร่วมมืออย่างดี คือ องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพฒันาโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เปิดโอกาสให้              
ทางเทศบาลต าบลเสิงสางมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การพฒันาสนบัสนุนงบประมาณ บุคลากร 
วสัดุ ครุภณัฑ์ จดักิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั อีกทั้งเทศบาลยงัร่วมกบัโรงเรียน  ให้บริการทางวิชาการ 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมอ่ืนแก่ชุมชน ร่วมระดมทรัพยากรจดัซ้ือท่ีดินให้กบัโรงเรียน 
เป็นตน้  โรงเรียนมีการบริการสนามกีฬาแก่ชุมชน จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาสี กีฬาภายในและ
กิจกรรมอ่ืนๆ   นกัเรียนดูแลรักษาสนามกีฬาดว้ยจิตอาสา มีสนามกีฬาส าหรับให้บริการ  ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน มีคอมพิวเตอร์ ส่ือ ICT  (ซอฟตแ์วร์)     
ใชใ้นการเรียนการสอน อย่างนอ้ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีขอ้มูลสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ  ผูบ้ริหารโรงเรียนชุมชนบา้นเสิงสาง มีทกัษะภาวะผูน้ า มีการกระจาย
อ านาจ  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  มีวิสัยทศัน์     
ในการบริหารและผลงานเป็นท่ีประจกัษไ์ดรั้บการยอมรับ อาทิเช่น ไดรั้บการคดัเลือกให้น าเสนอ
ผลงานการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 60  จงัหวดัอุดรธานี และไดรั้บเกียรติบตัรยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็นผู ้     
ท าคุณประโยชน์ทางดา้นการศึกษา  จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จากกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนมีการสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัชุมชน โดยมีกิจกรรมใหค้ณะครูออกเยีย่มบา้นนกัเรียนในทุกภาคเรียนเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์
ท่ีดีให้กบัโรงเรียนและชุมชน และตั้งครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นมีการเขา้ร่วมประชุมกบัชุมชน     
เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของโรงเรียน  สร้างความเช่ือมัน่ในการส่ง
บุตรหลานเขา้ศึกษา อีกทั้งยงัมีการด าเนินการจดัมอบทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนท่ียากจนและ
ประพฤติดี และโรงเรียนมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 โรงเรียนหนองขาวโกวทิพิทยาคม 

โรงเรียนหนองขาวโกวทิพิทยาคม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 180 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองขาว      
อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 จดัการเรียน
การสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  แบบสหศึกษา  มีการพฒันาโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน  โรงเรียนได้ประชุมผู ้มี               
ส่วนเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค  รวมทั้งไดน้ าเสนอแผน
ยทุธศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหนองขาว
โกวิทพิทยาคม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาและจดัท า แผนปฏิบติัการประจ าปี
ของโรงเรียน  แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และแผนพฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล ระยะ 4 ปี แลว้ 
โรงเรียนไดจ้ดัท าปฏิทินปฏิบติังานของโรงเรียน คู่มือนกัเรียน และไดจ้ดัประชุมช้ีแจงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ไดแ้ก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง และนกัเรียนเพื่อให้มีความเขา้ใจทิศทางและเป้าหมายการพฒันา
การศึกษาถูกตอ้งตรงกนั  และท่ีส าคญัอย่างยิ่งโรงเรียนไดมี้การท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 1. เทศบาลหนองหญา้ดอกขาว ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ในการใหก้ารสนบัสนุนรถรับ-ส่งนกัเรียน สนบัสนุนทุนการศึกษา สนบัสนุน
อาหารเสริมนม ใหแ้ก่นกัเรียนและสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด  2.เทศบาลต าบลหนอง
ขาว บนัทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้การสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร 
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เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย ป้ายบอกทางโรงเรียนและสนบัสนุนรถน ้ า ส าหรับรถน ้ า
ตน้ไมใ้นบริเวณโรงเรียน51 
 โรงเรียนบา้นไมส้ าลี    

 โรงเรียนบา้นไมส้ าลี   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู    
เขต 2  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชนเป็นชุมชนชาวเขาเผา่กะเหร่ียง มีฐานะยากจน คุณภาพชีวิตต ่า 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองจาก สมศ. พบวา่ การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ไม่ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และในระดบัประถมศึกษา ถึงแมว้่าจะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
แต่ผลการประเมินอิงสถานศึกษาในบางมาตรฐาน ยงัอยู่ในระดบั ปรับปรุง จากสภาพดังกล่าว       
เม่ือโรงเรียนไดรั้บ การคดัเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีต าบล จึงเป็นโอกาสส าคญัท่ีจะไดส้ ร้างกระแส
ความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพและสร้างโอกาสในการศึกษาใหก้บันกัเรียน ดงันั้น จึงไดก้ าหนด
เป็นนโยบายส าคญัของโรงเรียนท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
 โรงเรียนบา้นไมส้ าลี บริหารจดัการโครงการพฒันาคุณภาพสู่ตน้แบบโรงเรียนดีศรี
ต าบล  โดยใช้หลกัการบริหาร “ML-DST” (Misalee – Dee SreeTumbol) และกระบวนการ
ด าเนินการตามวงจร L-PDCA-P ภายใตก้รอบความคิดตามทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory)          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัการบริหาร “ML-DST” (Misalee – Dee SreeTumbol)ในการด าเนินการ 
พฒันาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการ ไดใ้ชห้ลกัการ “ML-DST” (Misalee – Dee SreeTumbol) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.1 M: Management (การบริหารจดัการ) 
             ได้ใช้แนวคิดทฤษฏีระบบในการมองภาพการด า เนินงานเป็นระบบทั้ ง

ระบบงานใหญ่และระบบงานยอ่ยท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั ประยกุตใ์ชห้ลกัอปริหานิยธรรม 7 
ประการ เป็นกรอบ ในการด าเนินงานภาพรวม เพื่อป้องกนัความเส่ือม  สร้างความสามคัคีและความ
เจริญรุ่งเร่ือง ประยุกต์ใช้หลกัมงคลชีวิต 38 ประการ ในการเทียบเคียงพิจารณาจดัท าหรืออนุมติั
โครงการ/กิจกรรม เพื่อความเป็นมงคลและน ามาซ่ึงความสุขความเจริญ ประยุกต์ใช้หลกัพรหม
วิหาร 4 เป็นคุณธรรมส าหรับผูใ้หญ่ ประพฤติต่อผูน้อ้ย ซ่ึงตอ้งประพฤติต่อกนัดว้ยความรัก ความ
เมตตา ปรารถนาให้เขามีความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดหลัก  “ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 

                                                 
51 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน, รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

โรงเรียนดี ประจ าต าบลปี2553-2554 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 2555), 48-101. 
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ประยุกตใ์ชอิ้ทธิบาท 4 น าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการท างาน ควบคู่กบัวงจร PDCA ประยุกตใ์ช้
หลกัสังคหะวตัถุ 4 ในการอยู่ร่วมกนัในสังคมไมส้ าลี ให้มีความเก้ือกูล และสามคัคีกนั  การ
ประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาสถานศึกษา ตลอดจนก ากบั การด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบั ระเบียบ กฎหมาย ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการเพื่อให้การ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ด าเนินการ
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน อย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้ให้   ทุกฝ่ายรับผิดชอบการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้คา้ 

1.2 L: Light Up (จุดประกาย ขายความคิด) 
 ด าเนินการ จุดประกาย ขายความคิด กระตุน้ใหเ้กิดกระแสความตอ้งการ   

ท่ีจะให้มีการพฒันาเปล่ียนแปลงข้ึน โดยเร่ิมจากการจุดประกายความคิด ท่ีภาพความฝันและ     
ความตอ้งการของเด็กนักเรียนแลว้ขยายสู่คณะครู ผูป้กครองและชุมชน จุดประกายความร่วมมือ
จากเกียรติและศกัด์ิศรีของคนในชุมชน กระตุน้ให้เกิดความตระหนักร่วมกนัโดยถือว่าโรงเรียน    
เป็นสัญลกัษณ์แห่งเกียรติและศกัด์ิศรีของชุมชน และจุดประกายความส าเร็จจากความส าเร็จเล็ก ๆ 
ท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และก าลงัใจในการพฒันายิง่ข้ึน 

1.3 D : Development (การพฒันา) 
 ในการพฒันาโรงเรียนสู่ต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบลนั้น มุ่งเน้นพฒันาใน 3 

ส่วน คือ พฒันาตนให้มี ภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน พฒันาคน ให้ รู้ รัก สามคัคีในหมู่คณะ และ 
พฒันางาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานงบประมาณ และกลุ่ม
งานบริหารทัว่ไป ใหเ้ป็นระบบสอดรับกบัภารกิจและการด าเนินงานของโครงการ 

1.4 S : Strategy (กลยทุธ์) 
 มีการก าหนดกลยทุธ์ท่ีสอดรับกบัเป้าหมายความส าเร็จ แลว้จดัท าแผนกลยทุธ์   

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนด าเนินงานสู่เป้าหมาย ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1.5 T : Teamwork (ทีมงาน) 
 ใชร้ะบบทีมในการด าเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 

ด าเนินการ ในแต่ละกิจกรรม เนน้การสร้างทีมคละอายชุ่วงวยัและการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 2. กระบวนการในการด าเนินงาน 

ในการด าเนินงานพฒันาคุณภาพโรงเรียนตามโครงการ นั้น ไดใ้ชก้ระบวนการ 
ด าเนินงานตามวงจร “L-PDCA-P” มีขั้นตอนดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมาย (Lock Target) 
เป็นการร่วมทบทวนภารกิจและก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน ทั้งในส่วนของ

ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยจดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพื่อร่วม
ก าหนดและประกาศเป้าหมายการด าเนินงานท่ีชดัเจน พร้อมจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงเป็นพนัธะสัญญา
ร่วมกนั จากนั้นจึงร่วมกนัจดัตั้งคณะกรรมการโรงเรียนดีศรีต าบลและพฒันาศีลธรรมต าบลข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผน (Plan) 
1. ประชุมผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากร เพื่อวิเคราะห์และเพื่อจดัเตรียมข้อมูล

พื้นฐานส าหรับใชป้ระกอบการวเิคราะห์จดัท ากลยทุธ์ 
2. จดัประชุมมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมโรงเรียน  

แลว้ร่วมกนัวางแผน ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธะกิจ เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกิจกรรม แลว้จดัท า
แผนกลยทุธ์ โดยก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายความส าเร็จ  ของโรงเรียน
ดี ศรีต าบล 

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัตามแผน (Do) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน 
3. ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้โดยจดักิจกรรมส าคญัดงัน้ี 

 3.1  กิจกรรมพฒันาระบบการบริหารจดัการ ด าเนินการพฒันาระบบงานทั้ง 4 
กลุ่มงาน จดัท าแผนกลยทุธ์ ก าหนดและประกาศเป้าหมาย พร้อมจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบัผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง และประชุมช้ีแจงในท่ีเวทีประชุมต่างๆ ประชาสัมพนัธ์ทางแผน่พบัและเสียงตามสาย
 3.2  กิจกรรมพฒันาบุคลากร ด าเนินการจดัท า ID-Plan แผนพฒันาส่วนบุคคล 
แลว้ส่งเสริมการพฒันาตามแผน สร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน การพฒันาคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียน จดัท าเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ และการจดัระบบดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของคณะครู 
 3.3  กิจกรรมพฒันาสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการปรับปรุงพฒันาสถานท่ี
และส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้ความสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั ส่งเสริมการเรียนรู้และไม่สร้างภาระในการ
ดูแลมากเกินจ าเป็น มีการแต่งตั้งครูรับผิดชอบในงานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม งานประดบั
และตกแต่ง และงานดูแลรักษาและสร้างบรรยากาศ 
 3.4  กิจกรรมประสานสัมพันธ์ ด าเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชน 
ภายใตห้ลกัการ “ชอบ เช่ือ ช่วย” ซ่ึงสร้างความ ชอบ โดยอาศยัหลกัธรรมสังคหะวตัถุ 4 สร้างความ 
เช่ือ โดยอาศยัความรู้คู่คุณธรรม และ ช่วย เม่ือเขาชอบและเช่ือแลว้ ถา้หากเราเปิดโอกาสให้ ก็จะ
ไดรั้บความร่วมมือและความช่วยเหลือ 
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3.5  กิจกรรมพฒันากระบวนการเรียนรู้ ด าเนินโดยจดักิจกรรม 
 พฒันาผลสัมฤทธ์ิ การอ่าน เขียนและคิดเลข กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลย ี

และกิจกรรมเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
3.6  กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและงานอาชีพ  
 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ โดยเรียนรู้ทกัษะอาชีพร่วมกบัผูป้กครอง เชิญ

วิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เช่น การนวดพื้นฐาน การ
ท าอาหาร เป็นตน้ 

3.7  กิจกรรมพฒันาห้องปฏิบติัการ ส่ือและเทคโนโลย ีด าเนินการ 
 พฒันาห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุด 3 ดี ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูง ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องปฏิบติัการต่างๆ จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ พร้อม
ทีวจีอแบนขนาดจอ 51 น้ิว ติดตั้งในทุกชั้นเรียน 

3.8  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั ด าเนินการจดั 
 กิจกรรมอนามยัโรงเรียน กิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภยั ป้องกนัภยั

พิบติัในสถานศึกษา และการจดัท าประกนัอุบติัเหตุใหก้บันกัเรียนและบุคลากร 
3.9  กิจกรรมพฒันาศูนยกี์ฬาชุมชน ด าเนินการปรับปรุงสนาม 

 ของโรงเรียน จดัให้บริการสนามและอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน จดัระบบการ
ดูแลรักษา วสัดุอุปกรณ์ ตรวจเช็คอุปกรณ์สนามกีฬา 

3.10  กิจกรรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการอบรม 
 คุณธรรมประจ าสัปดาห์ นั่งสมาธิก่อนเขา้เรียน อบรมนกัเรียนหน้าเสาธง 

กิจกรรมพี่เคารพนอ้ง อบรมพฒันาการยิม้ ไหว ้ทกัทาย กิจกรรมบนัทึกความดี กิจกรรมตน้ไมข้อง
ฉนั กิจกรรม 5 หอ้งชีวติ และสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.11  กิจกรรมพฒันานิสัย 5 หอ้งชีวติ ด าเนินการจดักิจกรรมค่าย 
 พฒันานิสัย 5 ห้องชีวิต พฒันาสู่การด าเนินชีวิตในโรงเรียน และการ

น าไปใช้ในชีวิตจริงท่ีบา้น ซ่ึงจะมีการตรวจเยี่ยมบา้นนกัเรียนโดยครูประจ าชั้นเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเน่ือง   

3.12  กิจกรรมสร้างจิตอาสาและส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
 ด าเนินการจดัรณรงค์สร้างจิตส านึกในการเป็นผูมี้จิตอาสาอนุรักษพ์ลงังาน

และส่ิงแวดลอ้มจดัเสียงตามสายรณรงคเ์ชิญชวน ก าหนดเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในชั้นเรียน กิจกรรม
ขยะรีไซเคิล กิจกรรมตน้ไมข้องฉนั และกิจกรรมจิตอาสาพฒันาชุมชน 
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ขั้นตอนท่ี 4 ติดตามและประเมินผล (Check) 
1.  การนิเทศ ก ากบั ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน โดย การประชุม        
 การเยี่ยม ชั้นเรียน การนิเทศภายในโดยคณะครูและผูบ้ริหาร และการก ากับ

ติดตามจากคณะกรรมการด าเนินงาน เป็นตน้ 
2. ประเมินเพื่อทบทวน แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคลากรภายใน 
 สถานศึกษาและ จากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือชมรมผูป้กครองนักเรียน 

จ านวน 3-5 คน โดยประเมินภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
3. ประเมินเพื่อรับรอง คณะกรรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงาน 
 ต้นสังกัด (สพฐ.) ประเมินคุณภาพตามตัวช้ีวดั เพื่อรับรองการเป็นต้นแบบ

โรงเรียนดี ศรีต าบล 
ขั้นตอนท่ี 5 การปรับปรุง พฒันางาน (Act) 
ประชุมวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อหา        
แนวทางการ ปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนและพฒันาจุดแขง็ และวางแผนเพื่อการปรับปรุง

และพฒันา พร้อมก าหนดแนวทางสนบัสนุนการด าเนิน การปรับปรุงและพฒันา ให้เป็นไปตาม
คุณภาพตวัช้ีวดัตามเป้าหมาย 
 ขั้นตอนท่ี 6 การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcment) 

หลงัจากการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน แลว้ปรากฏผลในส่วนท่ีเป็น 
ผลส าเร็จของงาน จัดให้แรงเสริมทางบวกทั้ งแก่นักเรียน คณะครู บุคลากร 

ผูป้กครองและชุมชน      ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประกาศผลความส าเร็จให้ทุกฝ่ายไดท้ราบและร่วมช่ืนชม 
ซ่ึงในการเสริมแรงนั้นอาจจะเป็นการให้ค  าช่ืนชม จากผูบ้ริหาร ผูน้ าชุมชน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ส าหรับ
ผลงานท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จ  เป็นปัญหาและยงัตอ้งแกไ้ขปรับปรุง ให้ถือวา่ไดผ้ลเป็นบทเรียน
และประสบการณ์      อนัมีค่าท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนั แลว้ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและวางแผนแกไ้ข
ต่อไป 

จากการด าเนินการตามโครงการ โรงเรียนดี ศรีต าบล ของโรงเรียนบา้นไมส้ าลี    
สะทอ้นคิดไดด้งัน้ี  

1. ในการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่การเป็นตน้แบบโรงเรียนดี ศรีต าบลของ 
โรงเรียนบา้นไมส้ าลี โดยใชห้ลกัการ “ML-DST” (Misalee – Dee Sree Tumbol) และกระบวนการ
ด าเนินงาน L-PDCA-P นั้น ส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย ปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัปัจจยั
หน่ึงคือ ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรม มีภาวะผูน้ า ในระดบัท่ีชุมชนให้การยอมรับและใช้การบริหาร      
แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ ซ่ึงจะท าให้เกิดพลงัความร่วมมือจากชุมชนและเกิดการพฒันาคุณภาพ         
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ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส าหรับหลกัการ“ML-DST” (Misalee – Dee SreeTumbol) น้ีเป็นหลกัการในการ
พฒันาคุณภาพ (D) ภายใตก้ารบริหารจดัการ (M) ท่ีผนวกหลกัพุทธธรรมควบคู่กบัหลกัการบริหาร
โรงเรียนทัว่ไป มีการจุดประกาย (L) ความคิด ความร่วมมือ และความส าเร็จ ภายใตก้ลยุทธ์ (S)       
ท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึน แลว้มุ่งปฏิบติัสู่เป้าหมายดว้ยความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (T) ซ่ึงเป็น
จุดแข็งของชุมชน ท่ีเช่ือฟังผูน้ า ยอมเสียสละภาระงานส่วนตวัเพื่อส่วนร่วมได้ สามารถท างาน
ร่วมกนัได ้อย่างแข็งขนั นอกจากน้ี ในหลกัการ L-PDCA-P นั้น ก าหนดเป้าหมาย (L) ไวช้ดัเจน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความผิดพลาดต่างๆ ก็จะน้อยลง รวมทั้ ง                 
มีการเสริมแรงบวก (P) ช่ืนชมใหก้ าลงัใจ ใหเ้ขารู้สึกมัน่ใจในส่ิงท่ีร่วมกนัท า มัน่ใจวา่สามารถท าได้
ส าเร็จ 

2. จุดเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสุดจุดหน่ึงของชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ กล่าวคือ  
การท่ีชุมชนเปล่ียนทศันคติต่อการศึกษา ให้ความส าคญักบัการศึกษาของบุตรหลานมากข้ึน ซ่ึงจาก
ท่ีไม่สนใจส่งเสริม เกิดเป็นกระแสความต้องการผลักดันลูกหลานเรียน แข่งกันเรียน ส่งเสริม        
ลูกเรียนพิเศษเพิ่ม และพร้อมจะยอมจ่ายเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนพิเศษ นักเรียนท่ีจบจากโรงเรียน       
ไปแล้วก็หาทางท่ีจะเรียนหนังสือ มีเป้าหมายคือเรียนให้ถึงระดบัปริญญา บางคนฐานะยากจน            
ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได ้ก็หาช่องทางเรียนโดยการบวชเรียน หรือเรียน กศน. สาเหตุหน่ึง
ของการเปล่ียนแปลงคือ ในกระบวนการด าเนินงานร่วมกบั ทางโรงเรียน ทางชุมชนไดเ้รียนรู้และ
เขา้ใจถึงความส าคญัของการศึกษา ไดเ้ห็นภาพกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึน เช่น 
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีในระหว่างด าเนินการทางโรงเรียนไดจุ้ดประกาย ขายความคิด     
ทั้งกระตุน้ความร่วมมือ ทั้งให้ความรู้และขยายวิสัยทศัน์ให้แก่ทุกฝ่าย ในการท่ีจะพฒันานกัเรียน    
ให้มีคุณภาพ ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เม่ือชุมชนไดรั้บขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง ไดร่้วม
พฒันาโรงเรียนจนเกิดผลเป็นท่ีภาคภูมิใจจึงเกิดความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการศึกษา
ข้ึนในท่ีสุด52 
 

                                                 
52 ประคอง พิไรแสงจนัทร์, ผลงานดีเด่นทีป่ระสบความส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ โครงการ 

พัฒนาคุณภาพสู่ต้นแบบโรงเรียนดี ศรีต าบล โรงเรียนบ้านไม้ส าลี ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2, เขา้ถึงเม่ือ 26 พฤษภาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.kroobannok. 
com/blog/108666 
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 โรงเรียนโคกหินแฮ่ 
  โรงเรียนโคกหินแฮ่ ต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม ไดจ้ดัท า โคก
หินแฮ่โมเดล ซ่ึงมีความหมายค าส าคญัต่าง ๆ ในโมเดลน้ี คือ 
  โคกหินแฮ่โมเดล หมายถึง โรงเรียนในทอ้งถ่ินชนบท ท่ีองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
ชุมชน  และภาคีเครือข่าย ร่วมกนัจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม   พฒันาโรงเรียนให้มีความเขม้แข็ง มี
มาตรฐานคุณภาพระดบัสูง (โรงเรียนคุณภาพ) ทั้งดา้นงานวชิาการ คุณลกัษณท่ีพึงประสงค ์ สุขภาพ
อนามยั  งานอาชีพ และภูมิทศัน์ เป็นท่ียอมรับของชุมชน  
  ประชาคมต าบล  หมายถึง การประชุมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ออกเสียง
ประชามติ และรับทราบพนัธะสัญญาของประชาคมต าบล โดยผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนกลุ่มอาชีพ ผูแ้ทน
กลุ่มต่าง ๆ องคก์รเอกชน ประชาชนในต าบล และส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐ      ในพื้นท่ีต าบล 
เก่ียวกบัการพฒันาโรงเรียนในต าบล 

  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  (MOU) หมายถึง บนัทึกขอ้ตกลง ความร่วมมือในการ
พฒันาโรงเรียน ระหวา่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา องคก์ารบริหาร ส่วนทอ้งถ่ิน และโรงเรียนใน
ต าบล  6 โรงเรียน เป็นพนัธะสัญญาระหว่างหน่วยงาน ตามภารกิจ ความรับผิดชอบของ แต่ละ
หน่วยงานท่ีตอ้งปฎิบติั 

  การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง เทคนิควิธีการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการ”โคกหินแฮ่โมเดล”  ไดแ้ก่ ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฎิบติั  ร่วม
ประเมินผล  และร่วมช่ืนชม   

  การร่วมคิด หมายถึง มีส่วนร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ร่วมจดัล าดับ
ความส าคญัของปัญหา  การสร้างความตระหนกั ของครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ผูป้กครอง
นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ าและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคลากร
ในส านกังาน ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ี และผูน้ าชุมชน เพื่อให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษามากข้ึน   
  การร่วมวางแผน หมายถึง  การสร้างความเขา้ใจให้ร่วมคิดเสนอแนวทางแกปั้ญหา 
ร่วมก าหนดความตอ้งการของชุมชน ร่วมตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  ร่วมเสนอ
โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู ้น าและสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งบุคลากร                
ในส านกังาน ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ี และผูน้ าชุมชน เพื่อให้เขา้มา     
มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
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   การร่วมปฎิบติั  หมายถึง ใหทุ้กภาคส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา มีส่วน
ร่วมในงานดา้นวชิาการ  ดา้นงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานการบริหารทัว่ไป  โดยมีส่วน
ร่วมเก่ียวกบัร่วมแรงในการด าเนินงาน ร่วมใจหรือการสนบัสนุนให้ก าลงัใจ   ร่วมสนบัสนุน
ทรัพยากร  และร่วมบริหารงาน เช่น ระดมทรัพยากร จดัสรรทรัพยากร แก้ปัญหา   และ
ประสานงาน  

  การร่วมประเมินผล หมายถึง มีส่วนร่วมในเร่ือง ดงัน้ี ติดตามความก้าวหน้า  
ความส าเร็จ  สรุปผล  รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและตวัช้ีวดั  ของโครงการ “โคกหิน
แฮ่โมเดล”  
  การร่วมช่ืนชม หมายถึง ร่วมรับผล ความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วมท่ีย ัง่ยืน
นั้น ทุกฝ่ายตอ้งไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงเกิดความภาคภูมิใจในกระบวนการมี
ส่วนร่วมและผลงานท่ีเกิดข้ึน ตอ้งส่งผลไปถึง นกัเรียน  สถานศึกษา และชุมชน 
  การประเมิน  หมายถึง กระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหนา้ และ
ความส าคญัของโครงการ โดยใช้การประเมิน เพื่อหาแนวทางท่ีเป็นประโยชน์  ในการพิจารณา 
ตดัสินใจเพื่อด าเนินโครงการต่อไป โดยอาจพิจารณาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็น 
สภาวะแวดลอ้ม (Context)  ปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input)  กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 
 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ต าบลเป็นฐาน : โคกหินแฮ่โมเดล 
  สภาพปัจจุบนั 
 การจดัการศึกษายงัมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพการศึกษา ถึงแม้จะมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานโดย สมศ.   ซ่ึงน่าจะเกิดจากการด าเนินการจดั
การศึกษา ยงัมีจุดอ่อนหลายประการ  ท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือหน่วยงานทางการศึกษา สถาบนัการศึกษา 
หรือสถานศึกษา ไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ เท่าท่ีควร ทุกคนต่างมี
ความคิดว่าการจดัการศึกษาเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาเพียงผูเ้ดียว  ทั้ง ๆ ท่ีหลกัการจดัการศึกษา       
มีกฎหมายการศึกษาหลายฉบบัก าหนดให้ทุกภาคส่วนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามี 2 ลกัษณะ คือ  
  1. ร่วมจดัการศึกษา  
 2. ร่วมส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา  
  การร่วมจดัการศึกษา ได้แก่ การถ่ายโอนสถานศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และการให้ภาคเอกชนเข้ามาจัดการศึกษา ซ่ึงมีระเบียบ กฎหมายและแนวทางการด าเนินการ       
อย่างชัดเจน   แต่การร่วมส่งเสริม สนับสนุน ยงัไม่มีแนวทาง รูปแบบและระเบียบกฎหมาย
ก าหนดการมีส่วนร่วมไวอ้ยา่งชดัเจน  



 

 

108 

  โดยปกติโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน ซ่ึงชุมชนควรจะเขา้มามีส่วนร่วม  ขอบข่าย ของ
ชุมชน  ซ่ึงมีองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรหลกัท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบกบัมีงบประมาณและศกัยภาพท่ีจะให้การ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ีต าบลนั้น ๆ ได ้ 
  ในการเขา้มามีส่วนร่วมนั้น จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ ร่วมคิด  ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล  และร่วมภาคภูมิใจ  และจะตอ้งสร้างรูปแบบก าหนด
ภารกิจ ตวัช้ีวดั และขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชดัเจน พร้อมทั้งจะตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจ     
แก่บุคคลทุกกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีตามภารกิจ และสร้างพนัธะผกูพนัในการด าเนินงานในลกัษณะ MOU  
หากด าเนินการได้เช่นน้ีเช่ือว่าโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน ทุกคน               
มีความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีคาดหวงั 
  “โคกหินแฮ่โมเดล” มีขั้นตอนการด าเนินการแบ่งเป็นระยะต่างๆ  ดงัน้ี 

  ระยะท่ี 1  การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น   
    เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนดา้นการศึกษา โดยด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม 
และการประชุมประชาคมต าบล เพื่อสร้างความตระหนกั และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
จากองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์กรชุมชน ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูป้กครองนักเรียน และคณะ
ผูบ้ริหาร ครูโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในเขตต าบลโคกหินแฮ่ 
  ระยะท่ี 2  การสร้างรูปแบบ  “โคกหินแฮ่โมเดล” 
  เป็นการวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 และ 58  พรบ.ก าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ขอ้ (9) และ 
(10)  และ    องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 มาตรา 
67 ขอ้ (5), (6) และ (7) เพื่อก าหนดภารกิจของ 3 หน่วยงาน ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา  
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีภารกิจท่ีรับผิดชอบ จ านวน 7 
ภารกิจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภารกิจท่ีรับผิดชอบ จ านวน 18 ภารกิจ และโรงเรียน    มีภารกิจ
ท่ีรับผดิชอบ จ านวน 16 ภารกิจ  
  ระยะท่ี  3  การน าโคกหินแฮ่โมเดลสู่การปฏิบติั  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพื้นการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  โรงเรียนทั้ง  
6โรงเรียน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  ด าเนินการตามแผนโดยด าเนินการประเมินผล
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ระหว่างด าเนินการตามภารกิจ  ทั้งประเมินก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และประเมินหลงั
ด าเนินการ โดยคณะกรรมการประเมินไดจ้ากตวัแทนหน่วยงาน ทั้ง 3 หน่วยงาน  
 ระยะท่ี  4  การประเมินผลและปรับปรุงโคกหินแฮ่โมเดล 
  เป็นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลโคกหินแฮ่โมเดลตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด
จากคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจาก  3  
หน่วยงาน ผูป้กครองนกัเรียน และองคก์รชุมชน53  

โรงเรียนชุมชนวงัทอง 
  โรงเรียนชุมชนวงัทอง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต าบลวงัทอง อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปัจจุบนัเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล     
ปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียน  
แลว้คิดว่าควรเขา้โครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล  เน่ืองจากเห็นว่าเป็นโครงการท่ีเกิดประโยชน์กบั   
ทุกฝ่าย ทั้ งนักเรียน ผู ้บริหาร ครู โรงเรียนและชุมชน ซ่ึงเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับ        
ความตอ้งการของโรงเรียน และพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  จึงได้พัฒนาโรง เ รียนตามเป้าหมาย                     
โดยไดป้ระสานความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วดั ชุมชน เป็นเครือข่ายในการพฒันา
ในลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิดวางแผน ร่วมระดมทรัพยากร  ร่วมปฏิบัติ          
ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงงาน จนท าให้การพฒันาโรงเรียนประสบความส าเร็จ และไดรั้บ
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล ท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ให้การรับรองแต่งตั้ง ให้ผ่านการประเมินอย่างไม่มีเง่ือนไข ไดรั้บป้ายรับรองตน้แบบ
โรงเรียนดีศรีต าบล และโล่เชิดชูเกียรติ เม่ือปี 2556   โดยมีแนวทางการด าเนินงานพฒันาและ
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน ดว้ยการก าหนดเป้าหมายของงาน วางแผนร่วมกบัคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ผู ้ปกครอง นักเ รียนและผู ้เ ก่ียวข้อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในทุกขั้นตอน ในการด าเนินโครงการทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า      
ร่วมตรวจสอบประเมินผล และร่วมปรับปรุงพฒันา ตลอดจนร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน โดยมีขั้นตอน     
การด าเนินการ ระยะเวลา เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2556 ซ่ึงได้ใช้การพัฒนา

                                                 
53 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, โคกหินแฮ่โมเดล, เขา้ถึง

เม่ือ 20 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 202.29.213.19/web/sites/default/files/.../report_ Kokhinhare 

_model2555-2557.doc 
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สถานศึกษา บริหารงานโรงเรียนดี ศรีต าบล โดยใช้ CHANOD Model เป็นรูปแบบแนวทาง          
การบริหาร ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของ CHANOD Model จะด าเนินการโดยใช้กระบวนการ
บริหารงานของเดม่ิง Deming’s Cycle (PDCA) เป็นวงจรการพฒันาในทุกขั้นตอนของ Model 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  C : Create and Collaborate การใหทุ้กคนร่วมมือกนัพฒันาโรงเรียนดีศรีต าบล  
จดัการวางแผนใหทุ้กคนท่ีมีส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษาเขา้มาร่วมมือในการพฒันา

สถานศึกษา ประชุมวางแผนกนั ร่วมมือกนัในการพฒันา ประเมินผลการด าเนินงาน วิเคราะห์
จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา ตลอดทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขต่อท่ีประชุม จดัท ารายงานการประชุม 
รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพื่อเสนอส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2.  H : Human Resources ทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนพฒันาคุณภาพชีวติ     
 ของคนในชุมชน เ ก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่  การน า คุณธรรมเข้าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและประชาชน
ในชุมชน ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด เช่นจดัการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 
ความอดทน เป็นตน้ 

2.1 จดัระบบบริหารจดัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูบ้ริหาร
โรงเรียนดีศรีต าบล อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายภาพความส าเร็จท่ี
ก าหนด 

2.2 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความมุ่งมัน่และศกัยภาพอยา่งสูง 
ในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การส ารวจความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาครู การพฒันาครูดา้น
ความรู้ในเน้ือหากลุ่มสาระต่าง ๆ การพฒันาครูดา้นเทคนิควธีิการสอนวชิาและกิจกรรมสัมมนาผล
การพฒันาวชิาชีพครู 

2.3 โรงเรียนดี ศรีต าบล มีครูจบวิชาเอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ หรือไดรั้บการ
พฒันาใหมี้ศกัยภาพตรงกบัวชิาท่ีสอนอยา่งนอ้ย 5 กลุ่มสาระวชิาหลกั และมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือการ (ICT) มาใชใ้นการเรียนการสอน 

2.4 พฒันาครู และบรรจุ แต่งตั้ ง ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานในทุกขั้นตอน สะทอ้นผลการพฒันาต่อท่ีประชุม เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการแกไ้ข 
และพฒันาต่อไป รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  A : Action and Executes ทุกคนร่วมลงมือปฏิบติังาน มีการประชุมวางแผน 
 ก าหนดภาระงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ก าหนดกิจกรรมท่ีจะพฒันา

โรงเรียนดี ศรีต าบล ก าหนดบุคคลท่ีมีความสามารถดา้นนั้น ๆ เขา้ปฏิบติังาน ตามล าดบักิจกรรม จดั
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เครือข่ายกบัโรงเรียนอ่ืนๆ เพื่อความร่วมมือ และช่วยเหลือกนัทางวิชาการเพื่อท าให้เกิดระบบการ
ใชท้รัพยากรร่วมกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดย 

3.1 บริการวชิาการส าหรับนกัเรียนและครูจากโรงเรียนใกลเ้คียง ตลอดจนโรงเรียน
อ่ืนๆ เช่น โรงเรียนบา้นม่วง โรงเรียนบา้นเหล่าหลวง โรงเรียนบา้นศรีเมือง โรงเรียนบา้นทรายมูล 
ไดน้ านกัเรียนมาจดักิจกรรมร่วมกนั การจดัครูเคล่ือนท่ี ให้ความร่วมมือกนัในการพฒันาครูและวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียน เป็นตน้ 

3.2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนดี ศรีต าบลอ่ืน โรงเรียนดี  ใกล้บ้าน
โรงเรียนมาตรฐานสากล การศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนในทอ้งถ่ิน 

เม่ือด าเนินการร่วมมือกนัปฏิบติังาน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน                     
ในทุกโครงการ/กิจกรรม รายงานผลความกา้วหน้าในการด าเนินกิจกรรม ตลอดทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขต่อท่ีประชุมและน าเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. N: Norm มีบรรทดัฐานในการปฏิบติั วางแผนก าหนดกรอบแนวทางปฏิบติั     
ท่ีเป็นมาตรฐาน ในการปฏิบติังาน น าเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดี ศรีต าบล มาเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบติังานใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 1. ดา้นปัจจยั  2. ดา้นพฒันาวชิาการ  
3. ด้านพฒันาคุณธรรม และ4. ด้านการพฒันาผลผลิต ซ่ึงมีการศึกษาเกณฑ์การประเมิน แต่ละ
ตวัช้ีวดั แลว้ ลงมือปฏิบติัในรูปคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบติังาน และวิเคราะห์ น าเสนอ
จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา น าเสนอผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ต่อไป 

5. O: Organization and Reward การจดัองคก์ร และการไดรั้บรางวลั มีการวางแผน 
จัดองค์กร ตามกรอบงานของการบริหารจัดการโรงเรียนดี  ศรีต าบล  เป็นการแบ่งภาระงาน          
ตามกรอบการพฒันาโรงเรียนดี ศรีต าบลซ่ึงโรงเรียนชุมชนวงัทอง ได้ประชุมร่วมกันพิจารณา
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละฝ่าย ดงัน้ี 

5.1 ประธานคณะกรรมการ มีหนา้ท่ีเป็นผูน้ าในการร่วมวางแผน   
สนับสนุนการด าเนินงาน อ านวยความสะดวก ควบคุม นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล และใหค้วามช่วยเหลือในการท างานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้ด าเนินไปดว้ยความ
เรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

5.2 ท่ีปรึกษา มีหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการในการวางแผน ให้ค  าแนะน า
ทางดา้นวชิาการ และการระดมทรัพยากรในการพฒันาสถานศึกษา 

5.3 คณะกรรมการฝ่ายพฒันาดา้นปัจจยั มีหน้าท่ีจดักิจกรรมพฒันางาน ใน 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าหมายการพฒันานกัเรียน พฒันาความสะอาดของ
อาคารสถานท่ี พฒันาความร่มร่ืนสวยงามดว้ยร่มเงาธรรมชาติ สร้างบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบา้น
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สีสันสดใส รักษาความปลอดภยั ปลอดสารเสพติดและอบายมุข และการส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผูป้กครองนักเรียน ชุมชน ผูน้ าศาสนา มีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินผลและพฒันา
โรงเรียน 

5.4 คณะกรรมการฝ่ายพฒันาด้านกระบวนการ (วิชาการ) มีหน้าท่ีจดั กิจกรรม
พฒันางาน 7 ดา้น ไดแ้ก่ จดับรรยากาศห้องสมุดเหมือนบา้น มีหนงัสือ ส่ือใหม่เพียงพอเหมาะสม 
ปรับปรุงการใช้ส่ือการเรียนรู้ในห้องปฏิบติัการต่างๆอย่างคุม้ค่า การใช้ศูนย ์การเรียนรู้งานอาชีพ
ครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน การพฒันาศูนยกี์ฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา 
กิจกรรมดูแลรักษา การพฒันาห้องสุขานกัเรียนท่ีสะอาด เพียงพอ ปลอดภยั  ถูกสุขลกัษณะ การใช้
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือเทคโนโลยทีนัสมยัในการเรียนรู้ และการพฒันาผูบ้ริหารให้เป็น
ท่ียอมรับในการเป็นนกัพฒันาและผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

5.5 คณะกรรมการฝ่ายพฒันาด้านกระบวนการ(คุณธรรม) มีหน้าท่ีจดั กิจกรรม
พฒันางาน 7 ด้าน ได้แก่ การฝึกความมีวินัยของนักเรียน การฝึกแสดงความเคารพ การฝึกความ
อดทน     การฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ “บวร” ปลูกฝังจิตส านึก
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนท าความดีทุกวนั (กาย วาจา ใจ) และ  การพฒันา
ผูบ้ริหารและครูใหป้ฏิบติัตนเป็นตน้แบบท่ีดี (กาย วาจา ใจ) 

5.6  คณะกรรมการฝ่ายพฒันาดา้นผลผลิต มีหนา้ท่ีจดักิจกรรมพฒันางาน 
7 ด้าน ได้แก่การพฒันาช่ือเสียงโรงเรียนดี การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงกว่าเดิม          
การพฒันา การอ่าน เขียน คิดเลขคล่อง และการส่ือสารภาษาอาเซียน การมีวินัย มีความเคารพ         
มีความอดทน(ใฝ่ดี) การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี(สุขภาพดี) และการใช้เทคโนโลยี การใช้
ภาษาอาเซียน มีงานอาชีพ 

6.  D: Development and Sustain มีการพฒันาและย ัง่ยนื โดยด าเนินการดงัน้ี 
6.1  ประชุมคณะครู เพื่อแต่งคณะกรรมการด าเนินการพฒันาโรงเรียนดี ศรีต าบล

ของโรงเรียน  
6.2  ร่วมวางแผนงานกบัคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายซักซ้อมความเขา้ใจ ก่อนน า

แผนงานสู่การปฏิบติั ประเมินผลระหว่างด าเนินการ และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึน โดยใช้
วงจรคุณภาพของเดม่ิง (PDCA) หลายๆ รอบ 

6.3  สนับสนุนงบประมาณ ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ  ของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายใหเ้พียงพอ 

6.4  ควบคุม ก ากบัติดตาม นิเทศการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า 
6.5 แต่งตั้งท่ีปรึกษาจากบุคคล 3 ฝ่าย คือท่ีปรึกษาดา้นวชิาการ ดา้นแหล่ง 
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เรียนรู้ และด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน ให้เข้ามามีส่วนร่วม          
ในการใหค้  าปรึกษาการพฒันาโรงเรียนดี ศรีต าบลอยา่งต่อเน่ือง 

หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการบริหารจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีต าบล 
ตามขั้นตอนของ CHANOD Model จนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์คือ เป็นโรงเรียนดี ศรีต าบล 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ได้ด าเนินการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั มีวิธีการด าเนินการ บริหารจดัการตามล าดบั โดยประชุมคณะครู สร้างความตระหนกัให้
เห็นความส าคญัของการเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล ไดก้ าหนดเป้าหมายเพื่อการพฒันาต่อยอด      ความ
ย ัง่ยืน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเน่ืองมีการรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประจ าทุกส้ินปีการศึกษา 

การด าเนินการบริหารจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพโรงเรียนดี  ศรีต าบล ตาม
ขั้นตอนใน CHANOD Model จนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ คือไดรั้บการพิจารณาให้เป็น
โรงเรียนดี ศรีต าบล ประจ าปีการศึกษา 2556 ไดด้ าเนินการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 
จนถึงปัจจุบนั มีวิธีการด าเนินการจดัท าตามล าดบั โดยการประชุมคณะครู สร้างความตระหนัก      
ในความส าคญัของการเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล ได้วางเป้าหมายเพื่อการพฒันาต่อยอดท่ีย ัง่ยืน          
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ มอบหมายหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรม
พฒันาหอ้งปฏิบติัการพิเศษ กิจกรรมพฒันาหอ้งสมุด กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน กิจกรรมพฒันา
ด้านส่ิงแวดล้อม และกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางและ
หลกัเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีศรีต าบล เพื่อเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล ท่ีย ัง่ยืน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผล        
การด าเนินงานทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบนั54 
 โรงเรียนสระปทุม 
 โรงเรียนสระปทุม เป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นโรงเรียนท่ี               
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดท้รงสร้างข้ึนดว้ยพระราชทรัพยข์องพระองคเ์อง เม่ือวนัท่ี            

                                                 
54 โรงเรียนชุมชนวงัทอง อ.บา้นดุง จ.อุดรธานี, เผยแพร่รายงาน โรงเรียนดีศรีต าบล        

ปีการศึกษา 2556, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.obec.go.th/node/67442 
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1 พฤศจิกายน 2509 ปัจจุบนัเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 3 โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล โดยมีแนวทางการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 1. ขั้นเตรียมการและพฒันาต่อยอดจากสภาพพื้นฐานเดิม 
       โรงเรียนสระปทุมได้ด าเนินการพฒันาต่อยอดจากสภาพพื้นฐานเดิมของโรงเรียน 
โดยพัฒนาตามแนวทางการกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ และให้เป็นไป              
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้าง
ความตระหนัก สร้างความเข้าใจให้ตรงกันของทุกฝ่ายในการพฒันาโรงเรียนให้ไปในทิศทาง
เดียวกนั ก าหนดผูรั้บผดิชอบกิจกรรมต่างๆอยา่งชดัเจน โดยด าเนินการดงัน้ี 
       1.1 ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาระบบบริหารและการจดัการ ดงัน้ี 
             จดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามตามความตอ้งการของชุมชนและสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์  และทิศทาง
โรงเรียนดีประจ าต าบล 
           จัดวางโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการท่ีดี บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนกระบวนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาโรงเรียน โดย        การกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมรับผดิชอบ ใหเ้กิดความคล่องตวั รวมทั้งสร้างวฒันธรรมองคก์ร         ท่ีมีการ
ผนึกพลงักนัอยา่งสร้างสรรคแ์บบกลัยาณมิตร 
           จัดระบบการวางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานท่ีเน้นการ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งสมดุลรอบดา้น 
           ให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมทัว่ถึงผูรั้บบริการในเขตพื้นท่ีบริการ เพื่อเป็น
การประกนัโอกาสและสิทธิใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
           พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เขม้แข็ง และเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารจดัการโรงเรียน 
           ใช้ระบบเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
           พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เขม้แข็ง ตลอดจนการช่วยเหลือส่งเสริม
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและผูมี้ความสามารถพิเศษ โดยการจดัครูท่ีเหมาะสมดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน  พฒันาครูแนะแนว เพื่อช่วยแกปั้ญหาท่ียุง่ยากซบัซ้อน จดักิจกรรมโฮมรูม ครูท่ีปรึกษาพบ
นกัเรียน อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ จดัระบบการรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนการวิเคราะห์ วินิจฉยั การ
จ าแนก คดักรอง การก าหนด มาตรการ วธีิการป้องกนัช่วยเหลือส่งเสริมตามลกัษณะพฤติกรรม  จดั
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และแนวทางการปฏิบติัต่อนักเรียนท่ีเสริมสร้างความ
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ไวว้างใจ ความอบอุ่นปลอดภยั  และจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างสัมพนัธภาพและความร่วมมือระหวา่ง
โรงเรียน ครู นกัเรียนและผูป้กครองในลกัษณะ “ศิษย–์ครู – ผูป้กครอง”และการเยีย่มบา้นนกัเรียน  
      1.2  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพนกัเรียนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยก าหนดให้
นกัเรียนทุกคนตอ้งมีคุณลกัษณะอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการค้นควา้ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  สามารถสร้าง  น าเสนอผลงานโดยการประยุกต์ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการด ารงชีวิตในดา้นการจดัการ ดูแลช่วยเหลือตนเอง 
ทกัษะการบริโภคทางสังคม การมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ทกัษะการจัดการและสร้างอาชีพ มี
ความสามารถในการจดัการ สร้างงานอาชีพ  และการประกอบการ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม
ตามกาลเทศะ ได้แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงคต์ามท่ีโรงเรียนก าหนด ใชภ้าษาไทยส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้นกัเรียนได้
แสดงออกซ่ึงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพฒันา
หลักสูตรให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของผูป้กครองและชุมชนพฒันา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เหมาะสมตอบสนองความต้องการของผู ้เ รียนใช้ส่ือ
นวตักรรม  ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการพฒันาหลกัสูตรทั้งใน
และนอกสถานศึกษามีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั 
 1.3 จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพิ่ มพูนทักษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร พฒันากระบวนการประกนัคุณภาพท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร    
ในส่วนของครูพฒันาให้ครูมีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การพฒันา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบวิธีการต่างๆ เช่น การอบรมและพฒันา 
การอบรมเชิงปฏิบติัการระหวา่งปฏิบติังาน การใชร้ะบบพี่เล้ียง การให้ค  าปรึกษาแนะน าโดยพี่เล้ียง 
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรมีผลงานในการพฒันาคุณภาพ ตลอดจนไดรั้บการยกย่อง    
เชิดชูเกียรติ 
      1.4   จดัท าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา  ใชร้ะบบเครือข่าย 
อุปกรณ์ และศูนยก์ารเรียนรู้พื้นฐาน ชุดมลัติมีเดีย และศูนยก์ารเรียน เพื่อจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพมีและใช้ส่ือดิจิทลั เช่น E-book, E-learning เพื่อการพฒันาการเรียนการสอน 
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เพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน มีเครือข่ายในการดูแลบ ารุงรักษา มีระบบ
บริหารสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงฐานขอ้มูลประมวลผลและรายงานผลการด าเนินการ55 
 โรงเรียนบา้นหนองลุมพุกหญา้มา้ 

โรงเรียนบา้นหนองลุมพุกหญา้มา้ ต.นาม่วง  อ. ประจกัษศิ์ลปาคม  จ. อุดรธานี 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต 2   เปิดสอนในระดับอนุบาล ถึง       
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   

โรงเรียนบา้นหนองลุมพุกหญา้มา้ ด าเนินการตามโครงการ โรงเรียนดี ศรีต าบล 
ดว้ยการ จดัท ากิจกรรม 5 ห้องชีวิตกบัการพฒันานิสัย โดยใช้หลกัความพอเพียง ในเร่ืองคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขั้ นพื้นฐานด้านคุณธรรมในการเรียนรู้            
ของหลกัสูตรสถานศึกษาปี พ.ศ. 2551 ของโรงเรียนบา้นหนองลุมพุกหญา้มา้ และระบบการท างาน  
6 P มาใช้ในการฝึก P-Positive Thinking การมีทศันคติท่ีเป็นบวก P-Peaceful Mind การมีจิตใจ       
ท่ีสงบ P-Patient  การมีความอดทน P-Punctual  การเป็นคนตรงต่อเวลา  P-Polite การเป็นคนสุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน P-Professional ความเป็นมืออาชีพในการท างาน โดยหวงัวา่นกัเรียนจะเป็นคนดี   
มีคุณธรรมและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ปีการศึกษา 2555  มีผลผลิตของผูเ้รียนท่ีไดจ้าก         
การเรียนรู้ตลอดปีอย่างหลากหลาย  และผลผลิตท่ีส าคัญท่ีเกิดจากการเรียนรู้  คือ การท าให้  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียนและ ผลการสอบระดับชาติสูงข้ึน นักเรียนมีความส าเร็จ       
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ได้รับความสนใจและ            
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  ทั้ งจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูบ้ริหารจาก
โรงเรียนต่างๆ หน่วยงานต่างๆ  คณะครู  นกัเรียน  ผูน้ าชุมชน  ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน 
มาร่วมกิจกรรมและชมการจดักิจกรรม   ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม56 
 โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร)  
 โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 
1 โดยผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวถึงการด าเนินงาน
พฒันาโรงเรียนดีประจ าต าบล รุ่น 1 ของโรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) เป็นการด าเนินการ

                                                 
55 โรงเรียนสระปทุม, ผลงานวิชาการ โรงเรียนดี ประจ าต าบล, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view.php?ID_New=28812 
56 โรงเรียนบา้นหนองลุมพุกหญา้มา้, การพัฒนาโรงเรียนดีศรีต าบล, เขา้ถึงเม่ือ 20 

มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://wisnubhorn.blogspot.com/2013/10/blog-post_12.html 
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เชิงรุกแบบประสานชุมชนเขตบริการ การท า MOU กบัเทศบาลต าบลบา้นดู่    การสร้างความเขา้ใจ
กบักรรมการสถานศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและพฒันาการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ จึง
ส่งผลให้ผลงานประสบความส าเร็จตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการคาดหวงัไวอ้ย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในด้านการด าเนินการ
ห้องสมุด 3 ดี ห้องปฏิบติัการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การมีศูนย ์การเรียนรู้งานอาชีพแบบ
ครบวงจร ศูนยกี์ฬาชุมชนครบวงจร มีห้องสุขานกัเรียนท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะและเพียงพอ ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีการสอน ท่ีทนัสมยั ตลอดจนผูบ้ริหารโรงเรียนมี
บุคลิกวิสัยทศัน์เป็นนกัพฒันาและผูน้ าการเปล่ียนแปลง เหล่าน้ีลว้นเป็นเง่ือนไขน าไปสู่การพฒันา
และสร้างสรรคโ์รงเรียนดีประจ าต าบลให้บรรลุถึงกุศโลบายท่ีว่า “โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นกัเรียนมี
คุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใชป้ระโยชน์ร่วมกนั”นอกจากน้ี นายกเทศมนตรีต าบลบา้นดู่ แกนน าชุมชน
ท่ีส าคญัของชุมชนบา้นดู่กล่าวในเร่ืองของการหนุนช่วยโรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) ให้
เป็นโรงเรียนดี ประจ าต าบลท่ีเป็นท่ีนิยมของผูป้กครองและชุมชนว่า “การสนับสนุนการศึกษา
ให้กบัเยาวชนอนัเป็นเสมือนทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัของสังคมถือเป็นหัวใจหลกัด้านหน่ึงของ
นโยบายเทศบาลต าบลบา้นดู่  ไดใ้ห้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีเท่าท่ีจะท าได ้เช่น การสนบัสนุนวสัดุ
ครุภณัฑ ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียน การจดั  รถน ้า รถเก็บขยะเขา้ไปบริการ รถเครนตดัตกแต่ง
ต้นไม้สูงในอาณาบริเวณโรงเรียน ตลอดจน การสนับสนุนกิจกรรมตลาดนัดองค์ความรู้ของ
โรงเรียนซ่ึงเป็นการเติมเต็มด้านความรู้ ให้แก่นกัเรียนในวนัหยุด นอกจากนั้นทางเทศบาลต าบล
บา้นดู่ก็ก าลงัพิจารณาความเป็นไปได ้ท่ีจะสนบัสนุนโครงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
โดยเจา้ของภาษา โครงการจิตอาสา  ของนกัเรียนกบัชุมชนบา้นดู่ เช่น การก าจดัขยะ การคดัแยก
ขยะ  การเผยแพร่วฒันธรรมการท านุบ ารุงศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงทาง
เทศบาลต าบลบา้นดู่ก็พร้อมท่ีจะจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมพฒันาทอ้งถ่ิน
โดยเด็กๆมีส่วนร่วม อนัจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนกัเรียนอีกทางหน่ึงอีกดว้ย”  
และส าหรับผูอ้  านวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) กล่าวว่า “เป็นความโชคดีของ
โรงเรียนบา้นดู่ฯ ท่ีมีสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยูใ่กลเ้คียงถึง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัราช
ภฎัเชียงรายกับมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านการบริหารจดัการ เช่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายสนบัสนุนการให้บริการดา้นยานพาหนะรถยนตต์ู ้รถบสั ส าหรับการ
ทศันศึกษาของเด็กนกัเรียน และมีการท า MOU หรือขอ้ตกลงร่วมระหวา่งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงรายกบัโรงเรียนบา้นดู่ ในเร่ืองการพฒันาการศึกษา  ส าหรับมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงนั้นก็
ไดส้นบัสนุนดา้นอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์ 
โปรแกรมการจดัการเรียนการสอนต่างๆ นอกจากนั้นยงัจดัวิทยากรอบรมและพฒันาครูใน 5 สาระ
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วชิาหลกั คือ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษและสังคมศึกษา”  การร่วมกบัชุมชน 
จดักิจกรรม “ข่วงผญาปัญญาบา้นเฮา”  โดยมีกิจกรรมหลกั คือ การจดันิทรรศการผลงานนกัเรียน 
กิจกรรมงานอาชีพ 7 อยา่ง ผลงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน เช่น การประดิษฐ์โคมลอย การปรุงขา้ว
แต๋นอาหารพื้นบา้น การแข่งขนัต าส้มต าลีลา การท าลาบขม เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็น
การดึงชุมชนเขา้สู่โรงเรียนวิธีหน่ึง นอกจากนั้น นายก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย ไดจ้ดั
มหกรรม “อบจ.สัญจร”บริการประชาชนท่ีรร.บา้นดู่  โดยมีประชาชนเดินทางเขา้มาใชบ้ริการใน
พื้นท่ีของโรงเรียน จ านวนมากกวา่ 1,000 คน   
   จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมีต่อโรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันา
คาร) ต.บ้าน ดู่  อ . เ มือง จ . เ ชียงราย น าไปสู่ คุณภาพของโรงเ รียนดีประจ าต าบล  ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการคาดหวงั   หากชุมชนและอปท.เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั จริงใจ       ทั้งการ
ดูแลและการสนบัสนุนเอาใจใส่อยา่งต่อเน่ือง57 
 โรงเรียนฝางพิทยาคม   
  โรงเรียนฝางพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคายเขต 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการพฒันาโรงเรียนตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลกัการของโครงการ โรงเรียนดี ศรีต าบล  เพื่อการพฒันา “โรงเรียน
คุณภาพ” ในทอ้งถ่ินชนบทเพื่อใหมี้ความเพียบพร้อมท่ีจะเป็นตน้แบบ หรือศูนยส์าธิตการให้บริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนยร์วม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ท าให้ชุมชน  
มีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ เช่ือมัน่และศรัทธาในการปฏิบติังานของโรงเรียนและ     
ไม่จ  าเป็นตอ้งส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง โดยโรงเรียน
และชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและ เช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชน             
ได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ  เพื่อพฒันาโรงเรียนฝางพิทยาคมให้
เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และบริการ
ชุมชนทั้งทางดา้นวิชาการ  อาชีพ และการพฒันาสุขภาพอนามยั เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และ    
การมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และคณะกรรมการสถานศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน น าไปสู่ความเขม้แข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ   โดยโรงเรียน             

                                                 
57 โรงเรียนบา้นดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร), เทศบาลต าบลบ้านดู่จับมือสพป.เชียงราย   

เขต1 พฒันาโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พฒันาคาร) : โรงเรียนดีประจ าต าบลต้นแบบเพื่อชุมชนและ
พืน้ฐานอาชีพ,  เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.v net/blog/cradm/ 
2011/03/08/entry-1 
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มีความคาดหวงัการพฒันา คือ เป็นโรงเรียนดีต้นแบบระดับต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน) หรือ          
เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
ระดบัสูง  มีความเขม้แขง็ทั้งดา้นวชิาการ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดนตรี กีฬาและศิลปะ มีความพร้อม
ดา้นกายภาพท่ีมีความสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั เน้นการพฒันาพื้นฐานดา้นอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรียน เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีความร่วมมือกบัทอ้งถ่ินและบริการชุมชนอย่าง
เขม้แข็ง  ทั้งน้ีภาพความส าเร็จ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัสูงไม่ต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 กลุ่มสาระหลัก  สร้างวฒันธรรมหรือวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง และไม่มีปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือกับชุมชน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเข้มแข็ง นักเรียน         
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีส านึกความเป็นไทย มีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นอาชีพ มีความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ระดับสูง และมีสุขภาพพลานามัยดี  นักเรียนมีความรู้ และทักษะอย่างดี          
ดา้นภาษาองักฤษ หรือภาษาท่ีสองอ่ืน ๆ ตามความสนใจหรือความถนดั   ส าหรับการจดักิจกรรมเพื่อ
สนับสนุน มีกิจกรรมด าเนินการส าคญั ได้แก่ จดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนอย่างเขม้ขน้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการอ่านออก  เขียนได ้
คิดเลขเป็น เป็นทกัษะพื้นฐานของนักเรียน ทุกคน เรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจริงและเน้นการคิด
วิเคราะห์ด้วยการเรียนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การเรียนโดยการแก้ปัญหา 
(problem-based learning) มีการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการหรือกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีเช่ือมโยงกบัการบริการหรือพฒันาชุมชน เพื่อสร้างจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกของชุมชน       
ท่ีมีคุณภาพ น าไปสู่การรักและพฒันาถ่ินฐานของตน  ในด้านการพฒันาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่        
การพฒันา จดัหาส่ือวสัดุ อุปกรณ์ และจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อการจดัการเรียน    
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ อาคารสถานท่ีสะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั มีสีสันสวยงาม น่าอยู่  น่า
เรียน  ด้านการบริหารจัดการ  บุคลากรครู และผู ้บริหารโรงเรียนเป็นต้นแบบระดับต าบล              
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความมุ่งมัน่ และ
ศกัยภาพอย่างสูงหรือครูได้รับการพฒันาให้มีศกัยภาพตรงกบัวิชาท่ีสอนอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ     
วิชาหลัก และมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT) มาใช ้            
ในการเรียนการสอน  ในดา้นการบริการประสานงานเครือข่ายกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ เพื่อความร่วมมือ 
และช่วยเหลือกนัทางวิชาการ เพื่อท าให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้ไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
บริการวิชาการส าหรับนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง เช่น   
การเรียนรวม การจดัครูเคล่ือนท่ี ความร่วมมือกนัวดัและประเมินผลการเรียน มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัโรงเรียนดีระดบัอ าเภอ  โรงเรียนมาตรฐานสากล กศน. ต าบล หรือสถาบนัอุดมศึกษาใน



 

 

120 

ทอ้งถ่ิน  โรงเรียนเนน้การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือ และ
ระดมสรรพก าลงัทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ เช่น สถานประกอบการแหล่งเรียนรู้ชุมชน วิทยากร
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือทุกฝ่ายร่วมกนัอย่างแทจ้ริง ส่ิงดีๆ ก็จะเกิดข้ึนใน
โรงเรียน ในบ้าน ในชุมชน ในท้องถ่ิน โดยไม่ต้องพร ่ าสอนเหมือนเดิม  เพราะทุกฝ่ายได้เห็น
ประสบการณ์จริงของความเขม้แข็ง ร่วมแรงร่วมใจกนัทุกฝ่าย เม่ือเป็นเช่นน้ี   “ คนดีมีคุณภาพ ” ท่ี
แทจ้ริง สังคมคุณภาพ ก็จะค่อยๆเกิดข้ึน จากโรงเรียนขยายไปสู่ชุมชน ไปสู่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
และไปทัว่ทั้งต าบลและอ าเภอ   การสร้างคนจากการได้เรียนรู้ร่วมกนั โดยมีโรงเรียนท่ีสร้างคน 
สร้างความรู้ สร้างคุณธรรม เป็นผูเ้ร่ิมตน้และขยายไปทัว่ ทั้งหมู่บา้นและต าบล ท าให้ทั้งสังคมได้
เรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการปฏิบติัจริง สังคมเราก็จะมีคนดีมีคุณภาพ และพวกเราก็จะมีโรงเรียนดีประจ า
ต าบล ท่ีพวกเราร่วมกนัสร้างข้ึนท่ีแทจ้ริง58  
 จากการศึกษากรณีตวัอย่างโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล”  จะเห็นไดว้่า           
ทุกโรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายตวัช้ีวดัของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดเร่ิมตน้ในท านองเดียวกนั คือการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนท่ีควรไดรั้บ
การพฒันา หรือกล่าวไดว้่าโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีเขา้โครงการน้ีมีปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การพฒันา
จากความตระหนักในปัญหา  ท่ีเป็นอุปสรรคในการให้บริการจัดการศึกษาของตนเองและ             
เปิดโอกาสทุกคน มีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนตามโครงการ ทั้งครู ชุมชน ผูป้กครอง องคก์ร
ศาสนา และองคก์รอ่ืนๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ตั้งแต่การจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน การจดักิจกรรม  การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แมก้ระทัง่          
ร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน ซ่ึงหากโรงเรียนใดก็ตามท่ีผูบ้ริหารและครู มีความตั้งใจ 
มุ่งมัน่ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน จนสามารถ             
สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ ร่วมมือร่วมใจกนัมุ่งมัน่พฒันาโรงเรียนอย่างย ัง่ยืน เพื่ออนาคตของ
ลูกหลานในชุมชน และของประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง และย ัง่ยนืต่อไป   
 
 

                                                 

 58 โรงเรียนฝางพิทยาคม, โรงเรียนดีใกล้บ้าน : โรงเรียนดีประจ าต าบล,   เขา้ถึงเม่ือ 20 
มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://202.143.164.53/nkedu1/kmc/?name= research&file= 
readresearch&id=167 
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บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) 
  บา้น วดั โรงเรียน (บวร)  เป็นค าท่ีไดย้นิมาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุท่ีพบวา่สภาพสังคมท่ี
มีปัญหาจากภาวะต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่ความรู้ ความคิด วิถี
ชีวติท่ีเปล่ียนไป และส่วนท่ีส าคญัคือ เด็กและเยาวชนท่ีขาดความเช่ือมโยงความรู้   ความเขา้ใจ เพื่อ
น าไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดว้ยวฒิุภาวะท่ียงัไม่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้เกิด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา ดงันั้นการจดัการศึกษาเป็นระบบส าคญัของสังคมท่ีจะพฒันาคนให้กา้ว
ทนัและรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีไร้ขีดจ ากดั  ทั้งน้ีการจดัการศึกษา  เพื่อพฒันาคน เพื่อ
พฒันาประเทศนั้นจะตอ้งปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของ
สังคม  ซ่ึงการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาและไม่เพียงแต่
การด าเนินการของโรงเรียนตามล าพงั  เน่ืองจากวิถีชีวิตนั้นประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ของระบบของ
สังคม  และส าหรับสังคมไทยตั้งแต่อดีตมามีความเป็นอยู่ท่ีเก่ียวข้องกันระหว่างบ้าน วดั และ
โรงเรียน ร่วมกันหล่อหลอมขัดเกลาสร้างสรรค์ปัญญา ให้เป็นคนดี คนเก่ง    ในสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดีเสมอมา จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งทีเราควรตอ้งน้อมน าความเป็นวิถีชีวิตแบบไทยท่ี
เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งลงตวัของบา้น วดั และโรงเรียน  น าแนวทางดงักล่าวกลบัมาเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ดงัท่ี รุ่ง  แกว้แดง59 ไดก้ล่าววา่ บา้น
กบัโรงเรียนอาจมีระยะห่างไกลกนั แต่มีลูกเป็นสะพานเช่ือมให้ชิดใกลพ้่อแม่   โปรดอย่าทอดทิ้ง
ภาระ การศึกษาให้แก่โรงเรียน แต่ฝ่ายเดียว  นับเป็นบุญอย่างล้นเหลือ  ถ้าพ่อแม่รักเอาใจใส่ลูก
เขา้ใจ ลูกและครูรักเอาใจใส่เขา้ใจลูกศิษย ์ ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกนัช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ลูกไดเ้รียน
ไปเต็มตามศกัยภาพท่ีเขามี เม่ือลูกเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพนัน่คือ พรอนัประเสริฐและล ้าค่าท่ี
พ่อแม่ไดม้อบหมาย ให้ พ่อแม่จึงเป็นพรหมของลูก  ดงัน้ี พ่อแม่ส่วนใหญ่เขา้ใจวา่การศึกษาเป็น
เร่ืองของครูกับโรงเรียนเท่านั้น  จึงยกบทบาทหน้าท่ีในการจดัการศึกษาของบุตรหลานให้กับ
โรงเรียน  ทั้งหมดเม่ือส่งบุตรหลานเขา้โรงเรียนแลว้ตนเองก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียว ขอ้งใด ๆ อีก ซ่ึง
เป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง แทท่ี้จริงพ่อแม่เป็นบุคคล ท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการให้การศึกษา 
แก่บุตรหลานของตนเพราะ เหตุวา่  “พ่อแม่ คือ ครูท่ีดีท่ีสุดในโลก” เป็นครูคนแรกท่ีจะช้ีโลกกวา้ง 
และสร้างภูมิคุม้กนัให้ลูก เป็นครูตลอดเวลาและตลอดชีวิตท่ีจะให้ความ รัก  ความรู้ ความเอาใจใส่ 
ความห่วงใยอาทรแก่ลูกอยา่งยากท่ีจะหาครู มืออาชีพ คนใดเปรียบได้   ส าหรับคุณพ่อเปโตร ธีรพล 

                                                 
59 รุ่ง  แกว้แดง,  เครือข่ายผู้ปกครองคืออะไร,  เขา้ถึงเม่ือ 21 กุมภาพนัธ์ 2557,  เขา้ถึงได ้

จาก  http://charuwat.tripod.com/network_02.htm 
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กอบวทิยากุล60  ไดศึ้กษาวจิยัวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน โดยได้
กล่าวถึงพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบนัพระราชทานให้แก่        
นกัการศึกษา สถาบนัการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลกลุ่มต่างๆอยา่งกวา้งขวาง
และสม ่าเสมอ ในปี พ.ศ.2524 โดยมีสาระเน้ือหาท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึงเก่ียวขอ้งกบั “บวร” เร่ิม
จาก บ.ใบไม ้แทนความหมายดว้ยค าวา่ บา้น ท่ีพกัอาศยัหรือครอบครัว ให้ความรักความอบอุ่น
ผกูพนั เป็นหน่วยหรือสถาบนัเล็กท่ีสุดในโครงสร้างของสังคมแต่เป็นจุดเร่ิมตน้ของสังคมโดยรวม 

วดัเปรียบเสมือนศูนยก์ลางทางจิตใจของคนไทยมาแต่คร้ังอดีต เป็นสถาบนัท่ียึดเหน่ียวจิตใจ อบรม
สั่งสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วดัให้ประพฤติถูกท านองคลองธรรม นอกจากเป็นสถานท่ีประกอบ
ศาสนกิจของพระสงฆแ์ลว้ ส าหรับชาวบา้นยงัเป็นสถานท่ีให้คนในชุมชนพบปะกนั และโรงเรียน
คือสถานท่ีท่ีให้ความรู้อย่างมีแบบแผน ส าหรับเยาวชนซ่ึงจะเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต 
โรงเรียนตอ้งดูแลเหล่าลูกศิษยเ์หมือนลูกหลาน และตอ้งใหค้วามรู้ทางวชิาการรวมถึงท าให้ศิษยเ์ป็น
คนดี การท าให้ "บวร" ประสานกนัอยา่งลงตวัจึงเป็นความรับผิดชอบต่อการสร้างความผาสุก    
ในสังคม 
 จะเห็นไดว้า่การพฒันาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วม
ใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งบา้น วดั และโรงเรียน  ดงัความส าคญัของผูป้กครองในการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดงัน้ี  
 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียน น าเสนอประเด็น
ความส าคญัของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดงัน้ี 

 1. พอ่แม่เป็นผูใ้หก้  าเนิดชีวติแต่ละชีวติ 
       ทารกท่ีเกิดใหม่ไม่สามารถช่วยตวัเองได ้ตอ้งพึ่งพาพ่อแม่ผูป้กครองเป็นระยะเวลา
ยาวนาน  การอบรมเล้ียงดูลูกเป็นโอกาสให้พ่อแม่กบัลูกคลุกคลีกนัในแบบท่ีมีการให้และการรับ 
การคลุกคลีกันน้ีย่อมเกิดผลเป็นพิ เศษในการสร้างความสัมพันธ์  พ่อแม่ คือ ต้นเหตุของ
ความสุข  ความทุกข์ทั้ งปวงของเด็ก   สายใยความรักความผูกพนัระหว่างเด็กกับพ่อแม่เป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึง มัน่คง และยาวนาน เป็นพลงัยิ่งใหญ่ท่ีช่วยผลกัดนัให้การด าเนินชีวิตในดา้น

                                                 

       
60

 ธีรพล กอบวทิยากุล และคณะ,  “การเรียนรู้จากงานบริการวชิาการ: การวเิคราะห์ 

ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างบา้น วดั โรงเรียน”  (รายงานการวิจยังานบริการวิชาการแก่

สังคมและการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลนัเซนตห์ลุยส์ และวดันกับุญ

อนันา,  2556), 54. 
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ต่างๆ ประสบความส าเร็จได ้ดา้นการศึกษาก็เช่นกนั  ฉะนั้น หากไดน้ าเอาพลงัความคิด ความเอาใจ
ใส่ และความร่วมรับผิดชอบของผูป้กครองมาสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แลว้ ก็จะน าไปสู่
การพฒันาศกัยภาพในตวัเด็กนกัเรียนท่ีย ัง่ยนื 

2. พอ่แม่เป็นครูคนแรก 
     บรรทดัฐานสังคมท่ีเป็นมาตรฐานการปฏิบติัตนตามบทบาทและสถานภาพท่ีบุคคล

มีในขณะใดขณะหน่ึงนั้น ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีบุคคลรู้หรือเขา้ใจไดเ้องตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีบุคคล
ต้องได้ รับค าแนะน าสั่ งสอนจึงจะ รู้ได้  ค าแนะน าสั่ งสอนหรือการขัด เกลาทางสั งคม
(Socialization) น้ีเป็นการเรียนรู้ทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้ พ่อแม่เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุด
ในการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตน  ครูคนแรกของเด็กก็คือ แม่และ/หรือพ่อ  หากขาดการ
อบรมของพอ่แม่ก็ยากท่ีจะหาการอบรมอ่ืนใดมาทดแทนได ้

3. พอ่แม่เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กมากท่ีสุด 
  พ่อแม่ มีพลัง รวมทั้ งความตั้ งใจและความปรานีต่ออนาคตของลูกหลานของ

ตนเอง  เม่ือพิจารณานิเวศวทิยาของผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ พบวา่ ครอบครัวอยูใ่กลชิ้ดและลอ้มรอบ
ตวัเด็กนกัเรียนมากท่ีสุด พอ่แม่จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของเด็กนกัเรียน 

4. พอ่แม่เป็นครูท่ีดีท่ีสุดในโลก 
    ลกัษณะเด่นในความเป็นครูของพ่อแม่ท่ีแตกต่างไปจากครูปกติหรือมากกว่าครู

ทัว่ไป ก็คือ 1) พอ่แม่ใหค้วามรัก ความเอาใจใส่ ความห่วงใยต่อลูก อยา่งมากจนยากท่ีจะหาความรัก
ของครูอาชีพมาทดแทนได้  2) พ่อแม่เป็นครูตลอดชีวิต ท่ีให้การอบรมสั่งสอนลูกไดต้ลอดเวลา 
ตราบเท่าท่ีพ่อแม่ยงัมีชีวิตอยู่ 3) พ่อแม่เป็นครู 24 ชัว่โมง คือ ไม่ไดเ้ป็นครูเฉพาะในเวลาราชการ
เหมือนครูอาชีพ ลกัษณะความเป็นครูของพ่อแม่ทั้ง 3 ประการน้ี เป็นคุณสมบติัของครูท่ีดีท่ีสุด      
ในโลก  

5. เป็นยทุธศาสตร์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 พอ่แม่ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้และการเสริมสร้า การ

เรียนรู้ ทั้งท่ีบา้น โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
จะท าให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดข้ึนมากมายเพื่อท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่ง
ปัญญา ท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา   เช่นเดียวกบัแนวคิดของ รุ่ง แกว้
แดง  ท่ีวา่ครอบครัว คือ ศูนยก์ารเรียน (Learning Center) หากสามารถท าให้ทุกครอบครัวเป็นศูนย์
การเรียนได้ส าเร็จ จะได้ศูนย์การเรียนในอุดมคติท่ีมีความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย และ
ความหวงัดี  เป็นจุดเช่ือมโยงการถ่ายทอดความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด แล้วการท่ีจะท าให้สังคมไทย
เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” ก็จะไม่ไกลเกินฝันอีกต่อไป 



 

 

124 

6. เป็นยทุธศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้ในยุคใหม่นั้น มิไดเ้กิดข้ึนท่ีโรงเรียนหรือห้องเรียนเท่านั้น แต่เกิดข้ึนได้

อย่างกวา้งขวางในสถานท่ีต่างๆ แม้แต่ในบ้านก็จดัเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ เพราะความรู้ต่างๆ
สามารถเรียนรู้ได้เองในเวลารวดเร็ว เขา้ใจง่าย โดยผ่านทางส่ือทนัสมยัต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ 
ส่ือมวลชน ฯลฯ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท าให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน น่าสนใจมากข้ึน และเกิด
ประสิทธิภาพไดม้ากข้ึนดว้ย   หากผูป้กครองจดับรรยากาศท่ีบา้นให้เกิดการเรียนรู้หรือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ก็จะท าใหเ้วลาท่ีเด็กอยูน่อกโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เป็นการสร้างลกัษณะ
นิสัยในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในท่ีสุด ทั้ งการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั และยงัเป็นการศึกษาท่ีผสมกลมกลืนไปกบัการด าเนิน
ชีวติอีกดว้ย  
  7. เป็นยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเพื่อการจดัการศึกษา 
   ผูป้กครอง คือ แหล่งทรัพยากรของโรงเรียน หากมีการจดัการและประสานงาน ท่ี
เหมาะสมก็จะน าพลงัท่ีซ่อนเร้นเหล่าน้ีออกมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุตรหลานและโรงเรียนอนั
เป็นท่ีรักของพ่อแม่ ผูป้กครองทุกคน  โดยธรรมชาติ ผูป้กครองตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ี
โรงเรียนนั้นๆตั้งอยู ่(Parents are a natural link to the communities) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองจึง
เป็นยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรทุกส่วนของสังคมเขา้มาช่วยในการจดัการศึกษา (All for 
Education) ไดโ้ดยง่าย เพราะ การท่ีผูป้กครองส่งบุตรหลานมาให้เรียนท่ีโรงเรียนก็เท่ากบัส่งแกว้ตา 
ดวงใจ ของตนเองมาใหโ้รงเรียน  
 สรุปก็คือ ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีก่อให้เกิดจุดเร่ิมตน้ของแต่ละชีวิต พ่อแม่จึงเป็นครู
คนแรกและครูท่ีดีท่ีสุดในโลกของลูก เป็นครูตลอดเวลาและตลอดชีวิตของลูก เป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ด
และล้อมรอบตัวเด็กท่ีสุด เป็นผู ้ช้ีโลกกวา้ง เป็นผูส้ร้างภูมิคุ้มกันทั้ งร่างกายและจิตใจพ่อแม่
ผูป้กครองมีหนา้ท่ีเตรียมความพร้อมให้ลูกเขา้สู่สังคมภายนอกไดอ้ย่างมัน่ใจ จดับรรยากาศท่ีบา้น
ให้เกิดการเรียนรู้ ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท าให้สังคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดข้ึนมากมายเพื่อท าให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งปัญญาท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา 
ปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัลูก และเป็นยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากรทุกส่วนของ
สังคมเพื่อการจดัการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติจะ



 

 

125 

ส าเร็จได้ ก็เพราะการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนน้ีมีส่วนส าคญั   
อยา่งยิง่61 

ความส าคัญของวดัทีม่ีต่อวถิีชีวติของสังคมไทย 
ในสมยัโบราณวดัเป็นสถานท่ีรวมจิตใจของคนไทยและนอกจากนั้นวดัยงัเป็นสถานท่ี

ให้ความรู้แก่คนในสมยัก่อนเพราะเเต่ก่อนยงัไม่มีโรงเรียนก็เลยใช้วดัเป็นท่ีให้ความรู้เเก่เด็กโดยมี
พระเป็นผูอ้บรมสั่งสอนและวดัยงัเป็นท่ีชุมนุมของคนเพื่อเป็นท่ีประชุมหรือเพื่อเป็นท่ีช าระจิตใจ
ของผูค้น นบัไดว้่าในสมยัก่อนวดัมีอิทธิพลมากต่อคนไทยจนมาถึงในยุคสมยัปัจจุปันวดัก็ยงัเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของคนไทยมาช้านาน ซ่ึงวดัจะเป็นท่ีรวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ต่างๆไว้
มากมายนอกจากน้ีวดัก็ยงัเป็นศูนยร์วมความเช่ือต่างๆทางไสยศาสตร์ของชาวพุทธซ่ึงเป็นความเช่ือ
ของเเต่ละบุคคล  ในปัจจุบนัน้ีในประเทศไทยจะมีวดัต่างๆมากมายท่ีเกิดจากหลายเช้ือชาติท่ีเขา้มา
อาศยัในประเทศไทยเช่น วดัจีน ทั้งน้ีก็จะเกิดทั้งขอ้ดีเเละขอ้เสีย ซ่ึงขอ้ดีก็คือมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมได ้แต่ขอ้เสียคือ ความขดัเเยง้ของความคิดและวฒันธรรมได ้ในฐานะท่ีเราเป็ทหารเรา
ควรช่วยกนัทะนุบ ารุงรักษาวดัให้มัน่คงอยูคู่่กบัคนไทยเพื่อให้คนไทยไดมี้ท่ียึดเหน่ียวจิตใจทั้งใน
ยามทุกขแ์ละยามสุข  ดงันั้นวดัจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมและสร้างวฒันธรรม ซ่ึงวฒันธรรม
เป็นค่านิยมและความเช่ือท่ีมีร่วมกนัมาอยา่ชา้นานซ่ึงเป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในสังคมแทบทุกสังคมของ
คนไทยและกลายเป็นแนวทางในการก าหนดแบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐานของคนไทย 
วฒันธรรมจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณของคนในสังคม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ทหารจึงเป็นก าลงัส าคญัในการรักษาวดัซ่ึงเป็นสมบติัของคนไทยไวใ้ห้คนรุ่นหลงัไดช่ื้น
ชมในความงดงามของวฒันธรรมของคนไทย 

สังคมไทยเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุมาก เน่ืองเพราะเช่ือว่า พระภิกษุ นั้นเป็นผูมี้
ความรู้มากกว่าฆราวาส เป็นผูท้รงศีล ย่อมพูดแต่ส่ิงเท็จจริง และเป็นครูบาอาจารย ์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งคนในชุมชนท่ีมีต่อวดัจึงผกูพนัแนบแน่นกบัวิถีชีวิตของทุกคนนบัแต่เกิดจนตาย ค าสั่งสอน
จึงไดรั้บความเช่ือถืออยา่งไร้ความคลางแคลงใจ ดงันั้นพระสงฆจึ์งกลายเป็นท่ีพึ่งของสังคมในทุกๆ
เร่ือง ไม่วา่ในทางท่ีเป็นมงคลและอปัมงคล  ส่วน วดั นั้นเป็นสถานท่ีรับใชบ้ริการงานประเพณีการ
ท าบุญต่างๆเพื่อให้เกิดกุศลบุญแก่ ฆราวาส เน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนาซ่ึงมีอยู่แทบตลอดทั้งปี 
รวมทั้งเป็นสถานท่ีให้การศึกษาแก่ชุมชน นบัแต่การบวชเณรจนถึงบวชเป็นพระภิกษุ  สถานท่ีให้
ความสงบเยือกเยน็ทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การฝึกปฏิบติั ธรรม สมาธิ  เป็นสถานท่ี
                                                 

         61
 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน,  เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 

2556,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://theunclebeachresort-wichakan.blogspot.com/2013/04/blog-post.html 



 

 

126 

ชุมนุมของสังคมทุกกาลวาระ เช่น การประชุมกรรมการหมู่บา้น งานเทศกาลร่ืนเริงท่ีมีการออกร้าน           
มีมหรสพต่างๆ เป็นตน้  เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น เน่ืองในการตาย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัวงั 
พระมหากษตัริยใ์นอุดมคติของสังคมไทย จะสมบูรณ์แบบไดน้ั้น ตอ้งแสดงศกัยภาพ

ของพระองคใ์น 2 ลกัษณะ คือ ความเป็นพระจกัรพรรดิราช ท่ีสามารถปกป้องปวงประชาให้อยูเ่ยน็
เป็นสุขจากศตัรู และ ความเป็นพระมหาธรรมราชา หมายถึง พระราชาผูท้รงคุณธรรม ดังนั้ น
พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองค์จึงทรงด าเนินนโยบายตามแนวความคิดดงั กล่าวน้ีมาโดยตลอด 
โดยการสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์วดัวาอารามต่างๆก็เพื่อส่งเสริมให้ภาพลกัษณ์แห่ง ความเป็น “ธรรม
ราชา” ของพระองคส์มบูรณ์แบบข้ึน นอกเหนือจากการอาศยัศาสนามาช่วยในพิธีกรรมต่างๆนัน่เอง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบ้าน วัด และวงั 
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยดงักล่าวมาทั้งหมด มีความเก่ียวเน่ืองกบัสถาบนั

หลกั 3ประเภท คือ บา้น วดั และวงั สถาบนัทั้ง 3 หน่วยน้ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั
ตลอดเวลา โดย  “วัง” นั้ นอยู่ในสถานะของท่ีประทับแห่งกษัตริย์หรือผู ้น าของสังคมและ
ประเทศชาติ วงัจึงเป็นเสมือนหน่ึงสัญลกัษณ์แห่งศูนยร์วมในทางอาณาจกัร ในขณะท่ี “บา้น” เป็นท่ี
พกัอาศยัของเหล่าทวยราษฎร เป็นหน่ึงในโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับ “วดั” อนัเป็นท่ีตั้งของพุทธ
สถานนั้น ก็จะด ารงอยูใ่นฐานะศูนยร์วมทางจิตใจท่ีเป็นตวักลางเช่ือมระหวา่ง “วงั” กบั “บา้น” หรือ
อีกนยัยะหน่ึงระหวา่ง “กษตัริย”์ กบั “ราษฎร” เม่ือไทยรับเอาอิทธิพลความเช่ือในเร่ืองของ “สมมุติ
เทพ” จากขอมเขา้มาใชใ้นสังคมสมยัอยุธยา ภาพลกัษณ์และบทบาทแห่งกษตัริยข์องไทยยิ่งมีความ
สูงส่งและศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง ข้ึน จนท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนักษตัริยก์บัราษฎรกลบัมีช่องวา่ง
ห่างกนัมาก “วดั” จึงเป็นเสมือนสายใยท่ีเช่ือมโยงช่องว่างดงักล่าวนั้น วดัส าคญัๆโดยเฉพาะอย่าง              
วดัมหาธาตุ ถูกสถาปนาข้ึนดว้ยชนชั้นปกครองทั้งส้ิน เน่ืองจากตอ้งอาศยัก าลงัและทรัพยว์สัดุใน
การก่อสร้างจ านวนมาก วดัท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างข้ึนจึงวิจิตรบรรจงงดงาม เม่ือวดัดงักล่าว          
ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในทางจิตใจของชุมชน กษตัริย์ในฐานะผูส้ร้างวดัก็ย่อมได้รับ     
ความเคารพศรัทธาและซ่ือสัตยจ์งรัก ภกัดีจากทวยราษฎร์ในชุมชนนั้นโดยปริยาย อ านาจและพลงั
มวลชนท่ีกษตัริยพ์ึงจะไดม้า อาศยัการส่ือผา่นทางเจา้อาวาสวดัต่างๆน้ีโดยตรง น่ีคือความสัมพนัธ์
ระหวา่งความหมายของบา้น วดั และวงั 

วดัในสถานะทีเ่ป็นศูนย์กลางของสังคมมีความส าคัญและบทบาทหน้าทีด่ังนี ้คือ 
1. วดัในฐานะตวัแทนความเจริญและความมัน่คงของแผน่ดิน 
2. วดัในฐานะสถาบนัผูสื้บทอดศาสนาใหย้ ัง่ยนื 
3. วดัในฐานะสถานท่ีใหก้ารศึกษา 
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4. วดัในฐานะท่ีพึ่งทางกายและใจของสังคม 
5.ว ัดในฐานะศูนยร์วมของศิลปกรรม62 
ดว้ยความส าคญัของวดัท่ีมีต่อชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัมาตั้งแต่อดีตนั้น และ

ประเวศ  วะสี 63 ยงักล่าวไดว้่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา เป็นศาสนาแห่งการเรียนรู้ท่ี
ชดัเจน  เพื่อช่วยมนุษยไ์ดพ้บการเรียนรู้ท่ีดีน าไปสู่การหลุดพน้จากการบีบคั้นทั้งปวงความ ร่มเยน็
เป็นสุข สังคมท่ีเจริญ ตอ้งใชห้ลกัการทางพุทธศาสนาเป็แนวทางปฏิบติั ประกอบดว้ยหลกัการ ดงัน้ี 

ห ลั ก ก า ร ที่  1 ศั ก ดิ์ ศ รี แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ค น ทุ ก ค น น้ั น เ ท่ า เ ที ย ม กั น 
               เร่ืองศกัด์ิศรีและการเรียนรู้ของคนทุกคนเป็นศีลธรรมพื้นฐาน คือการเคารพศกัด์ิศรี 
และคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนท่ีเท่าเทียมกนั   การปลดปล่อยศกัยภาพของผูค้น ถา้เราคิดว่า
ความรู้อยูใ่นต าราเท่านั้น จะน าไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย เกิดการเรียนอยา่งท่ีไม่สอดคลอ้งกบัชีวิต
จริง เป็นพื้นฐานน าไปสู่เร่ืองอ่ืน ไม่วา่เร่ืองประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก การ
พฒันา การศึกษาท่ีตอ้งให้คนทุกคน น่ีเป็นศีลธรรมพื้นฐาน ซ่ึงเราขาดในระบบการศึกษาปัจจุบนั 
  หลกัการที ่2 มุ่งให้เกดิชุมชนเรียนรู้ (Learning Community) 

หลกัทางพุทธน่ีมุ่งไปท่ีการเกิดชุมชนเรียนรู้ Learning Community ค าว่าสงฆ์ หรือ 
สังฆะ แปลวา่ชุมชนเรียนรู้ ตอนน้ีเราศึกษาเร่ืองความเป็นชุมชนกนัมาก ทั้งในและต่างประเทศก็รู้
แล้วว่าถ้าชุมชนเขม้แข็งมีการรวมตวักนัจะแก้ปัญหาทุกเร่ือง ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว 
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม สุขภาพ การเรียนรู้ตอ้งน าไปสู่ชุมชนเรียนรู้ น าไปสู่ชุมชนเขม้แข็ง 
ไม่ไดเ้ป็นตวัใครตวัมนั  

หลกัการที ่3 การศึกษาคือชีวติ ชีวติคือการศึกษา 
การศึกษาคือชีวติ ชีวติคือการศึกษา ยนืท่ีเดียวกนั แต่วา่การศึกษาในโลกปัจจุบนัน้ีชีวิต

ก็อย่างหน่ึง การศึกษาก็อยา่งหน่ึง แลว้การศึกษาก็เอาวิชาเป็นตวัตั้ง ตรงน้ีน่ีการปฏิบติัคือพยายาม
ยา้ยการศึกษาจากการท่องเขียนให้มาอยู่ในวิถีชีวิตร่วมกนั และเรียนรู้จากวิถีชีวิตร่วมกนัให้มาก
ท่ีสุด โรงเรียนในกรุงเทพอาจจะท าไดย้ากไม่ใช่การท าไดท้นัที แต่ตอ้งหาวธีิท า 
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หลกัการที ่4   การอยู่ร่วมกันด้วยสันติในสังคม 
วตัถุประสงคข์องโลกขณะน้ีไม่วา่ของพุทธก็ตาม ของใครก็ตามคือการอยูร่่วมกนัดว้ย 

สันติ ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และ มนุษยก์บัธรรมชาติ  
 หลกัการที ่5  ใช้สภาพความเป็นจริงในสังคมเป็นตัวตั้งให้การเรียนอยู่ในชีวติและ
สังคม 
               ในสภาพสังคมท่ีมนัเปล่ียนให้ได ้เผชิญกบัความเป็นจริง ตรงน้ีก็เป็นกระบวนการทาง
ปัญญา เราตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ีมนัซบัซอ้นใหไ้ด ้อยูก่บัมนัเรียนรู้จากมนั เปิดอายตนะทั้งหมดไม่มีทาง
ท่ีจะรู้มนัได้โดยแยกส่วน ฉะนั้นต้องเรียนในสังคมและพร้อมกับสังคม สังคมจะเรียนเร็วจาก
เหตุการณ์ ถา้เราจะท าการเรียนใหม้นัอยูใ่นชีวติอยูใ่นสังคมน่ีจะท าอะไรไดบ้า้ง ครูควรจะไปอยู ่กบั
ชาวบ้านจะได้เข้าใจไม่อย่างนั้นส่ิงท่ีมนัเข้ามาสู่ความคิดความรู้สึกมนัยงัเหมือนเดิมๆซ่ึงเป็น
ลกัษณะชั้น วรรณะ เป็นส่ิงท่ีไม่เคารพศกัด์ิศรี คุณค่า ความเป็นคนของคนทุกคน เรารู้แต่เทคนิคแต่
ไม่มีมิติทางมนุษย ์Human Dimension และพวกเราโตข้ึนมาโตมาเป็นเทคนิคหมดเลย มนัจะเป็น
อยา่งนั้นทุกอาชีพ ถา้ครูไม่ระวงัให้ดีก็จะเป็นการเอาเทคนิคการสอนเป็นตวัตั้ง ไม่ไดเ้อาตวัมนุษย์
เป็นตวัตั้งแลว้งานมนัจะติดขดั เพราะฉะนั้นถา้จะท าเร่ืองน้ีน่ี ทุกโรงเรียนน่าจะลองส่งครูไปอยูก่บั
ชาวบ้าน  จะได้ เ รี ยน รู้  เพื่ อพยาย ามท า ในการ เอา ชี วิตและการ เ รี ยน รู้ เข้า ไปด้วยกัน 
              โรงเรียนกบับา้นถ้านักเรียนห้ิวแต่การบา้นกลบัไป กลบัไปบา้นก็ไม่ได้คุยกบัพ่อแม่ 
พ่อแม่คุยดว้ยก็หวัเสียหงุดหงิดมากบอกอยา่คุยมากตอ้งท าการบา้น ถา้เราลดพวกน้ีลง บางแห่งครู
เขาให้มาเล่าเม่ือวานหนูท าอะไรกบัพ่อแม่บา้ง ช่วยพ่อแม่ท าอะไร ไดคุ้ยกบัใคร ไดเ้ล้ียงน้องหรือ
เปล่า ได้ช่วยการบ้านหรือเปล่า ถ้าอย่างน้ีน่ีพ่อแม่ก็มีส่วนร่วมได้ พ่อแม่คุณครูรู้ถึงกันบ้านกับ
โรงเรียน โรงเรียนกบัชุมชน ในชุมชนจะมีครูเยอะแยะไปหมด ครูท่ีเป็นชาวบา้น เป็นปราชญ์
ชาวบา้น ท่ีช่วยสอนเด็กให้เรียนจากเขา ท่ีจริงโรงเรียนกบัครูน่ีน่าจะไปท าวิจยัเร่ืองชาวบา้น ใครท า
อะไร ชีวิตเขาเป็นอยา่งไร เขาท าอะไรดีมีแง่มุมอยา่งไร เรียน Life Story ของผูค้นไดข้อ้มูลมาดว้ย
เป็นการวจิยัมนุษยถ์า้ทุกโรงเรียนท าเราก็ไดข้อ้มูลทั้งประเทศ เป็น Human Mapping เอามาเขา้ระบบ
ข้อมู ลท าง อิ เ ลคโทรนิก ส์คนก็ จะ รู้ จัก กันหมด  รู้ ใน เ ร่ื องความ ดีศักยภ าพของผู ้คน   
             โรงเรียนกบัวดั ท่ีเรียกวา่ บ-ว-ร บา้น วดั โรงเรียน ถา้มนักลบักนัน่ีมนัไดผ้ลเร็วกวา่ คือ 
โรงเรียนเป็นตวัตั้ง กลายเป็น ร-ว-บ โรงเรียน วดั บา้น มนัเร็วกว่าเพราะโรงเรียนเป็นท่ีเรียนรู้มีครู 
เป็นแหล่งเรียนรู้เพราะวา่ชุมชนนั้นจะดีต่อเม่ือมีการเรียนรู้เป็นหวัใจ ตรงน้ีก็ลองท างานดู โรงเรียน 
วดั บา้น โรงเรียนกบัสังคมทางกวา้ง การส่ือสารทั้งหมดท่ีมีอยูน่ี่ก่อผลลบกบัผูค้นมากกวา่ผลบวก 
คนเกิดกิเลสตนัหามีข่าวเตม็ไปหมดการเรียนรู้น่ีตอ้งรู้จกัพิจารณาข่าวสารถา้ระบบโรงเรียนทั้งหมด
น่ีมาดูเร่ืองข่าวสารอนัไหนดีไม่ดีมีผลกระทบอะไรใชโ้ยนิโสนมสิการเขา้ไป จากการท่ีรับเขา้มาน่ี

http://www.roong-aroon.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=167
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เกิดการไตร่ตรอง เกิดการกรอง พวกเราไปเขา้เฝ้าพระเจา้อยู่หัวท่านก็รับสั่งถึงเร่ืองน้ี ท่านก็บอก 
"มนัเดินเขา้ไปในหวัของมนุษย"์ เราก็ไม่เขา้ใจวา่ท่านหมายถึงอะไร จริงๆถา้เราไม่กรองดว้ยการคิด
มนัเดินเขา้ไปเลยในหัวคนเต็มไปหมด คนเราก็เป็นทาสกบัของพวกน้ีทั้งประเทศ เพราะฉะนั้น
การศึกษาน่ีก็ตอ้งฝึกให้มีเคร่ืองกรองขอ้มูลข่าวสาร ระบบโรงเรียนเราเป็นระบบใหญ่ทั้งประเทศ    
ถา้ท าตรงน้ีก็จะเป็นเคร่ืองมือท่ี feedback กลบัไปยงัระบบข่าวสารดว้ย 

 หลกัการที ่6  การเรียนรู้เพือ่พฒันาอย่างได้ดุลยภาพ 
               ศีลคือความเป็นปกติการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ความเป็นปกติน่ีคือดุลยภาพ การ
เช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆบูรณาการก็จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพคือความเป็นปกติและย ัง่ยืน ถา้เรา
ท าอย่างแยกส่วน ไม่ว่าอะไรแยกส่วนก็ตามจะน าไปสู่การเสียดุลเสมอ เราพฒันาเศรษฐกิจอย่าง
เดียวก็จะน าไปสู่เสียดุล เราแยกชีวิตออกจากการศึกษา ก็จะน าไปสู่การเสียดุล การพฒันาอย่าง
บูรณาการและย ัง่ยืน   มีการรวมตวัทางสังคมเขม้แข็ง รวมตวัร่วมคิดร่วมท า  น่ีเป็นวฒันธรรม 
เพราะวฒันธรรมหมายถึงวิถีชีวิตร่วมกนัของกลุ่มชนในส่ิงแวดล้อมหน่ึงๆซ่ึงไม่เหมือนกนัจึงมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรมไปตามท่ีต่างๆท่ีจริงการพฒันาควรใชว้ฒันธรรมเป็นตวัตั้ง เพราะ
ถา้ใชเ้ศรษฐกิจเป็นตวัตั้งจะเกิดความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียม (Unequal Relationship) เร่ืองวฒันธรรม
ท าให้เกิดความเสมอภาค ฉะนั้นการพฒันาอย่างบูรณาการและย ัง่ยืน วฒันธรรมตอ้งเขา้มาศาสนา
ธรรม   ทั้งหมดน้ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้ การเรียนรู้ตรงกลางท่ีเช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่าง ถา้ปราศจาก
การเรียนรู้จริงก็ไม่เกิดการเช่ือมโยง การเรียนรู้ไม่ใช่เร่ืองของการท่องหนงัสือ แต่ว่ามนัไปสู่การ
ปฏิบติั เรียนรู้ร่วมกนั ทุกคนมีความส าคญัหมดเร่ืองทั้งหมดน่ีใครคนใดคนหน่ึงเรียนรู้ก็ไม่พอเพราะ
มนัสัมพนัธ์กนัคนไม่ไดเ้รียนรู้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา และท่ีเน้นเร่ืองการปฏิบติัเพราะมนั
เป็นของจริง ท าได้จริง มนัมีอุปสรรคความยากก็ต้องเอาชนะอุปสรรคให้ได้   ทุกฝ่ายทั้งหมด
รวมกนัแล้วเกิดผลดีคือเกิดการพฒันาอย่างบูรณาการเกิดดุลยภาพเกิดความเป็นปกติข้ึน  มีการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีความปลอดภยั สังคมมีความเขม้แข็ง วฒันธรรม ศาสนธรรม สุขภาพดี  ทุก
คนเขา้มาเรียนรู้ร่วมกนั ไดผ้ลดว้ย ท าดว้ย เกิดการพฒันาทุกดา้นพร้อมกนั และทุกคนเป็นทั้งครูเป็น
ทั้งนักเรียน ทั้งผูป้ฏิบติั ทุกคนมีความหมายมีเกียรติ ฉลาดคิด อยู่ไดจ้ริง  ความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง
ระหวา่งตวัเองกบัคนอ่ืนและกบัส่ิงแวดลอ้ม มนัก็กลายเป็นจริยธรรม  

 หลกัการที ่7  สิกขาศึกษา 
               หลกัการการเรียนรู้ สุตมยปัญญา จิตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา สุตมยปัญญา คือการ
รับรู้ อายตนทั้ง 6 จะเป็นการรับรู้จาก การฟัง การอ่าน การปฏิบติั  จินตมยปัญญา เป็นการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ส่ิงท่ีรับเข้ามา เราดูตัวเราเองก็ได้หน้าท่ีของสมองเพื่อรับรู้ความจริง มาวิเคราะห์
สังเคราะห์เป็นปัญญาท่ีสูงข้ึน 
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 หลกัการที ่8  วธีิการคิดแบบพุทธ "ทางสายกลาง" 
                    โลกทศัน์ น้ีท่ีจริงธรรมชาติมนัมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัแต่เรามกัจะคิดแบบแยกส่วน
แลว้เอาตวัเราเป็นตวัตั้งเกิดความขดัแยง้ ความบีบคั้น ถา้เราเห็นความเป็นทั้งหมด ทั้งหมดมีความ
เป็นหน่ึงเดียว จิตใจมนัก็เปล่ียน ความรู้สึกนึกคิดมนัก็เปล่ียนไป  วิธีคิดแบบมชัฌิชมาปฏิปทา ใน
พระไตรปิฏก ไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีอยูบ่นตวัของ ส่ิงทั้งหลายถา้มีเหตุปัจจยัให้มนัมีมนัจึงมี ไม่มีเหตุ
ปัจจัยให้มันมีมันก็ไม่มี มันไม่ได้มีอะไรตายตัวอยู่ของมันเอง มันข้ึนกับเหตุปัจจัย ตรงน้ีคือ
กระบวนการทางปัญญา ซ่ึงถ้าเราคิดอย่างมชัฌิมาปฏิปทาได้จะเป็นอิสระ   เช่ือมโยงไปหมด
รูปธรรมนามธรรม ถ้าคิดแบบแยกส่วนตายตวัก็จะน าไปสู่การขดัแยง้ไปสู่เร่ืองต่างๆ ฉะนั้นใน
กระบวนการเรียนรู้เราก็จบัหลกัต่างๆเหล่าน้ีเขา้มา 
                     สุดทา้ยการท่ีจะท างานเร่ืองน้ีต่อก็ใช ้หลกัจ าง่ายๆ RCN ใช ้RESEARCH ไปวิจยัว่า
ใครท าอะไรดีๆอยู่ท่ีไหน มีคนท าเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีในประเทศนอกประเทศมีการวิจยัเป็นเคร่ืองมือ 
Communication ส่ือสารให้รู้เรียนถึงกนัNetworking เครือข่ายมีการเช่ือมโยงกนัมีการเรียนรู้จากกนั
ขยายตวัไปเร่ือยๆไม่มีใคร dominate ใคร RCN ก็จะขยายตวัไปเร่ือยๆ คุณภาพก็จะดีข้ึนเร่ือยๆ 
ความสมบูรณ์ก็จะมีข้ึนเร่ือยๆ ซ ้ าอีกทีวา่อยา่เช่ือท่ีผมพูด ตายตวัมนัมีวิธีอ่ืนหลากหลาย มีวิธีท่ีดีกวา่
น้ี อยา่ไปเช่ือแบบตายตวั ดูไปรอบๆทดลองดูใหม้นัแตกต่างกนัไป อนัน้ีคือประโยชน์ของการวิจยัท่ี
จะน าเป็นตวัเดิน ถา้เรา Organize แบบน้ีเร่ืองน้ีก็จะกา้วหนา้ไปเป็นล าดบั ท่ีกระทรวงศึกษาก็ดี สภา
การศึกษาก็ดี เราก็เช่ือมโยงเป็น Network กบัเขา อะไรท่ีนโยบายมนัขาดคนท านโยบายก็เขา้มา
เรียนรู้มาเช่ือมโยง มนัเป็นโครงสร้างใหม่ท่ีจะให้เร่ิมด าเนินและขยายตวั ให้เก่งทั้งประเทศแลว้ไป
เช่ือมโยงกบัพวกปฏิบติัเยอะเชียวท่ีก าลงัเดินอยูใ่นพื้นท่ีเร่ืองการพฒันาอยา่งบูรณาการ ความย ัง่ยืน 
เราไม่ตอ้งไปท าเพียงแต่ไปร่วมกนั 
 ตามหลักการในทางพุทธศาสนาดังกล่าวท่ีจะน ามาบูรณาการในการจดัการศึกษา                
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาสังคมไทย  กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ฒันา
รูปแบบโรงเรียนในการจดัการศึกษารูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  ท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เด็กและเยาวชน
ไทยสามารถพฒันาตามศกัยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ดว้ย
รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัโดยสรุป ดังน้ี วิถีชีวิตและ
วฒันธรรมของชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคแรกของ
ประวติัศาสตร์ชาติไทย จนกล่าวไดว้า่วิถีพุทธ คือ วิถีวฒันธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ จนมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีทัว่โลกตระหนกัและให้การยอมรับ  พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองคค์วามรู้ท่ี
มุ่งเนน้ให้ผูศึ้กษาเขา้ใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตท่ีแทจ้ริง และฝึกให้ผูศึ้กษาสามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้ งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนทัว่ไป คือ การกิน อยู่ ดู 
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ฟัง  จนถึงระดบัการด าเนินชีวิตของนกับวชผูมุ้่งมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ  และในทุกระดบัยงัผลให้ผูศึ้กษา
เองมีความสุขพร้อมๆ  กบัช่วยให้คนรอบขา้งและสังคมมีความสุขพร้อมกนัไปดว้ยอย่างชดัเจน  
พุทธธรรมมีกรอบการพฒันาหลกัเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ เรียกวา่ไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ท่ีเรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงเป็นการฝึกหดัอบรม  เพื่อ
พฒันากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขาน้ีเป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมการด าเนินชีวิต
ทุกดา้นและทุกวยั อีกมีความง่ายยาก ตั้งแต่เร่ืองเบ้ืองตน้ทั้งของเด็กและผูใ้หญ่จนถึงเร่ืองท่ีละเอียด
ซบัซอ้นท่ียากจะหาองคค์วามรู้อ่ืนใดมาเทียบได ้
                การศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาและผูใ้หญ่ทั้งหลายในอดีตอนัยาวนานของไทย มีฐานจาก
การใชพุ้ทธธรรมมาอบรมสั่งสอนแต่อาจไม่มีระบบของการศึกษาบงัคบัอยา่งในยุคปัจจุบนั แมใ้น
ปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของ
การศึกษา   แต่น าระบบและองคค์วามรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวนัตกมาเป็นแกนใน
การจดัการศึกษา ท าใหพุ้ทธธรรมเองเร่ิมห่างเหินจากชีวติของคนไทยยุคปัจจุบนัมากข้ึนมากข้ึน  ซ่ึง
เป็นท่ีน่าเสียดายในความล ้าค่าของพุทธธรรม และจากการท่ีเป็นฐานของวฒันธรรมไทยมาแต่อดีต 
                ด้วยคุณค่าอนัอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาท่ีชัดเจนใน
การศึกษาพฒันาผูเ้รียนทุกวยั ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดท่ีจะส่งเสริมให้สถานศึกษา
น าระบบของพุทธธรรมมาประยกุตจ์ดักบัระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบนั เพื่อพฒันา
เยาวชนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ตามท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติก าหนด ท่ีมีคุณสมบติัของการ
เป็นคนท่ีดี  เก่ง  มีความสุขอยา่งแ ทจ้ริง อนัเป็นเป้าหมายแทข้องพุทธธรรมอยูแ่ลว้ให้มีความชดัเจน
ข้ึน โดยผ่านการด าเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อนัจะเป็นตวัอย่างท่ีจะขยายผลสู่การพฒันา   
ในโรงเรียนอ่ืนๆ ในวงกวา้งต่อไป ซ่ึงโดยหลักการการบริหารจดัการของโรงเรียนวิถีพุทธ               
ท่ีสถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  ร่วมกบัผูป้กครอง  และชุมชน  สร้างความตระหนกัและ
ศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเขา้ใจในหลกัการและวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกนั  ทั้งน้ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งครูและผูบ้ริหารเพียรพยายามสนบัสนุนโดยลกัษณะต่าง ๆ   และ
การปฏิบติัตนเอง ท่ีจะสนับสนุนและเป็นตวัอย่างในการพฒันาผูเ้รียนตามวิถีชาวพุทธให้เกิดภาพ       
ท่ีงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นภาพท่ีสะทอ้นถึงการน าหลกัธรรมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่หลกัไตรสิกขามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน   และแสดงถึงความพยายามน าหลกัพุทธธรรมต่าง 
ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและจดัการศึกษาอยา่งชดัเจนโดยใหมี้รูปแบบท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างดีท่ีสุด  พร้อมกับสร้างสรรค์สภาพการ
ด าเนินงานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วนมีความสุขและไดพ้ฒันาสู่ชีวิตและสังคมท่ีดีงามควบคู่กนัไป  ให้
สร้างคุณค่า คือ  การพฒันาผูเ้รียนท่ีเกิดข้ึนชดัเจนจะเป็นท่ีช่ืนชอบและช่ืนชม ของทั้งผูป้กครอง ครู
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อาจารย ์ และชุมชนท่ีไดรั้บทราบ  อีกการยอมรับและความร่วมมือช่วยเหลือจะเกิดข้ึนอยา่งทวีคูณ 
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศปฏิสัมพนัธ์ของโรงเรียนจะดีข้ึนมากท่ีเก้ือกูลการพฒันาผูเ้รียนรอบ
ดา้นทั้งศีล  สมาธิ  และปัญญา  ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งลว้นเป็นกลัยาณมิตรแก่กนัและกนั  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ต่อนกัเรียน บุคลากรในโรงเรียนพฒันาตนเองทั้งวถีิการท างานและวถีิชีวติท าให้สภาพการท างาน
มีความสุข มีคุณค่าเพิ่ม ชีวติส่วนตวัพฒันาสู่ความสะอาด สวา่ง สงบชดัเจน เพราะความเป็นวิถีพุทธช่วย
กล่อมเกลา  ตลอดจนโรงเรียน  โดย  ครู  ผูบ้ริหาร  บุคลากร  และนักเรียน  เป็นแบบอย่างต่อ
สังคม  อีกเป็นพลงัการพฒันาสังคมวงกวา้งใหดี้งามยิง่ ๆ ข้ึนได ้ ทั้งน้ีภาพความส าเร็จงดงามอยา่งมี
คุณค่าอนัจะเกิดไดจ้ากการจดัการศึกษาดว้ยรูปแบบโรงเรียนวถีิพุทธ  ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการท่ีดี คือ 
มีการเตรียมการเป็นขั้นตอนความพยายามท่ีจะเตรียมส่ิงท่ีจะท าให้การด าเนินการพฒันาเป็นไปได้
โดยสะดวก  ซ่ึงมีประเด็นส าคญัท่ีต้องค านึงถึงในการเตรียมการ เช่น มีการหาท่ีปรึกษา แหล่ง
ศึกษา  และเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีปรึกษาท่ีเป็นกลัยาณมิตรในการพฒันาวิถีพุทธ
น้ี  ซ่ึงอาจจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาส ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ มีศรัทธาและ
ความรู้ชดัในพุทธธรรม  ถา้เป็นฆราวาสควรเป็นแบบอย่างในสังคมได ้เช่น  เป็นผูไ้ม่ขอ้งแวะใน
อบายมุข  เป็นผูท้รงศีล ปฏิบติัธรรม  เป็นตน้  ท่ีปรึกษาจะมีความจ าเป็นมากโดยเฉพาะในระยะเร่ิม
ของการพฒันา  มีการเตรียมบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา   นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  ให้มีความตระหนกัในคุณประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน  ให้เกิดศรัทธา  และฉันทะในการร่วมกนั
พฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้วยปัญญารู้เข้าใจทิศทาง    จากศรัทธาและฉันทะการพฒันาร่วมกัน 
ความส าเร็จในการพฒันาคาดหมายได้ว่าจะเกิดข้ึนไดไ้ม่ยาก  ส าหรับวิธีการเตรียมผูเ้ก่ียวขอ้งน้ี
สามารถด าเนินการไดห้ลากหลายตั้งแต่วิธีทัว่ไป เช่น การประชุมช้ีแจง  การสัมมนา  จนถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย  การร่วมกนัศึกษาดูงาน  เป็นตน้  และมีการก าหนดเป้าหมาย  จุดเนน้ 
หรือวสิัยทศัน์  และแผนงาน ท่ีชดัเจนทั้งระยะยาวในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบติัการรายปี
ก็ตามท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นพอ้งกนั จะเป็นหลกัประกนัความชดัเจนในการด าเนินการพฒันาโรงเรียนวิถี
พุทธไดอ้ยา่งดี  อนัเป็นส่วนส าคญัของการเตรียมการท่ีดี 
 นอกจากน้ีส่วนส าคญัท่ีตอ้งมีความร่วมมือจากองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน ดว้ยการเก้ือกูล
สัมพนัธ์โรงเรียนวถีิพุทธและชุมชน ดงัน้ี 
 การเกือ้กูลสัมพนัธ์โรงเรียนวถิีพุทธและชุมชน 
 หลกัการ 
                    โรงเรียนวถีิพุทธกบัชุมชนซ่ึงประกอบดว้ยบา้น วดั และสถาบนัอ่ืนๆ ในชุมชน มีความ
เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั  เก้ือกูลร่วมมือกนัและกนัในการพฒันานกัเรียน และพฒันาชุมชนสังคมใน
วถีิแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกนั 
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  หลกัคิด 
                    โรงเรียนวิถีพุทธเพียรพฒันาตน  มีผลการพฒันานักเรียนเป็นท่ียอมรับศรัทธาของ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน  จดัระดมสรรพก าลงัลกัษณะต่างๆ 
อยา่งหลากหลายในการพฒันางานทุกดา้นของโรงเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันานกัเรียน 
                     โรงเรียนวิถีพุทธ บริการวิชาการ   อาคารสถานท่ี  ร่วมมือสนบัสนุนกบัชุมชน ในการ
พฒันาภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสัมมาอาชีวะต่างๆ เป็นตน้ แก่ชุมชน
สังคม ดว้ยเมตตาธรรมและดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร   เพื่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามและสันติสุข 
  หลกัท า 
                     โรงเรียนอาจพิจารณาก าหนดและด าเนินงานตามวิสัยทศัน์ และแผนปฏิบติัการของ
โรงเรียน ซ่ึงบ่งช้ีถึงความเป็นวถีิพุทธอยา่งเขม้แขง็และต่อเน่ือง จนบงัเกิดผลท่ีชดัเจนทั้งในดา้นการ
บริหารจดัการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรมของครู อาจารย ์นกัเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนจนเป็นภาพท่ีเห็นไดช้ดัเจน เช่น ผูบ้ริหารมีคุณธรรม มีการบริหารจดัการโดย
ใชห้ลกัเมตตาธรรม ครูมีความเป็นกลัยาณมิตร นกัเรียนมีกริยาวาจาสุภาพ มีน ้ าใจ มีคุณธรรม เป็น
ลกัษณะเด่นท่ีบุคคลทัว่ไปเห็นไดช้ดัเจน   พร้อมๆ กนัโรงเรียนวิถีพุทธมีลกัษณะเปิดกวา้งสู่ชุมชน
และสังคม พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพฒันาอยู่เสมอ  และพร้อมให้ความร่วมมือ
ในการพฒันาชุมชนสังคมดว้ยความเก้ือกลูกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง 
               กจิกรรมเสนอแนะเกือ้กูลสัมพนัธ์ 
                     1. โรงเรียน บา้น วดั ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
และวนัตามประเพณี  เช่น  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐินทอดผา้ป่า  กิจกรรมวนัพ่อวนั
แม่   ฯลฯ 
                     2. โรงเรียนน านกัเรียนร่วมกิจกรรมของวดัและชุมชน   เช่น กิจกรรมท าความสะอาด
วดั ซ่ึงอาจจดัในชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืน ๆ  เช่น น าอาหาร
ไปเล้ียงคนชราท่ีบา้นพกัคนชรา  หรือบา้นเด็กก าพร้า ฯลฯ 
                    3. โรงเรียนตอ้งเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยเปิดโรงเรียนตอ้นรับผูป้กครอง  และชุมชน
ตลอดเวลา(Open  House)  เพื่อให้ผูป้กครองไดมี้โอกาสเสนอขอ้คิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจ
ต่าง ๆ  เช่น  ดูแลความสะอาดของโรงอาหาร  ด าเนินการเชิญภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนา  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน มาช่วยโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้  เป็นตน้ 
                 4.  เ ปิ ด ห้ อ ง ส มุ ด เ พื่ อ ใ ห้ ชุ ม ช น ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ด้ ใ น วัน ห ยุ ด  ร ว ม ทั้ ง ส น า ม
กีฬา หอประชุม   ฯลฯ 
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                      5. เป็นศูนยก์ลางของชุมชนในด้านวิชาการ   วิชาชีพ  เช่น  จดัอบรมให้ความรู้แก่
ผูป้กครองในเร่ืองอาชีพพิเศษต่าง ๆ   จดัร้านคา้ของโรงเรียนเพื่อให้ผูป้กครองน าผลิตผลทางการ
เกษตร ผลิตภณัฑต่์าง ๆ มาขาย โดยนกัเรียนเป็นผูดู้แลกิจการ 
                    6.  ร่วมกบัวดัในชุมชนจดัการเรียนธรรมศึกษา  กิจกรรมทางด้านศาสนาต่างๆ เช่น 
เชิญพระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนา  เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเร่ืองต่าง ๆ ใน
วนัหยดุ จดัทศันศึกษาทางธรรม เป็นตน้ 
         7. จดักิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน  บ้าน  วดั  ชุมชน เช่น  จดัการ
แข่งขนักีฬา  จดักิจกรรมปัจฉิมนิเทศโดยเชิญผูป้กครองมาร่วมน าอาหารมารับประทานร่วมกนั  จดั
ค่ายครอบครัว 
         8.  เส ริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเ รียน   เ ช่น   การเยี่ยมบ้าน
นกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียนแกไ้ขปัญหาครอบครัว ฯลฯ 
     9. ประชาสัมพนัธ์ผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  จดัท าหนังสือพิมพ์
โรงเรียน วารสาร  เผยแพร่แก่ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ชุมชน  ฯลฯ 
           10. ยกย่องเชิญชูเกียรติของผูก้ระท าความดีทั้ง ครู   อาจารย ์  นักเรียน  บุคลากรของ
โรงเรียนและบุคคลในชุมชน เพื่อให้เป็นตวัอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อให้วิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตของคน
ทั้งชุมชน64 
 ดว้ยความส าคญัของรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธท่ีใช้การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม
ของผุเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งบา้น วดั โรงเรียน หรือ “บวร”  ซ่ึงเป็น 3 สถาบนัหลกัของชุมชน เม่ือมี
การปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ร่วมกนัในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และท่ี
ส าคัญนั้ นต้องมาจากความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนาท่ีนับถือ และในตัวผูน้ า  เช่น เจ้าอาวาส 
พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบา้น หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อความเขม้แข็งในการจดัการศึกษาและจดั
กระบวนการเรียนรู้บุคคลและสังคม65 

                                                 

 64 ไพรัช  สู่แสนสุข และบรรเจอดพร  รัตนพนัธ์ุ,   โรงเรียนวถิีพุทธ,    เขา้ถึงเม่ือ 23 
พฤศจิกายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/main2 /article/article_ banjerdporn 
/school_bud.htm 
  65 อริยา  พรหมสุภา, “บวร” บ้าน วดั โรงเรียน องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน : ชุมชน 

โป่งค า จังหวัดน่าน และชุมชนแจ่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่,  กองแผนงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ,   เข้าถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www .air.or.th  
/AIR/doc/Present_17.pdf 

http://www.moe.go.th/main2%20/article/article_%20banjerdporn%20/school_bud.htm
http://www.moe.go.th/main2%20/article/article_%20banjerdporn%20/school_bud.htm
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 นอกจากน้ีสุวทิย ์ ยอดสละ66  กล่าวถึง การพฒันาศกัยภาพของของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การบริหารโรงเรียน โรงเรียนผูป้กครอง วดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคราชการและเอกชน 
สามารถร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพทางการศึกษา โดยระดมทรัพยากรทั้งความรู้ ความคิด 
งบประมาณ และแรงงาน  ท าให้นกัเรียนเป็นคนดี และมีความสุข แต่น่าสังเกตวา่ การช่วยเหลือ
เหล่าน้ีไม่สามารถเช่ือมโยงไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ มีประเด็นท่ีควรหา
ทางแกไ้ข คือ 1) ก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพแก่ชุมชน โดยเฉพาะดา้นวิสัยทศัน์ในการ
พฒันาโรงเรียน ด้านการพฒันาผูเ้รียนร่วมกับโรงเรียน สภาพปัจจุบนัโรงเรียนมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับชุมชนได้ดีแต่ผลท่ีได้รับจากชุมชนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความร่วมมือด้าน
ก าลงัใจ แรงงาน ไม่ใช่เร่ืองของความสามารถในการวางแผนการพฒันาการศึกษา 2) ส่งเสริม       
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีให้คงอยู ่เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน รวมทั้งควรให้ระบบการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย  โรงเรียนต้องสร้างจุดเด่นหรือจุดแข็งของตนเอง          
ท่ีสะทอ้นรากเหงา้ทอ้งถ่ินตนเอง เพื่อใหเ้รียนรู้วถีิชีวติขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม จดัการ 
ศึกษาร่วมกบับา้น วดั โรงเรียน (บวร) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษา สร้างโอกาสใน
การศึกษากบัทุกคนในชุมชน โดยใชชุ้มชนเป็นฐานการพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูตอ้ง
จดัการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียน สามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา บริหารจดัการชั้นเรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน นกัเรียน  และผูป้กครอง ชุมชน ตอ้งเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกนัไดต้ลอดชีวติ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  บา้น วดั โรงเรียน หรือท่ีเรียกกนั คือ “บวร”  เป็น 3 เสาหลกัของ
สังคมไทยในการมีส่วนร่วมพฒันาเด็กและเยาวชนไทย  โดยความร่วมมือในการจดัการศึกษา ไม่วา่
จะในรูปแบบใดก็ตาม หากทั้งสามส่วนสามารถมาร่วมมือกนัอย่างเขม้แข็งดว้ยความเป็นเอกภาพ 
ไม่แยกส่วนยอ่มสร้างพลงัในการจดัการศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ ดว้ยการพฒันาเด็กและเยาวชน
ไทยใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในและต่างประเทศ 
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 สุวทิย ์ยอดสละ, “ การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่ : ทางรอดหรือทางเลือก” 

วารสารการบริหารและพฒันา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  3, 3 (กนัยายน – ธนัวาคม 2554): 19-20. 
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  นวพร  ถ่ินไทรงาม ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ       
สถานประกอบการในการจดัฝึกทกัษะวิชาชีพในรายวิชาปฏิบติัตามหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
อาหารและโภชนา  พัฒนาผลิตภัณฑ์  พบว่า  จ  า เ ป็นต้อง มีผู ้แทนจากสถานศึกษาและ                  
สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างหลักสูตรและพฒันาทักษะวิชาชีพร่วมกัน 
ผู ้ประกอบการในระดับผู ้บริหารและผู ้เ ช่ียวชาญในสถานประกอบการควรได้รับการเชิญ              
เป็นกรรมการจากสถาบนัการศึกษาในการจดัฝึกทกัษะ งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึก
ทกัษะวชิาชีพ ควรจ าแนกความรับผดิชอบใหช้ดัเจนระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการ และ
ควรด าเนินการสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอตามความเหมาะสมในการฝึกทกัษะ       
และให้อาจารยไ์ด้ฝึกใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในสถานประกอบการก่อนเร่ิมโครงการ และด้าน          
การติดตามประเมินผล ควรให้อาจารยป์ระเมินวิชาการและผูบ้ริหาร ครูฝึกในสถานประกอบการ 
ประเมินทกัษะในการปฏิบติังาน67 
 ถวิล ต๊ิบหน่อ และคณะ ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารความร่วมมือในการจดัการศึกษา
ระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการในจงัหวดัพะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ 
พบว่า การด าเนินการศึกษาระบบทวิภาคีในด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ การคัดเลือก
นักเรียน-นักศึกษา การจัดท าหลักสูตรแผนการเรียน การว ัดและประเมินผลสถานศึกษา               
เป็นผูด้  าเนินการ สถานประกอบการมีส่วนร่วมน้อย ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรประสานสัมพนัธ์      
กบัสถานประกอบการด้วยตนเอง การประสานงานมีขอ้จ ากดัและขาดความคล่องตวั การนิเทศ
ติดตามผลของอาจารยนิ์เทศก์ไม่ได้คิดเป็นคาบการสอน การฝึกในสถานประกอบการไม่มีแผน    
การฝึก สถานประกอบและนักเรียน-นักศึกษาต้องการให้มีการนิเทศบ่อยคร้ังและสม ่าเสมอ        
สถานประกอบการตอ้งการให้จดัการศึกษาในระดบั ปวส. ซ่ึงมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และ      
วฒิุมากกวา่ระดบั ปวช.68 

                                                 

 
67นวพร ถ่ินไทรงาม,  “ รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการในการจดัฝึกทกัษะวิชาชีพในรายวิชาปฏิบติัตามหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการ

อาหารและโภชนาการพฒันาผลิตภณัฑ์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการอาหาร

และโภชนาการพฒันาผลิตภณัฑ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2543), 237. 

 68 ถวลิ ต๊ิบหน่อ และคณะ, “การบริหารความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในจังหวัดพะเยา เชียงราย และเชียงใหม่” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยันเรศวร, 2543), 287. 
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 ยุพดี  โสตถิพนัธ์ุและคณะ ได้ศึกษากระบวนการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหวา่งบุคลากรทีมสุขภาพในการบริหารผูป่้วยผา่ตดัโรงพยาบาลทัว่ไปภาคใต ้สรุปผลการศึกษา
พบว่า  ความ ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจใดเ ป็นความร่วมมือของผู ้เ ก่ี ยวข้องทั้ งหมด                    
ตลอดกระบวนการตั้งแต่ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั ความร่วมมือในทางความคิด เช่น ความมุ่งมัน่ 
ความพร้อม และการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ า ส่วนความร่วมมือในการปฏิบติัสามารถสังเกต    
ได้จากการร่วมก าหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน ก าหนดกลไกหรือแผนปฏิบติัท่ีเช่ือมโยง     
และต่อเน่ือง เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างบุคลากรตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังาน      
ท าความใจกับบทบาทหน้าท่ีของตนและสามารถปฏิบติังานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ          
จดัให้มีทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์การแพทยต่์างๆ ท่ีจ  าเป็นอย่างเพียงพอ มีการพฒันาบุคลากร
และสร้างความสัมพนัธ์เพื่อสร้างความร่วมมือ รวมทั้งการจดัการกบัปัญหา อุปสรรคท่ีขดัขวาง     
การพฒันาความร่วมมือ ในส่วนของบุคลากรก็ตอ้งมีการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ขอบเขตวิชาชีพ เพื่อให้โรงพยาบาล                 
เป็นว ัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ  อันเป็นพลังขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส าเ ร็จ                 
และตามเป้าหมายท่ีวางไว้69 
 ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง และคณะ ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยกบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันานวตักรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อระบุปัจจยัท่ีช่วย      
เพิ่ มโอกาสความส า เ ร็จในโครงการร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการความร่วมมือระหวา่งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น เพื่อหาแนวทางในการสรุปและระบุหาสาเหตุท่ีท าให้
โครงการแพร่หลาย ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความเขา้ใจเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรมของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ รูปแบบของโครงการตอ้งค านึงถึงปัจจยัท่ีสามารถรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัในการบรรลุ
เป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมอย่าง เหมาะสม การน าศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
ภาคอุตสาหกรรมมาเช่ือมโยงกนัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายทั้งน้ีตอ้งอาศยันโยบาย

                                                 

 69ยุพดี  โสตถิพนัธ์ุและคณะ, “กระบวนการความร่วมมือในการปฏิบติังานระหว่าง

บุคลากรทีมสุขภาพในการบริหารผูป่้วยผา่ตดัโรงพยาบาลทัว่ไปภาคใต”้ วารสารสงขลานครินทร์

เวชสาร 24, 6 (พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2549): 24. 
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ของรัฐบาลในการช่วยขบัเคล่ือนและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย การลงทุน     
ในสาธารณูปโภค เป็นตน้70 
 ศิริพร ตนัติยมาศ  ได้กล่าวถึงเร่ืองความร่วมมือของเครือข่ายในต่างประเทศ  เช่น 
ประเทศองักฤษและเวลล์ ก็เกิดปัญหาเก่ียวกบัความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท ซ่ึงเกิดจากการท่ีฝ่ายบริหารการศึกษาทอ้งถ่ินถูกลดจ านวนลง      
ท าให้ไม่สามารถสานต่องานสนบัสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ต่างๆ 
มุ่งยุทธวิ ธีในการเพิ่มจ านวนนักเ รียน มีการแข่งขันและพัฒนาโรงเ รียนของตน จึงขาด                
ความช่วยเหลือโรงเรียนเล็กๆ อีกทั้ งการช่วยเหลือด้วยกันแลกเปล่ียนครูก็เป็นปัญหาส าหรับ
โรงเรียนท่ีตอ้งพึ่งพาเกิดความตึงเครียด ในการร่วมมือระหวา่งเครือข่ายโรงเรียน โดยเฉพาะผูท่ี้รับ
ต าแหน่งเป็นผูป้ระสานงานเครือข่ายโรงเรียน มีบทบาทในการรวมตวัของโรงเรียนในทอ้งถ่ิน
ธรรมดา และสร้างความเจริญเติบโต หากผูป้ระสานงานไม่รู้บทบาทหนา้ท่ีก็เป็นปัญหาเช่นกนั การ
เปล่ียนโครงสร้างของขอ้ก าหนดการศึกษาทอ้งถ่ินจึงเป็นปัญหาของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่ี
ตอ้งการแกไ้ข71 
  อดิเรก  บุญคง ศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการจดัการศึกษาระหว่างบ้าน วดั โรงเรียน      
เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท จงัหวดัศรีษะเกษ ผลการวิจยัพบวา่       
1.บา้น วดั โรงเรียนมีสภาพความร่วมมือในการจดัการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ี อยู่ในระดบัมาก      
มีความต้องการความร่วมมือในการจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านปัญหาความร่วมมือ       
ในการจดัการศึกษาอยูร่ะดบัปานกลาง 2. องคป์ระกอบทั้ง 6 ดา้น ของรูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั
ประสิทธิผลความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท โดยรวม ในระดบัสอดคลอ้งอยา่งยิ่งทุกดา้น คือ ดา้นหลกัการ 
ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านกลไก และกระบวนการ ด้านวิธีการด าเนินการ ด้านประเมินผลและ               
ดา้นเง่ือนไขของความส าเร็จ 3. องคป์ระกอบมีความเหมาะสม และประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด     
                                                 

70
 ตรีทศ  เหล่าศิริหงส์ทอง, “การศึกษาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ภาคอุตสาหกรรมในการพฒันานวตักรรม” วารสารบริหารธุรกจิ 31, 119: 32-47. 

 71 ศิริพร ตันติยมาศ, “รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมท่ี                

มีประสิทธิผล สังกดักรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550),  207. 
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ทุกด้าน ส่วนด้านท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด คือ ด้านจุดมุ่งหมาย ด้านวิธีการด าเนินการ             
และดา้นเง่ือนไขความส าเร็จ  4. รูปแบบการจดัความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหว่างบา้น วดั 
และโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท โดยอาศยั 1) หลกัการ 
การมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนการประสานงาน การพฒันาให้สอดคล้องกับ   
สภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้รียน การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ความต่อเน่ืองเป็นระบบ     
ความเสมอภาคเท่าเทียม 2) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหวา่งบา้น 
วดั โรงเรียน และเพื่อให้นกัเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
3) จดักลไกในการด าเนินการโดย  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน คณะกรรมการเครือข่าย  
บา้น วดั โรงเรียนรับผิดชอบ ประสานงานด าเนินการ ติดตาม วดัและประเมินผล ประชาสัมพนัธ์ 
สร้างความเข้าใจกับเครือข่าย ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตวัช้ีวดัความส าเร็จร่วมกัน 
ก าหนดวธีิการวดัผลและประเมินผลจากสภาพจริงและความพึงพอใจ กระบวนการเสริมแรงยกยอ่ง 
อย่างต่อเน่ือง  4) มีกระบวนการด าเนินการ โดยการสร้างความตระหนัก ความเขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีให้ชัดเจน จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และท าข้อตกลงร่วมกัน ประชุมช้ีแจง             
แนวทางการด าเนินงานร่วมกนั ด าเนินการพฒันา โดยการแยกงานท่ีตอ้งปฏิบติัร่วมกนั และงาน      
ท่ีแยกกันปฏิบติัของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน วดัและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
ความพึงพอใจ ผลกระทบ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค น า สู่การปฏิบติั
อย่างต่อเน่ือง และ 5) ประเมินผล ตามแผนงาน/โครงการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยอาศยัเง่ือนไขท่ี บา้น วดั โรงเรียน เอาใจใส่การด าเนินงานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งจริงจงั สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียนกบัทุกฝ่าย ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ า   
ท่ีดี72 
 พิสิฐ  เทพไกรวลั ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบเครือข่ายของความร่วมมือเพื่อคุณภาพ    
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบเครือข่าย           
ความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
กระบวนการสร้างเครือข่าย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. ขั้นตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย   
2. ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 3. ขั้นสร้างพนัธสัญญาร่วมกัน 4. ขั้นบริหารจดัการ

                                                 

 72 อดิเรก บุญคง, “รูปแบบการจดัความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหว่างบา้น วดั 

โรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท จงัหวดัศรีษะเกษ” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2554), 385. 
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เครือข่าย 5. ขั้นพฒันาความสัมพนัธ์ และ 6. ขั้นรักษาความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ส่วนองคป์ระกอบ
ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่     
1. ลักษณะกิจกรรมส าคญัท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของเครือข่าย 2. ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจดัการสถานศึกษา 3. เทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่าย 4. กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) ของเครือข่าย 5. คุณลักษณะท่ีดีของผูน้ าเครือข่าย และ       
6. การปฏิบติังานของเครือข่ายและการสะทอ้นผล73 
 เกียรติพงศ ์ ค  าไทย ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียน
ศูนยป์ฏิรูปการศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า       
1. ครูในโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดันครราชสีมา            
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 2. ครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและไม่เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม                
ในการบริหารโรงเรียนมากกวา่ครูท่ีไม่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา74 
  วรีชาติ ชมพหูลง และคณะ ไดศึ้กษาการพฒันาความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน
ในการจดัการศึกษา โรงเรียนบา้นสนาม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม 
เขต 2  ผลการวิจยัสรุปไดว้่า การท่ีเราจะพฒันาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในการจดั
การศึกษาตอ้งใช้กลยุทธ์ คือ การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนกั สร้างแรงจูงใจ    
ในการพฒันาร่วมกนั การด าเนินกิจกรรมร่วมกนัในการศึกษาดูงานเป็นผลท าให้การด าเนินการ
พฒันาส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัสรุปไดว้า่ การบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

                                                 

 73 พิสิฐ  เทพไกรวลั, “การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดั
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก” 2554, 37. 
 74 เกียรติพงศ ์ ค  าไทย, “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนศูนย์
ปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2554), บทคดัยอ่. 
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จะเป็นการกระตุน้และเกิดจิตส านึกในการพฒันาการจดัการศึกษาของทุกคนเป็นอยา่งดีและส่งผล
ใหก้ารจดัการศึกษาประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้75 

 อุมาพร บุญเพชร ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาส านักงานเขตหนองจอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังาน
เขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก  2. ความร่วมมือของบุคากรในสถานศึกษา 
4 ฝ่าย ส านกังานเขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก 3. พฤติกรรมการบริหาร
สถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความร่วมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษาแต่ละฝ่ายอย่า ง มีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 ยก เว้นความสัมพัน ธ์                    
พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความสามารถในการบริหารกบั   
ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัทางลบ76  

 สุนัย  วงศ์สุวคันธ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ          
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลักการความร่วมมือประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่ ความสมัครใจ          
และยอมรับเห็นพอ้งตอ้งกนัในเร่ืองท่ีจะร่วมมือ  ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ความเท่าเทียมและ   
ให้ เ กียรติซ่ึงกันและกัน ร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ หลักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน               
หลักประชาธิปไตย และลดปัจจัย ท่ี เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือและเพิ่มปัจจัย ท่ีท าให ้                
เกิดความร่วมมือ77    
                                                 

 75วีรชาติ ชมพูหลง และคณะ, “การพฒันาความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนใน

การจดัการศึกษา โรงเรียนบา้นสนาม อ าเภอวาปีปทุม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม 

เขต 2” 2554, บทคดัยอ่. 

 
76 อุมาพร บุญเพชร, “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ส านักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร.          
งานนิพนธ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา” 2555, บทคดัยอ่.  

77 สุนัย  วงศ์สุวคนัธ และคณะ, “การพฒันารูปแบบความร่วมมือในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน” 2555, 297. 
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 เพิ่มศกัด์ิ  บวัรักษ ์และคณะ ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่ามีองค์ประกอบต่างๆ  คือ ด้านคุณลักษณะส าคัญของเครือข่าย       
ความร่วมมือดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 1. การสร้างวิสัยทศัน์เครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ      
2.การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3.การพัฒนาสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 4. การติดตามและ
ประเมินผล ด้านขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วย 1.การพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 2.การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.การวดัผลประเมินผล  4.การพฒันา          
ส่ือนวตักรรมการวิจยั 5.การสนบัสนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร 6.การนิเทศการศึกษา    
7.การพัฒนาระบบประกันประสิทธิภาพวิชาการ  ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครือข่าย          
ความร่วมมือดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 1.การสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั 2.การติดต่อประสานงาน   
3.การวิเคราะห์ปัญหา 4.การระบุเป้าหมาย 5.การวางแผน จดัท าแผน 6.การด าเนินงานตามแผน       
7.การประเมินผลและการรายงาน  ด้านคุณลักษณะท่ีดีของแกนน าเครือข่ายความร่วมมือ             
ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1.มีความกระตือรือร้น 2.มีความคิดสร้างสรรค์ 3. มีความรู้และ         
คว าม เ ป็นผู ้น าท า งวิ ช าก าร  4.การ มีม นุษยสัมพัน ธ์ ท่ี ดี  5.มี คว าม เ ป็นประชา ธิปไตย                             
6.มีความรับผดิชอบ 7.มีความมุ่งมัน่ต่อการท างานให้ส าเร็จ  ดา้นวิธีการพฒันาสมาชิกของเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1.สร้างความตระหนัก 2.การอภิปรายบรรยาย 3.ระดม
ความคิด 4.การศึกษาดูงาน 5.ประชุมปฏิบติัการ 6.การลงมือปฏิบติังาน78 

ยง้ (Yong) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ความย ัง่ยืนของการด าเนินความร่วมมือระหวา่งองคก์ร              
โดยมุ่งท่ีผลลพัธ์ของการใหแ้ละรับระหวา่งสมาชิก ทั้งในมหาวทิยาลยัและบริษทั/ภาคอุตสาหกรรม       
การศึกษาวิจยัน้ีส ารวจในปี ค.ศ. 1997 โดยการจดัสัมมนา 2 กลุ่ม ส าหรับคณาจารยม์หาวิทยาลยั 
และผู ้จ ัดในบริษัท /อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี  ผลการวิจัยพบว่า  ส่ิงท่ีท าให้การด า เนิน             
ความร่วมมือระหว่างองค์กรเกิดความร่วมมือ คือ ผู ้มีส่วนร่วมในการร่วมมือจะต้องได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งผูท่ี้คาดหวงัและไม่คาดหวงัผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ท่ีส าคญั
ท่ีสุดของบริษทัในภาคเอกชน คือ  การเพิ่มข้ึนของผลงานวิจยัและการคน้พบใหม่ๆ และส าหรับ
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยั คือ การท่ีมหาวิทยาลยัไดท้  าการศึกษาวิจยัพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ

                                                 
78 เพิ่มศกัด์ิ  บวัรักษ ์และคณะ, “การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ

ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” บทคดัยอ่. 
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โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนด้านเงินทุน และนกัศึกษาปริญญาโท ไดศึ้กษาวิจยัจากประสบการณ์ตรง
และไดค้น้หาแนวทางการวจิยัใหม่มากยิง่ข้ึน79 

เซสและอาร์ริเบส (Saez and Arribas) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ลกัษณะการด าเนินความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและศูนยว์ิจยัต่างๆ โดยศึกษาลกัษณะความร่วมมือด้านการวิจยัจาก
บริษทัต่างๆ ในประเทศสเปน 747 แห่ง และศึกษาประเภทของโครงการความร่วมมือดา้นการวิจยั
และพฒันา เพื่อการพฒันานวตักรรมร่วมกนั ในระหวา่งปี ค.ศ. 1994 – 1996 ผลการวจิยัพบวา่ ความ
ร่วมมือท่ีด าเนินการ  โดยศูนยว์ิจยันั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยัพื้นฐานภายใตก้ารสนบัสนุนของกลุ่ม
ผูใ้ห้ทุนวิจยั  โดยสนับสนุนให้วิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานวิจยัทั้งในส่วนกลางและ         
ส่วนภูมิภาค โดยผลของความร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีมีความแตกต่างกันนั้ น บริษัทต่างๆ             
จะมีขอ้ตกลงท่ีเป็นทางการในการด าเนินความร่วมมือดา้นการวิจยัท่ีแตกต่างกนัแต่ละกลุ่มองคก์ร 
เช่น กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มผูส่้งสินคา้ หรือกลุ่มศูนยว์ิจยัต่างๆโดยมีการก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จ          
ท่ีแตกต่างกนั80  

ลูน (Arthur L. Gay Lune) กล่าวในรายงานวิจยั เร่ืองความร่วมมือของคณะกรรมการ
ของโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐในการพฒันาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของโรงเรียน ซ่ึงกล่าวถึง
ความส าคญัของความร่วมมือของโรงเรียนในโครงการพฒันาสถานท่ีพกัผ่อน และได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการใช้เวลาว่างตามหลกัของการจดัการศึกษา คือเพื่อเป็นการสร้างทกัษะใหม่ ๆ 
และสร้างทศันคติใหม่ๆ ทั้งน้ีโรงเรียนควรไดพ้ฒันาการจดักิจกรรมสันทนาการส าหรับเด็ก อาจเป็น
ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน  นบัว่าจะเป็นการสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจดัการภายใตแ้นวคิด
โรงเรียนของชุมชน ท่ีต้องมีการได้รับการอุปถมัภ์ การอุดหนุนทรัพยากร    ต่าง ๆ รวมถึงการ
สนบัสนุนการศึกษาเพื่อชุมชน  และในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใน
ต าบลและส่วนราชการอ่ืน ๆ ในการก าหนดการพฒันาสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับนักเรียน   จาก
ความส าคญัดังกล่าว ได้ข้อค้นพบว่า มีการตอบรับในความร่วมมือของทางราชการท่ีจะให้การ

                                                 
79

 Lee S. Yong, “The Sustainability of University-Industry Research Collaboration : 

An Assessment of Behavioral Outcomes.” Journal of Technology Transfer (2000): 111-113. 
80 Marco Saez, and Collaboration Aribas. “R&D with Universities and Research 

Center” (An Empirical Study of Spanish firms R&D Management, 2002), 321-341. 
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สนบัสนุนต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และนบัวา่เป็นโครงการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ท่ีไดรั้บการให้ความ
ร่วมมือสนบัสนุนอยา่งจริงใจส่งเสริมการด าเนินการสู่ความส าเร็จ81 
 เยจเจอร์ (Evan Todd Yeager) ศึกษาความร่วมมือในการจดัการศึกษาระดบัเกรด 12 
ระหวา่งการศึกษาแบบโฮมสกูล การศึกษาของเอกชน และการศึกษาของรัฐ พบวา่ นกับริหารของ
โรงเรียนเทก็ซสั ซ่ึงเป็นโรงเรียนของรัฐ เห็นวา่กฎหมายหรือการปรับเปล่ียนนโยบายทางการศึกษา
จะช่วยใหมี้การเร่ิมตน้ ด าเนินอยูแ่ละเกิดความย ัง่ยนืของการร่วมมือกนั82 
 จากบทความของ สมอล (Ruth V. Small) ศาสตราจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัซีราคิวส์  
ไดศึ้กษาการพฒันาวฒันธรรมความร่วมมือ กล่าวถึง ความหมายของการท างานร่วมกนัวา่ หมายถึง          
การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั การเคารพซ่ึงกนัและกนัของผูเ้ขา้ร่วม การท าในส่ิงท่ีมีคุณค่าร่วมกัน        
โดย Muronaga และHarada (1999) ยืนยนัว่าการท างานร่วมกนัจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบั     
การมีวิสัยทศัน์ เป้าหมายร่วมกัน และบรรยากาศของความไวว้างใจและความเคารพซ่ึงกัน           
และกนั  และทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจะมีแรงจูงใจท่ีจะท างานร่วมกนั  เม่ือทุกคนเห็นคุณค่าบางอย่าง               
ในการท างานร่วมกนัและให้เขาเช่ือวา่พวกเขามีความรู้และทกัษะจ าเป็นท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จ
ร่วมกัน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัตั้ งวฒันธรรมการท างานร่วมกัน นอกจากน้ี          
สมอล (Ruth V. Small)  ไดก้ล่าวถึงนกัการศึกษาท่ีให้หลกัการและกลยุทธ์ส าหรับการท างาน
ร่วมกนัท่ีประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี คอลลิสัน (Callison) กล่าวถึงความส าคญั                  
ของการก าหนดบทบาทท่ีชัดเจน การร่วมกันวางแผนท่ีครอบคลุมกระบวนการ ทรัพยากร             
การร่วมกนัยอมรับความเส่ียง  การควบคุมและความต่อเน่ืองในการท างานร่วมกนั   โจนส์ (Jones)        
ได้ก าหนดหลักการ 3 ประการส าหรับการท างานร่วมกันท่ี มีประสิทธิภาพ คือ 1.ต้องมี                 
การสนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์ ร่วมกัน 2.การจัดพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ                
และ3.จดัการเรียนการสอนบนฐานของทรัพยากรร่วมกันและใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการ  

                                                 
81 Arthur L. Gay Lune, Areas of cooperation between school boards and 

governmental agencies for school-park-recreation development (Southern Caifornia : 
USC University,1959) Abstract.  

82 Evan Todd Yeager, “A Study of Cooperation between Home Schools and Public  
and Private Schools, K-12” (Educational Research of  Texas A&M University-Commerce, 
1999), Abstract. 
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นอกจากน้ีการสร้างความตระหนักในบทบาทเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกนั   และ ฮาร์ทเซล (Hartzell) กล่าวกล่าวโดยสรุปถึงการสนบัสนุนวิธีการเชิงรุกในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัจะเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีใหเ้กิดบรรลุความตระหนกัและการมองเห็นการมี
ส่วนร่วม    มากข้ึน  ความน่าเช่ือถือ  ศกัยภาพ ความเช่ียวชาญมีคุณค่าส าหรับการร่วมมือ   ความ
ยืดหยุน่ส าหรับการจดัการและวางแผนการท างานร่วมกนั  การสนบัสนุนการพฒันาของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งการท างานเป็นทีม การส่ือสารส่งข่าวกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งหมดของกลยุทธ์เหล่าน้ีจะช่วย               
ในการพฒันาความคิดร่วมกนั ท่ีจะเขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของการท างานร่วมกนั83  
 เมแกน ชานเนล โมรัน (Megan Tschannen-Moran) วิทยาลัยวิลเลียมและแมร่ี, 
โคลมับสั, โอไฮโอ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัความจ าเป็นในการสร้างความ
ไวว้างใจในการร่วมมือในโรงเรียน พบวา่ หลกัความไวว้างใจมีความส าคญัต่อระดบัการสร้างความ
ร่วมมือในโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีจะเสริมสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดความร่วมมือท่ีดี  และยงัไดก้ล่าวถึง
การท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรคข์องคณะครู ผูป้กครองหรือหมู่คณะ การมีบรรยากาศ      
ท่ีแสดงถึงการเปิดกวา้งในการตดัสินใจ ดว้ยความเมตตา ความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตยท์  าให้
เกิดความมัน่ใจและไวว้างใจในการท างานร่วมกนั84   

 ศูนยสุ์ขภาพจิตในโรงเรียนท่ี UCLA Center ได้กล่าวถึงความส าเร็จในการร่วมมือ    
ของโรงเรียนสอนเสริม ครอบครัว และเครือข่ายชุมชน เป็นส่ิงส าคญัส่ิงแรกในการก าหนดนโยบาย  
ของผูป้ฏิรูปเพื่อเพิ่มเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จ โดยผูก้  าหนดนโยบายต้องมีความเข้าใจ
ธรรมชาติและขอบข่าย  รวมถึงต้องจดัการกับภาวะปัญหาของพื้นท่ีท่ีกระจายบริเวณชายขอบ         
ซ่ึงตอ้งสนบัสนุนการพฒันาอย่างทัว่ถึงและเหมาะสม โดยมีความร่วมมือในทุกมิติและตอ้งแกไ้ข
การเช่ือมโยงการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความคิดริเร่ิมเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  
โดยเน้นความเช่ือมโยงการบริการชุมชนสู่โรงเรียน  และได้กล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุน         
ของบ้านเพื่อจะปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ว่ามีหลายวิธีการท่ีสามารถด าเนินการได ้         
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างความร่วมมือของบา้น โรงเรียนและชุมชน จดัส่ิงเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน  เน้นการการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน รับทราบปัญหาการไม่เช่ือมโยงกนั     
การอบรมครูให้สามารถท างานร่วมกันได้กับผูป้กครอง  การลดความไม่ไวว้างใจและปัญหา

                                                 
83

 Ruth V. Small, “Developing a Collaborative Culture” (School Library Media 
Research : Research  Journal of the American Association of School Librarians, 2001), 1-3. 

84 Megan Tschannen-Moran, “Collaboration and the Need for trust” Journal of 
Educational Administration, 2001), 308-331. 
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อุปสรรคทางวฒันธรรม  จัดการกับปัญหาด้านภาษา ประเมินความต้องการของผู ้ปกครอง             
จัดก าหนดกิจกรรมเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู ้ปกครอง  ใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง
ผูป้กครองสู่ชั้นเรียน  จดัให้ผูป้กครองสามารถเขา้เยี่ยมเยียนบุตรหลานในโรงเรียนไดส้ะดวกข้ึน       
มีผูป้ระสานระหว่างบา้นและโรงเรียน  ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน85 

 เทสตา (Kenneth Charies Testa) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาความร่วมมือใน
ขอ้ตกลงด้านส่ิงอ านวยความสะดวกระหว่างโรงเรียนรัฐบาลประจ าอ าเภอในแคลิฟอร์เนียร์ กบั
หน่วยงานชุมชน: การพฒันากลยุทธ์การปฏิบติังาน อุปสรรค และปัจจยัสนบัสนุนโรงเรียน เพื่อ
อธิบายกลยทุธ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความร่วมมือในส่วนของปัจจยัท่ีสนบัสนุนขอ้ตกลง
ร่วมกนั  โดยโรงเรียนประจ าอ าเภอได้ด าเนินการพฒันากลยุทธ์ความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งกับ
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่น หน่วยงานธุรกิจ บริการสาธารณะ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ 
องคก์รทางศาสนา ศูนยเ์ด็กเล็ก ห้องสมุด สวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผ่อนต่าง ๆ  วิทยาลยั และ         
กลุ่มผูป้กครองท่ีช่วยกนัท าให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการสร้างความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน 
บ้านเมืองและองค์กรต่างๆ ในการสนับสนุนทรัพยากรให้มากท่ีสุด รวมทั้ งความพยายาม               
ในการน าเสนอให้เกิดความร่วมมือ ในการพฒันาร่วมกนั  และยงัพบว่าความส าคญัของการขยาย
ความร่วมมือท่ีมาจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน วงการธุรกิจ และการบริการของรัฐบาล         
ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีจะสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทั้งน้ีผ่านการด าเนินการและ   
การสนบัสนุนดว้ยนโยบายของหน่วยก าหนดนโยบาย ซ่ึงฝ่ายการเมืองไดมี้การส่งเสริมท่ีจะน ามา
ให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์สู่ชุมชน  และมีการกระตุ้นให้สภานิติบญัญติัผลักดัน         
ส่ิงอ านวยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาและความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการศึกษาส าหรับ  
ทุกวยั เพื่อชุมชนไดด้ าเนินการพฒันาต่อไป86 

 ทคัเกอร์และคณะ (Catherine Tucker และคณะ) ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งโรงเรียนและบา้นในเขตชนบทของหมู่บา้นในแอฟริกาใต:้ ความหมายในการ
สอนและการศึกษาของครู พบวา่  จากการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิมมานาน เม่ือมีการเปล่ียนแปลงดว้ย

                                                 
85 Howard Adelman and Linda Taylor, School-Community Partnerships: A Guide 

(Los Angeles : Center for Mental Health in Schools), 4. 
86 Kenneth Charies Testa, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree Doctor of Education in Educational Leadership (Califonia :     
University of La Verne, 2000), 321-322  
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การมีส่วนร่วม    ของผูป้กครอง  ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้งปรับวิธีการท างานร่วมกนักบัครอบครัวและ
ชุมชนให้มากข้ึน เพราะการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเป็นกุญแจส าคัญในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ดงันั้นความสัมพนัธ์ของโรงเรียนกับพ่อแม่
ผูป้กครองมีความส าคญั      อยา่งยิง่ และควรสร้างความร่วมมือท่ีย ัง่ยืน รวมถึงควรมีการพฒันาหรือ
ฝึกอบรมครูใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูป้กครองไดอ้ยา่งดี87 
 แกรมสตนั (Robert J. Garmston) เขียนบทความเร่ืองวฒันธรรมการท างานร่วมกนั 
โดยได้กล่าวถึง 3 วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการร่วมมือในการท างานเป็นทีม คือ 1.การ
พฒันาบรรทดัฐานของความร่วมมือ  2.มุ่งเนน้การเรียนรู้ร่วมกนั  และ 3.การสะทอ้นการสนทนา88   
 แลมเมอร์ท (Jill D. Lammert) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งทุน
ทางสังคม , กิจกรรมการขบัเคล่ือนพฒันาชุมชนและการศึกษา : ข้อค้นพบจาก บราซิล (Rural 
Brazil)  พบวา่ โครงสร้างและมิติทุนทางสังคม ท่ีจะพฒันาชุมชนและการศึกษา ประกอบดว้ย 1.
ขอ้มูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร 2.การด าเนินการร่วมกนั  3.ความร่วมมือและความไวว้างใจ 
และ4.การรวมกนัเป็นปึกแผน่ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง89 

 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ โรงเรียน บ้านและชุมชน ได้กล่าว          
โดยสรุปวา่ผูน้ าท่ีเขม้แข็งจะทราบวา่องคป์ระกอบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการปฏิรูปโรงเรียน
ท่ีประสบความส าเร็จ  คือการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัวในการศึกษาของเด็ก และ
ผูบ้ริหารท่ีจะเป็นผู ้น าท่ีดีให้โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางส าหรับชุมชน ผูบ้ริหารต้องแสดง             
ให้เห็นความมีภาวะผูน้ า  มีกลยุทธ์การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถท่ีจะเช่ือมโยง         
ผูป้ฏิบติัการระดบับนและระดบัล่างเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการมีแนวทางในการพฒันาวิสัยทศัน์ร่วมกนั
และมีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงการศึกษา ร่วมกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้น า                  
ท่ีมีประสิทธิผลย่อมรู้ประโยชน์ของการน าโรงเรียนครอบครัวและชุมชนให้เกิดความสมดุล         
และการประสานงานร่วมกันจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน                

                                                 
87 Catherine Tucker, Lauren Bachman, Jessica Klahr, Natali Meza, Meghan Walters, 

International Education . (Florida : University of Tennessee,2008), 62-76. 
88 Robert J. Garmston. “Collaborative Culture” National State Development Council 

3, 1 (2009), 67-68. 
89 Jill D. Lammert, “Exploring Relationships between Social Capital, Community-

Driven  Development Activities, and Education: Finding from Rural Brazil” (Rural Brazil, 
2010), Abstract.  
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สู่ความส าเร็จ  นอกจากน้ีการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถท าให้ครอบครัวเป็นพนัธมิตร
ไดเ้ตม็รูปแบบ  คือ มีการวางแผนและการด าเนินการในการจดัการศึกษาร่วมกนั และมีการยืนยนัวา่
หน่ึงส่ิงท่ีส าคญัในการร่วมมือกบัพ่อแม่ทุกคนคือ การสร้างบรรยากาศ ในการท่ีครู ผูบ้ริหารและ
ครอบครัวเห็นคุณค่าการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและโรงเรียนมีความเป็นมิตรและอบอุ่นกับ
สมาชิกในครอบครัว ก็จะช่วยให้สร้างความร่วมมือท่ีประสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึน และยงัพบว่า              
การผสมผสานของกิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการในท างานร่วมกนัของผูป้กครอง     
ผ่านกิจกรรมทางสังคมและการพกัผ่อนหย่อนใจ  สร้างแนวโน้มท่ีจะสนับสนุนการมีส่วนร่วม      
ในการศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงการท่ีผู ้น าโรงเรียนมีการให้บริการหรือการสนับสนุน              
จดัฝึกอบรมส าหรับครู ที่จะให้ผูป้กครองมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการจดักิจกรรม          
การเรียนรู้ ท่ีบ้าน  ซ่ึงนักวิจยัเช่ือว่าการเช่ือมโยงระหว่างครู โรงเรียน และผูป้กครอง จะสร้าง     
ความเป็นพนัธมิตรในการศึกษาของเด็ก90 
  สรุป 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของนกัการศึกษา นกัวิชาการ ตลอดจน
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ  เก่ียวกบัการบริหารจดัการ  ความร่วมมือ  และ
นโยบายโครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล”  ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ประกอบ/
ปัจจยัในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ไดแ้ก่ ฟาโยล์ (Henry Fayol) บาร์
นาร์ด (Chester Barnard) ไซมอน (Herbert Simon) คาทส์และคานน์ (Katz and Kahn) มาสโลว ์
(Abraham H. Maslow) เกรย ์(Barbara Gray) สไตน์เนอร์และคณะ (John-Steiner และคณะ) สจรวซ 
(David Straus) ลินเดน (Russ Linden) อการ์นอฟ และ แมคไกเกอร์ (Robert Agranoff and Michael 
Mc Guire) ทอมสันและคณะ (Ann Marie Thomson และคณะ) ริงและเวน (Peter Smith Ring and 
Andrew H. Van de Ven) วดู และเกรย ์ (Wood and Gray) ลูคาส (Lucas) โรบินส์และฟินเลย ์
(Robbins and Finley) เกรแฮม และไรท ์(Graham and Wright) โฮลสติ (K. J. Holsti) ไบร์สัน และ
คณะ (John M. Bryson และคณะ)  นโยบายโรงเรียนดี ศรีต าบล ของส านกันโยบายและแผน 

                                                 
90 The Education Alliance. Brown University, School, Family, and Community 

Partnerships, Accessed  March  5, 2016, Available from  https://www.brown.edu/academics/ 
education-alliance/sites/brown.edu.academics.education-alliance/files/uploads/KLOOM_sfcp_ 
entire.pdf 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรณีตวัอย่างโรงเรียนดี          
ศรีต าบลท่ีประสบความส าเร็จ แนวคิดบา้น วดั โรงเรียน นอกจากน้ียงัมีแนวคิดของนกัวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหส้ัมภาษณ์อีกหลายท่านท่ีสอดคลอ้งกนั  รวมถึงงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท าให้
ทราบถึงองคป์ระกอบส าคญัสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน” มีวตัถุประสงค ์
คือ 1) เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 2) เพื่อทราบผล
การยืนยนัรูปแบบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (mixed  methodology )1 การด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอน        
การด าเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยั  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
       เพื่อให้การวิจยัด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั    
ท่ีก าหนดไว ้ ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัออกเป็น  3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  การจดัเตรียมโครงการวจิยั  
      ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยั  โดย
เร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาวเิคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  จากบทความและเอกสารทางวิชาการ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต  เพื่อ
น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั  จดัท าโครงร่างการวจิยั  โดยขอค าแนะน าความเห็นในการจดัท า
โครงร่างงานวิจยัจากอาจารย ์ ท่ีปรึกษาและน ามาปรับแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์
บณัฑิตวทิยาลยัเพื่อด าเนินการท าวจิยั 
  ขั้นตอนที ่2  การด าเนินการวจิยั 
 การด าเนินการวิจัย เพื่อตอบค าถามการวิจยัข้อ 1 องค์ประกอบการบริหารจัดการ    
ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนมีอะไรบา้ง 2 การตรวจสอบยืนยนัองค์ประกอบการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียนว่าเหมาะสมอย่างไร ผูว้ิจ ัยก าหนดขั้นตอนและ
วธีิด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

                                                 

 
1 Abbas  Tahakkori  and  Charies  Tedlie,  Mixed  Methodology : Combining 

Qualitative  and  Quantitative  Approaches (Thousand Oaks, California : Sage,1998),21-25. 
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  ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน โดยผูว้จิยัก าหนดการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการบริหารจดัการ  
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือในการบริหารจดัการ และโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล 
 1.2  น าขอ้สรุปจากขอ้ 1.1 มาวิเคราะห์เป็นตวัแปรองค์ประกอบเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน และใชเ้ป็นแนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก         
(In-Depth  Interview form)  
 1.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview form) เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบ และแก้ไขตามค าแนะน า น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ          
โดยผูว้ิจยัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะจง (purposive sampling) จ  านวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 
   1.3.1  มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่วฒิุปริญญาโท หรือ 
   1.3.2  มีประสบการณ์ในการบริหารองคก์รไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือ 
   1.3.3   เป็นผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์หรือ 
   1.3.4  เป็นนักวิชาการท่ีมีผลงานเขียนหนังสือ ต ารา บทความวิชาการลงใน
วารสารวชิาการ/เป็นวทิยากรบรรยายสาขาวชิาท่ีเช่ียวชาญ หรือ 
   1.3.5  เป็นอาจารยห์รืออาจารยพ์ิเศษในสถาบนัอุดมศึกษา มีประสบการณ์ด้าน     
การสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือมีต าแหน่งทางวชิาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไป 
   1.3.6  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการ 
“โรงเรียนดี ศรีต าบล”  
 1.4  ประมวล วเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และจากขอ้มูลแบบ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสรุปเป็นตวัแปรและน าไปเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ในขั้นท่ี 2   วเิคราะห์และสังเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 
  ขั้นท่ี 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ิจยัก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 
  2.1  น าตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน 
พฒันาเป็นเคร่ืองมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ชนิด       
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
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  2.2  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องท่ีเรียกว่าค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ซ่ึงพิจารณาค่า IOC ท่ีมากกวา่ 0.5 ข้ึนไป โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
  2.3  ทดลองใช้ (try out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดียวกบัการวิจยัคร้ังน้ี 
จ  านวน 5 โรงเรียน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล 30 คน รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α-coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach)  
  2.4  น าแบบสอบถามท่ีจดัท าสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อได้
องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ของโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการ      
“โรงเรียนดี ศรีต าบล” 
            ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบและยนืยนัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 
  ผู้วิจัยด า เ นินการตรวจสอบองค์ประกอบท่ี เหมาะสมของการบริหารจัดการ             
ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน โดยผูว้ิจยัน าองค์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีได้จากขั้นท่ี 2               
มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือในองค์ประกอบท่ีเหมาะสม ด้วยการใช้แบบสอบถาม             
ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน ได้พิจารณาประเด็นด้วย ความเหมาะสม  เป็นไปได ้ มีประโยชน์ 
และมีความถูกตอ้ง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ขอ้วิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้รูปแบบท่ีสมบูรณ์      
มากยิง่ข้ึน 
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จากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัขา้งตน้ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

            ขั้นการวจิยั                ขั้นการด าเนินการวจิยั      ขั้นผลลพัธ์ 

 

       ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และสรุปวรรณกรรม  
     ขั้นท่ี 1                  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร  

             (content analysis)       ตวัแปรองคป์ระกอบ 
        ศึกษาคน้ควา้ตวัแปรองคป์ระกอบ                       การบริหารจดัการความร่วม 
          การบริหารจดัการความร่วมมือ                                        สมัภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ                        มือของ บา้น วดั โรงเรียน 
                 ของบา้น วดั โรงเรียน   โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

           (In-Depth interview) 
 

                            ขั้นท่ี 2                         สร้างแบบสอบถามองคป์ระกอบ  
   วิเคราะห์และสงัเคราะห์องคป์ระกอบ                        การบริหารจดัการความร่วมมือ 
            ของ บา้น วดั โรงเรียน 
 

     ตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

                                                                       - content validity โดยวธีิ IOC 
     - try out และหาค่า reliability  
 
 

 

             สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง     
    
       
     วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ                 องคป์ระกอบการบริหารจดัการ 

                             (Exploratory factor analysis)                  ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
 

 
  

                                 ขั้นท่ี 3    ตรวจสอบและยนืยนัองคป์ระกอบ 
       การตรวจสอบและยนืยนั                                                  การบริหารจดัการความร่วมมือ 
              องคป์ระกอบท่ีเหมาะสม             ของ บา้น วดั โรงเรียน  
                โดยใชแ้บบสอบถาม 
                                 ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
   

 
ภาพท่ี 4  สรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
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  ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจัิย 
     ผูว้จิยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้ นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ พิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
  เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด
รายละเอียดต่างๆ  เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร            
กลุ่มตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศึกษา  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์
ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
แผนแบบการวจัิย 
         การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ท่ีมีการศึกษากลุ่มตวัแปรเดียว 
โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการสัมภาษณ์ และการสอบถามระดับความคิดเห็น      
แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the  one  shot, non-experimental 
design)  ซ่ึงสามารถแสดงเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งัแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  5   แสดงแผนผงัของแผนแบบการวจิยั 
 
  เม่ือ      R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
  X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
    บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

 O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

O 
 

X 
 

R 
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ประชากร 
 การวิจยัคร้ังน้ี ประชากรประกอบดว้ย  โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล”              
ระหวา่งปีการศึกษา 2553-2555  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีเลือกและสุ่มตวัอย่างสถานศึกษา ก าหนด
สถานศึกษาทั้งส้ิน 297 แห่ง ดงัน้ี 

 1. การสุ่มสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัใช้
การเลือกกลุ่มตวัอย่างตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง       
แบบหลายขั้นตอน2 (Multi-Stage Sampling)  โดยแบ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลกัษณะของเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เป็น 13 เขต และเป็นโรงเรียนดี ศรีต าบลท่ีได ้   
เขา้รับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัธรรม จ านวน 11 เขต ดงันั้นจึงสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling)  จาก 11 เขตการศึกษา 
 2.  สุ่มเขตการศึกษาละ 3 จงัหวดั ได้ 33 จงัหวดั โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling)  
 3. ในแต่ละจงัหวดัสุ่มโรงเรียน จงัหวดัละ 9 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling)  
 4. ได้สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนดี ศรีต าบล  เป็นผู ้ให้ข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูแ้ทนองค์กรทางศาสนา ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน รวมทั้งส้ิน 297 โรงเรียน
   
 
 
 
 

                                                 
2 พวงรัตน์  ทวรัีตน์, วธีิวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  (กรุงเทพฯ:ส านกั

ทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์ทรวโิรฒ  ประสานมิตร, 2540),89-90. 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
           ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษา   
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
             1.  ตวัแปรพื้นฐานคือ  ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
(Personal Data) ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ต าแหน่ง  วฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
    2.  ตวัแปรท่ีศึกษาคือ  ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั 
โรงเรียน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
            1.  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview form)  ใช้แบบสัมภาษณ์รูปแบบ      
ก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview)3 เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีก าหนดในขั้นตอนการวจิยั 
 2.  แบบสอบถามองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
ไดจ้ากการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจดัการความร่วมมือของ บ้าน วดั โรงเรียน  โดยแบบสอบถามฉบบัน้ี               
แบ่งออกเป็น  3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1 การสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ต าแหน่งวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  โดยก าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list)                         
                 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของ 
บา้น วดั โรงเรียน เป็นแบบวดัมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert  scale) 4  
5  ระดบัคือ    
                                                 

3
 ชาย โพธิสิตา, การสัมภาษณ์เชิงลกึ, สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล, 

เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%
E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%80%
E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5.pdf 

4 Rensis Likert,  The Human Organization : Its Management and Values         

(New York: McGraw – Hill, 1967), 179. 
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            ระดบัท่ี 1  หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
  ระดบัท่ี 2  หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย ก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
  ระดบัท่ี 3  หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
  ระดบัท่ี 4  หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก ก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
  ระดบัท่ี 5  หมายถึง  มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ก าหนดใหมี้ค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน  
  3.  แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและยืนย ันองค์ประกอบการบริหารจัดการ            
ความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ได้จากการน าสรุปข้อค้นพบท่ีได้จากตอบแบบสอบถาม         
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน  
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
  เพื่อให้การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี  สามารถวดัได้ตรงกบักรอบแนวคิดของการวิจยั
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  ดงัต่อไปน้ี 
  1.  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview form) ใช้เก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ         
เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการความร่วมมือของ บ้าน วดั โรงเรียน          
มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
                         1.1   ศึกษา  วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ แล้วน าข้อสรุปท่ีได้มา
วเิคราะห์ (Content  Analysis) เป็นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือ 
      1.2  ศึกษา  วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับจากการวิเคราะห์
เน้ือหาในขั้ นท่ี 1 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ             
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน น าขอ้สรุปท่ีไดม้าวิเคราะห์ (Content  Analysis) แลว้จึงน า      
ผลท่ีได้ไปพฒันาเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview form)   ปรึกษาอาจารย ์            
ท่ีปรึกษาและปรับแกไ้ขตามค าแนะน า        
  2.  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น 
วดั โรงเรียน ใชเ้ก็บขอ้มูลจากผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนา และผูแ้ทนผูป้กครอง
นกัเรียน มีขั้นตอนในการพฒันาดงัน้ี 
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         2.1  น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษา  วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ
ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ท าการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีได้
เพื่อให้ได้ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน แล้วสรุป    
เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม แลว้ปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                    2.2  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหา 
(Content  Validity) ของแบบสอบถาม  ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน วิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง
รายขอ้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) แลว้พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 
0.50 ข้ึนไป  และปรับปรุงแบบวดัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ และค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา   
    2.3   น าแบบวดัไปทดลองใช้  (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเดียวกบัท่ีใช ้   
ในการวิจยั แต่มีคุณสมบติัเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอย่างทุกประการ  จ  านวน 10 โรงเรียน  ผูใ้ห้ขอ้มูล 
จ านวน 30  คน  แล้วน าผลท่ีได้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวดัทั้ งฉบับ โดยวิธีหา            
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 5  ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9859 
  3. การสร้างแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการสร้างแบบตรวจสอบรายการ ดงัน้ี 
    3.1  น าองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียนท่ีได้
จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 2 มาสร้างแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสม เป็นไปได ้    
มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง พร้อมขอ้แนะน าอ่ืนๆ เพื่อน ามาสรุปและปรับปรุงองค์ประกอบ            
การบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน ใหมี้ความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
    3.2  น าแบบสอบถามท่ีสร้างให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ       
ใหข้อ้เสนอแนะ 
    3.3  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แลว้ 
น าส่งไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ/ปัจจยัซ่ึงผูว้ิจยั
เลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
 
 
 
                                                 

 5 Lee J. Combach, Essentials  of. Psychometrika Testing, 3nd  ed.  (New York : 

Harper and Row Publisher, 1974), 161. 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์   
แบบเจาะลึก  (In-Depth  Interview Form)  ด าเนินการดงัน้ี 
   1.1 ผูว้จิยัประสานกบัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
   1.2 ผูว้ิจ ัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร         
เพื่อออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในการเขา้สัมภาษณ์ จ านวน 12 คน          
                   1.3 ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ตามท่ีนดัหมายดว้ยตนเองและจดบนัทึกขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ 
 2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  ด าเนินการดงัน้ี                    
                      2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอ                   
ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
                  2.2  ผูว้ิจยัจดัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียล์งทะเบียน จ านวน 297 โรงเรียน โดยผูว้ิจยัขอความร่วมมือส่งกลบั   
ทางไปรษณีย ์
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิโดยใช้แบบสอบถาม       
เพื่อตรวจสอบและยนืยนั ด าเนินการดงัน้ี 
                ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อขอความอนุเคราะห์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน ในการพิจารณาความเหมาะสม (Propriety Standards)  
ความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) ความเป็นประโยชน์ (Utility  Standards) และความถูกตอ้ง
ครอบคลุม (Accuracy Standards) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั  ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลและ
น ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติในการวจิยั  ดงัน้ี          

1. การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องและข้อมูล              
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 วเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 
2.2 วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ 

  3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ    
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน สถิติท่ีใชคื้อ 

  3.1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามใชค้่าร้อยละ (percentage)  
        3.2  ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และ           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามแนวคิดของเบสท ์(Best) 6 ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยกบัรูปแบบการบริหารจดัการ        
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารจดัการ       
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยกบัรูปแบบการบริหารจดัการ        
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารจดัการ        
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารจดัการ        
ความร่วมมือของ บา้น วดั โรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
              3.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบดว้ยสถิติการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory  
Factor  Analysis : EFA)  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธีสกดัองค์ประกอบ PCA 
(Principal Component Analysis) มีเกณฑ์การเลือกตวัแปรท่ีเข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึง          
โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1 และถือเอาน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้ นมีค่าตั้ งแต่ 0.5 ข้ึนไป                
ท่ีบรรยายดว้ยตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไปตามวธีิของไคเซอร์ (Kaiser)7 
                                                 

6 John W.Best, “Research in Education”  (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-
Hall Inc.,1970), 190. 
   

7
 Kaiser, อา้งถึงใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 

(New Yoek : & Row, 1983), 411. 
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      3.4  การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน จากการสอบถาม ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 สรุป 
 การวิจัย เ ร่ือง การบริหารจัดการความร่วมมือของ บ้าน ว ัด โรงเ รียน ค ร้ัง น้ี                   
มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน      
2) เพื่อทราบผลการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน   
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 วเิคราะห์แนวคิดทฤษฎี  
 ขั้นท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ขั้นท่ี 4  การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 ขั้นท่ี 5  สรุปผลการวจิยั   
 ประชากรในการวจิยัไดแ้ก่  โรงเรียนดี ศรีต าบล   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้ใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองการบริหารจดัการความร่วมมือ ของ บ้าน วดั โรงเรียน โดยผูต้อบ
ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนา  และผูแ้ทนผูป้กครอง  รวมจ านวนทั้งส้ิน         
297 โรงเรียน  โดยใชเ้ทคนิคการเลือกตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  เคร่ืองมือ  
ท่ีใช้ในการวิจยัคือ  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview Form) และแบบสอบถาม              
ความคิดเห็น (Opinionaire)   การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ย
ตนเอง  การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามใชว้ิธีเก็บรวบรวมโดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency : f) ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  
Analysis : EFA) และการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
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บทที ่4 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน มี
วตัถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 2) 
ผลการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์  ของการวิจยั  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย  จ าแนกการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน ว ัด โรงเรียน 
ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนดงัน้ี                                                                                                      

1.1 วเิคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิยัในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศ        
ท่ีเก่ียวกบัความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน                    

1.2 วิเคราะห์หลกัการ แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการของโรงเรียนดี           
ศรีต าบล 

 1.3 การสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัองคป์ระกอบ/
ปัจจยั     ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

1.4 วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน 
ประกอบดว้ย  3 ขั้นตอนดงัน้ี  
 1.4.1 การวเิคราะห์สภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.4.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ/ปัจจยั        
การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
  1.4.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)     
ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบ/ปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
 ตอนท่ี 2  การตรวจสอบยืนยนัองคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน  ดว้ยวิธีการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน พิจารณา
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ประเด็น  ความเหมาะสม เป็นไปได ้ มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงใหไ้ดอ้งคป์ระกอบและปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ตอนที ่ 1 องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัได ้ 
ด าเนินการดงัน้ี  
   1.1 วเิคราะห์หลกัการ  แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัในประเทศและงานวจิยัต่างประเทศ     
ท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนของนักวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี  1)  Barbara Gray 2)  John-Steiner และคณะ 3)  David Straus 4)  Russ Linden 5) Robert 
Agranoff and  Michael Mc Guire 6)  Ann Marie  Thomson และคณะ7)  Peter Smith Ring and 
Andrew H. Van de Ven 8) Wood and Gray 9) Lucas 10) Robbins &  Finley 11) Graham & Wright 
12) K. J. Holsti   13) Janet Weiss 14)  Beverly Cigler 15) Michael McGuire 16) John M. Bryson 17) 
Donna Wood   18) Ann Marie Thomson and Ted Miller 19) Peter Smith Ring and Andrew H. Van 
De Ven 20) New Webster's Dictionary of the English Language 21) บาร์เดช (Bardach) 22) วลูกา้ 
(Woolgar) 23)รีแบค  24) ไคสเนอร์ 25) ดูเบรียน และ ไอร์แลนด์ (อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ)์ 26) 
ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ27) อญัชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ 28) วรสุดา สุขารมณ์ 29) พฤต เอมมานูเอล ใบ
ระหมาน  30) ศรเนตร  อารีโสภณพิเชฐ  31) ศรัณยพงศ์  เท่ียงธรรม  32) กฤชนนัท์ ภู่สวาสด์ิ 33) 
วิฑูรย ์สิมะโชคดี  34) ธีรพงษ ์แกว้หาวงษ ์35) สุนยั วงศสุ์วคนัธ และคณะ 36) อดิเรก  บุญคง  37) 
นวพร  ถ่ินไทรงาม 38) ถวิล ต๊ิบหน่อ และคณะ 39) อุมาพร บุญเพชร 40) พิสิฐ  เทพไกรวลั  41) 
ยุพดี  โสตถิพนัธ์ุ และคณะ 42) วีรชาติ  ชมพูหลงและคณะ 43) ประเวศ วะสี  44) รุ่ง แกว้แดง  45) 
ธรรมรัตน์ แววศรี  46) ธีรพล กอบวิทยากุล 47) ไพรัช ศุ่แสนสุขและบรรเจอดพร รัตนพนัธ์ุ  48) อริยา 
พรหมสุภา  49) สุวทิย ์ ยอดสละ และงานวจิยั   ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
            การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์อกัษรไทยแทนเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและ ใชเ้คร่ืองหมาย   แทนสาระส าคญัท่ีน าไปใชจ้ากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการศึกษาดงัน้ี 
  1   =   Herbert Simon 
  2   =   Henry Fayol   
  3   =   Max Weber 
  4   =   Luther Gulick 
  5   =   Mooney และ  Reilly 
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  6   =   Chester Barnard 
  7   =   Katz and Kahn 
  8   =   Frederick Herzberg 
  9   =   Barbara Gray 
 10   =   John-Steiner และคณะ 
 11   =   David Straus 
 12   =  Russ Linden  
 13   =   Robert Agranoff and  Michael Mc Guire 
 14   =   Ann Marie  Thomson และคณะ 
 15   =   Peter Smith Ring and Andrew H. Van de Ven  
 16   =   Wood and Gray 
 17   =   Lucas  
                     18   =   Graham & Wright 
                     19   =  K. J. Holsti            
                     20   =  Janet Weiss 
                     21   =  Rossi 
   22   =  Michael McGuire 
   23   =  John M. Bryson 
   24   =  Donna Wood          
   25   =  Ann Marie Thomson and Ted Miller 
   26   =  Sandiego State Univerity’s College of Education 
   27   =  Robbins and Finley 
   28   =  Sounder 
   29   =  Hodge and Anthony 
   30   =  Fullan and Hargreaves   
   31   =  Plymouth State University 
   32   =  วรรณา ประยกุตว์งศแ์ละปารีณา ประยกุตว์งศ์    
   33   =  สมยศ  นาวกีาร  
   34   =  อญัชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ 
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   35   =  วรสุดา สุขารมณ์ 
   36   =  พฤต เอมมานูเอล ใบระหมาน   
   37   =  สุญาดา  สุนทรศารทูล 
   38   =  ศรัณยพงศ ์ เท่ียงธรรม   
   39   =  สุวทิย ์ อุดมพาณิชย ์
   40   =  วทุธิศกัด์ิ โภชนุกุล    
  41   =  ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง และคณะ 
   42   =  สุนยั วงศสุ์วคนัธ และคณะ 
   43   =  อดิเรก  บุญคง   
   44   =  นวพร  ถ่ินไทรงาม 
   45   =  ถวลิ ต๊ิบหน่อ และคณะ  
   46   =  ศิริพร ตนัติยมาศ   
   47   =  พิสิฐ  เทพไกรวลั   
   48   =  ยพุดี  โสตถิพนัธ์ุ และคณะ 
   49   =  วรีชาติ ชมพหูลง  และคณะ 
  50  =  ประเวศ วะสี   
  51  =  รุ่ง แกว้แดง   
  52  =  ธรรมรัตน์ แววศรี   
  53  =  ธีรพล กอบวิทยากุล           
  54  =  ไพรัช ศุ่แสนสุขและบรรเจอดพร รัตนพนัธ์ุ   
  55  =  อริยา พรหมสุภา   
  56  =  สุวทิย ์ยอดสละ 
   57   =  Yong 
  58   =  Saze & Arribas 
  59   =  Ruth Small 
  60   =  Megan Tschannen-Moran 
  61   =  Kenneth Testa 
  62   =  Catharine Tucker และคณะ  
  63   =  Robert Gramston 
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   64  =  Jill  Lammert  
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 จากตารางท่ี  1  สรุปสาระส าคญัจากการวิเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยั              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ของนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ 124  ขอ้ 
  1.2 วิเคราะห์หลักการ แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการด าเนินการบริหารจดัการ          
ความร่วมมือของโรงเรียนดี ศรีต าบลของนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี             
1) OBEC Educational Supervisors   2) ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) ศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4) ตวัอย่างโรงเรียนดี ศรีต าบลท่ีประสบผลส าเร็จ 
และ 4) ผลงานวจิยั  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัตารางท่ี 7 
  การวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ตวัอกัษรภาษาองักฤษแทนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ใช้เคร่ืองหมาย แทนสาระส าคญัท่ีน าไปใช้จากการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการศึกษาดงัน้ี 

A  =  ศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

B  =  ส านกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

C  =  ตวัอยา่งโรงเรียนดี ศรีต าบลท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 

 

  

ตารางท่ี  2  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการด าเนินการบริหารจดัการความร่วมมือของ
โรงเรียนดี ศรีต าบล 

 

ท่ี สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้ A B C 

1 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการสอนภายในโรงเรียนและกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน    

2 ส่งเสริมใหค้รูมีการประสานงานกบัผูป้กครอง    

3 
มีการก าหนดเป้าหมายเก่ียวกับกิจกรรมและกรอบระยะเวลาด าเนินการท่ี
เหมาะสมส าหรับโรงเรียน  

   

4 
พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น วสัิยทศัน์ของผูอ้  านวยการโรงเรียน ความพร้อม
ด้านครูผูส้อนงานอาชีพ   ความต้องการของผูเ้รียน การมีวตัถุดิบและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน และกลุ่มอาชีพในชุมชน 

   

5 
มีการประสานการจดัหาจากหน่วยงานอ่ืนส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ดา้นงบประมาณ  บุคลากร และองคค์วามรู้ 

   

6 
มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ในการพฒันางานอาชีพอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

   

7 

มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูส้อน ไดมี้โอกาส
ศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจหรือโรงเรียนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จใน
การพฒันางานอาชีพ  เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการพฒันางานอาชีพต่าง ๆ และ
สามารถน าไประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 

   

8 

มีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเช่ือมโยงต่อยอดกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และให้มีการประสานงานกับกลุ่มอาชีพในชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างความร่วมมือในการวางแผน การ
ผลิต  การพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนการวางแผนการตลาดร่วมกนั 

   

9 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง    
10 โรงเรียนมีทีมงานในทุกระดบั    
11 โรงเรียนมีการประสานงานท่ีรวดเร็วเป็นระบบ    
12 ท าใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ โรงเรียน    
13 ท าใหชุ้มชนเช่ือมัน่และศรัทธาในการปฏิบติังานของโรงเรียน    

14 โรงเรียนและชุมชนสามารถจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชนบ์ริการและ
เช่ือมความสมัพนัธ์กบัชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  

   

15 จดัเครือข่ายกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ     
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ตารางท่ี  2  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับการด าเนินการบริหารจดัการความร่วมมือ               
ของโรงเรียนดี ศรีต าบล (ต่อ) 

 

ท่ี สาระส าคญัท่ีน าไปใช ้ A B C 

16 เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การท าบนัทึกความ
เขา้ใจ (MOU)  กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนดูแล
นักเ รียน  และการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรภาครัฐ  และเอกชน เช่น 
สสวท.  สถานประกอบการ เป็นตน้เช่น สสวท.  สถานประกอบการ เป็น
ตน้  เพ่ือระดมสรรพก าลงั 

   

17 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
18 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอาสาท างานใหก้บัส่วนรวมดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 
 

  

19 เป็นศูนย/์แหล่งเรียนรู้ของชุมชน    
20 เห็นประโยชน์ร่วมกนั    
21 ร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั  ร่วมประเมินผล  และร่วมช่ืนชม     
22 ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย  หาวธีิปฏิบติั  และติดตามตรวจสอบเพ่ือน าไปสู่

พนัธสญัญาในการท างานใหส้ าเร็จ 
   

23 การสร้างศรัทธาจากตวัผูบ้ริหาร    
24 โรงเรียนเป็นศูนยบ์ริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ    
25 โรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ    
26 มีการวางแผน ก าหนดนโยบาย ขอบข่ายงาน ผูรั้บผิดชอบให้ ชดัเจน และ

มีการก ากบัติดตามให้ค  าแนะน าอยา่งต่อเน่ืองสรุป ประเมินผล รายงาน
การดาเนินงานอยา่งจริงจงั ตามขั้นตอนระยะเวลาท่ีก าหนด 

   

 
จากตารางท่ี  2  สรุปสาระส าคญัจากการวิเคราะห์หลกัการ  แนวคิดและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกับด าเนินการบริหารจดัการความร่วมมือของโรงเรียนดี ศรีต าบลของนักวิชาการและ
ผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ  สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ 26 ขอ้  



212 

 

  

 1.3 การสัมภาษณ์ (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัองค์ประกอบ/
ปัจจยั  ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน  ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์
ผู ้เ ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ   จ  านวนทั้ ง ส้ิน  12 คน  ซ่ึง เป็นผู ้บ ริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  3  คน  นกัวิชาการทางการศึกษา  จ านวน  3  คน  ผูบ้ริหารโรงเรียน
โรงเรียนดี ศรีต าบลระดบัประถมศึกษาท่ีมี    วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จ านวน  3  คนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดี ศรีต าบล สรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากการ
สัมภาษณ์  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัตารางท่ี 3 
 การวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ตวัอกัษรภาษาองักฤษแทนผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวุฒิ  ใชเ้คร่ืองหมาย แทนสาระส าคญัท่ีน าไปใชจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุ  ประกอบการศึกษาดงัน้ี 
 

A  = ดร. รังสรรค ์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
B = ดร.ชวลิต  โพธ์ินคร ผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

C = นายสมควร  วรสันต ์ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน  

D = ผศ.ดร.ชยัฤทธ์ิ  ศิลาเดช อธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จงัหวดั

ราชบุรี 

E  = ผศ.ดร.นิวติั  กล่ินงาม อธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
F  = ผศ.ดร.สมบูรณ์  ลิขิตยิง่วรา คณบดี คณะคุรุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 

จงัหวดัราชบุรี 

G  = ดร.สมกิต  บุญยะโพธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นยางน ้ากลดัเหนือ    
    อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต1 

H  = ดร.ดุจดาว   โตบางป่า ผูอ้  านวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 4 อ าเภอบางเลน   
    จงัหวดันครปฐม  สพป.นครปฐม  เขต 2 
I   = ดร.เตรียมชยั  อุทยัวฒัน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัม่วง  อ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 
    สพป.ราชบุรี เขต 2 
J   = นางพร้อมเพรียง  พลูพฒัน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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    โรงเรียนบา้นยางน ้ากลดัเหนือ   อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง  
จงัหวดัเพชรบุรี   

K  = นายสุนทร   นิลขาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช 7   
อ าเภอจอมบึง  จงัหวดัราชบุรี   

L = นายบุญธรรม   ครือเครือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดั
ม่วง  อ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

 
ตารางท่ี  3  ผลการสัมภาษณ์  (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการ   

ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
                  

ที ่ องค์ประกอบ/ปัจจัย A B C D E F G H I J K L 

1 การประสานความร่วมมือ             
2 การมีนโยบายแบบกระจายอ านาจ              
3 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ             
4 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน             

5 
บุคลากรแกนน าของบา้น วดั โรงเรียนมีความ
ตระหนัก/ความเช่ือในความร่วมมือ   ท่ีจะ
เกิดข้ึน 

 
  

      
   

6 
ผูน้ าควรเป็นผูมี้ความรู้ มีความสามารถ และมี
วิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกันให้ประสบ
ผลส าเร็จต่อองคก์ร       

 
  

       
  

7 มีกระบวนการท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน             

8 

มีการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการต่าง ๆ อาจ
น ามาผสมผสานเป็นของตนเองและน ามาใช้
ให้เหมาะสมกับการท างานของ บ้าน วัด 
โรงเรียน 

  

 

       

  

9 
มีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์ โครงการ ภาระงาน ตวัช้ีวดั 
รวมถึงแนวทาง  การวดัผล ประเมินผล 

  
 

       
  

10 
การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูท่ี้เก่ียวข้อง
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินและร่วมรับ
ผลประโยชน์ 
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ตารางท่ี  3  ผลการสัมภาษณ์  (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการ     
                   ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน (ต่อ) 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ปัจจัย A B C D E F G H I J K L 

11 
การมีระบบแรงจูงใจ  ทั้งแรงจูงใจภายและ
แรงจูงใจภายนอก   

  
 

     
 

 
  

12 
การสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง  จากการมี  
ส่วนร่วมของคณะกรรมการต่าง ๆ 

      
 

   
  

13 
มีการร่วมประกาศสัตยาบรรณ เพื่อให้เกิด
ความตระหนกัร่วมกนั 

          
  

14 
การท างานแบบ Team work โดยตอ้งสรร

หาคนท่ีมีความเห็นตรงกนัเป็นแกนน า 
  

 
      

   

15 
สร้างวสัิยทศัน์ /ภาพแห่งความส าเร็จ  

 ใหก้ลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ห็น อยา่งชดัเจน 
  

 
       

  

16 
ส่ือสารภาพความส าเร็จใหค้นในองคก์รท่ีมี
ส่วนร่วมรู้โดยทัว่ถึงกนั 

  
 

       
  

17 
การลงมือปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าท่ี  

ของตน 
          

  

18 
การสร้างความส าเร็จระยะส้ัน (Short Win / 
Quick Win) 

          
  

19 
สร้างวฒันธรรมการเปล่ียนแปลงให้กับ 
บา้น วดั โรงเรียน 

        
    

20 
กา ร ส่ ง เส ริ มสนับส นุน ให้ โ ร ง เ รี ยน
เช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  
 

     
 

 
  

21 
ท าใหชุ้มชนเช่ือมัน่และศรัทธาในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน 

 
 

        
 
 

22 ไม่หวงัผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วม             
23 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน             
24 เห็นประโยชน์ร่วมกนั             

25 
ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ            
ร่วมประเมินผล  และร่วมช่ืนชม  
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ตารางท่ี  3  ผลการสัมภาษณ์  (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการ     
                   ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน (ต่อ) 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ปัจจัย A B C D E F G H I J K L 

32 
การเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การศึกษาดูงาน
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

         
   

33 มีการกระจายอ านาจแบบเบด็เสร็จ             

34 
ใหผู้มี้บทบาทไดแ้สดงออกแบบในการ
บริหารจดัการ ร่วมกบัชุมชน 

 
        

   

26 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  หาวิธีปฏิบัติ  
แ ล ะ ติดต า มตร ว จสอบ เ พ่ื อน า ไป สู่
ความส าเร็จในการท างาน 

 
 
 

 
     

   

27 ผูบ้ริหารเป็นที่ศรัทธาของชุมชน             
28 โรงเรียนเป็นศูนยบ์ริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ             

29 
โรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

          
  

30 การท่ีทุกฝ่ายไดป้ระกาศนโยบายร่วมกนั             

31 
ทุกคนทุกฝ่ายมีการปฏิบติัตนตามบทบาท
ร่วมกนั 

  
 

       
  

32 
การเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การศึกษาดูงาน
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

         
   

33 มีการกระจายอ านาจแบบเบด็เสร็จ             

34 
ใหผู้มี้บทบาทไดแ้สดงออกแบบในการ
บริหารจดัการ ร่วมกบัชุมชน 

 
        

   

35 
หลักการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมท่ี  
สงบสุข 

 
        

   

36 มีการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ             
37 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง             
38 มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี               
39 ยอมรับความแตกต่างดว้ยใจท่ีเป็นธรรม             

40 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน การเห็น
ความส าคญัของทอ้งถ่ิน 
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ตารางท่ี  3  ผลการสัมภาษณ์  (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการ     
                   ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน (ต่อ) 
 
ที ่ องค์ประกอบ/ปัจจัย A B C D E F G H I J K L 

41 
พฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 

  
      

    

42 มีคุณธรรมในการท างานเป็นทีม             

43 
การจดัการผลประโยชน์ร่วมของทั้ง 3 
ส่วน 

  
      

    

44 การยอมรับซ่ึงกนัและกนั             

45 
มี อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะป ร ะสบก า ร ณ์ 
ความสามารถ  ในการส ร้างความ
ร่วมมือ   ในงานนั้น ๆ    

  
      

    

46 การมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีของทั้ง 3 ส่วน 
(บวร) 

            

47 มีหลกัการความโปร่งใส / ไวว้างใจกนั             

48 หลกัการความรับผดิชอบ             

49 หลกัการความจงรักภกัดีต่อองคก์ร             
50 หลกัการความคุม้ค่า             

51 หลกัการตดัสินใจ             
52 ชุมชนมีความเขม้แขง็             
53 เป้าหมายของการด าเนินการท่ีมีคุณค่า

แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

            

54 มีความไวว้างใจ / เช่ือใจกนั             
55 การมีความเช่ือ / ความศรัทธาในการ

สร้างความร่วมมือ 
            

56 การใหเ้กียรติกนั และการมีสัมมา

คารวะ 

            

57 การมีผูน้  าชุมชนท่ีใหก้ารสนบัสนุน             
58 มีความเสมอภาคในสังคม             
59 มีการส่ือสารชดัเจน ตรงกนั             
60 การมีเหตุผล             
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ตารางท่ี  3  ผลการสัมภาษณ์  (interview) ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการบริหารจดัการ     
                   ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน (ต่อ) 
 
ที ่ องค์ประกอบ/ปัจจัย A B C D E F G H I J K L 
61 การท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน             
62 มีการท างานจริงจงั             

 
 จากตารางท่ี 3  สรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์  (interview) ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญระดบันโยบาย  นักวิชาการทางการศึกษา  ผูบ้ริหารโรงเรียนโรงเรียนดี ศรีต าบลระดบั
ประถมศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนดี ศรีต าบล ทั้งหมด 12 คน  สามารถสรุปสาระส าคญัท่ีได ้ ทั้งหมด  62 ขอ้ 
 จากการวเิคราะห์เอกสาร  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี งานวจิยั  การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
และข้อค้นพบท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบ/ปัจจัยของการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั 
โรงเรียนสามารถรวบรวมสาระส าคญัท่ีน าไปใชไ้ดท้ั้งหมด  152  ขอ้  น าไปสรุปเป็นกระทงค าถามใน
การวิจยั  จ  านวน 124 ข้อ  ดังน้ี 1) การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 2) การมีผูน้ า หรือตวัแทนบ้าน วดั 
โรงเรียนท่ีเขม้แข็ง 3) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 4) มีการสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัใน
จุดมุ่งหมายของบา้น วดั โรงเรียน 5) มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางสร้างสรรคเ์พื่อสู่เป้าหมาย
ของบา้น วดั โรงเรียน  6) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง 7) มีการร่วม
กระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั  8) มีการยอมรับผูน้ าร่วมกนั 9) ผูน้  าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดั
งานให้สอดคลอ้งกนั 10) มีการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง โดยโตต้อบระหวา่งผูส่ื้อสารและผูรั้บสาร เพื่อ
ประสานงานท่ีดีให้มีความเขา้ใจตรงกนั 11) มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง 12) มี
การเจรจาท าความตกลง และบริหารข้อตกลงร่วมกนั 13) การสร้างข้อตกลงเบ้ืองต้นของความ
ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ 14) ขอ้ตกลงในความร่วมมือควรมีเร่ืองเก่ียวกับองค์ประกอบของ
ภารกิจ และกระบวนการของความร่วมมือ 15) มีการหาขอ้ตกลงท่ีสมานฉันท์ให้เกิดกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ใช่เพียงการตดัสินใจร่วมกนัเท่านั้น 16) การเจรจาต่อรองเพื่อสร้าง
ความร่วมมือตอ้งมีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ17) มีความร่วมมือในทุกระดบัชั้นของสาย
การบงัคบับญัชา 18) มีการปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน 19)การมีมุมมองต่อ
ปัญหาท่ีต่างกนั แต่สามารถแสวงหาทางออกร่วมกนั 20) มีการร่วมกนัคิดและแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ 21) ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ เผชิญปัญหา แกปั้ญหาและตดัสินใจร่วมกนั 22)การ
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รวมกันเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ลักษณะของผูบ้ ังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชา 23) มีการตกลง
แลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการใชท้รัพยากรและสนบัสนุนทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั 24)มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร  ต่าง ๆ ร่วมกนั 25) มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความ
ช านาญ ทักษะต่างๆ  ที่ เ อ้ือประโยชน์กัน  26) มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและขอ้ผิดพลาด
ร่วมกนั 27)มีการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อลดตน้ทุนการท างาน 28) ความร่วมมือท าให้เกิด
ความกา้วหนา้ทางนวตักรรม 29) มีการเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน 30) มีการพฒันาแนวปฏิบติังาน 
31)มีการสร้างความกา้วหนา้แก่องคก์ร 32) มีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการ
ท างานร่วมกันท่ีชัดเจน 33) มีแนวความคิดท่ีคล้ายกัน 34) มีการกระตุ้นการปฏิบติังานร่วมกัน      
35) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมาย ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี 
กฎเกณฑ์ การปฏิบติังาน และการประเมินผล/ตวัช้ีวดัความส าเร็จร่วมกนัอย่างชดัเจน 36) มีการ
ประชุมทบทวนพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั 37) มีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 38) มีการ
สนบัสนุนจากผูน้ าองคก์รต่าง ๆ 39) มีการจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนั 40) มีการรับรู้และยอมรับ
ผลความเส่ียงพร้อมร่วมช่วยกนัแกไ้ข 41) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีจากการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ี
สอดคล้องตามข้อตกลงท่ีเกิดร่วมกัน 42) มีการท างานเป็นทีมท่ีเข้มแข็ง 43 )มีความชัดเจนใน
ผลประโยชน์ร่วมกนั 44)มีการขยายวงกวา้งของผลประโยชน์ 45) มีการผสานประโยชน์ส่วนตนเขา้
กบัประโยชน์ส่วนรวม 46) มีหลกัการความไวว้างใจ 47) มีความใกลชิ้ดหรือการพบปะกนัอยูเ่สมอ 
เพือ่สร้างความไวว้างใจ 48) มีการสร้างสัมพนัธภาพในองค์กรต่าง ๆ 49) มีความจริงใจและเช่ือถือ
กนั   50) มีการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 51) มีการนับถือกนัและกนั 52) มีภาวะในการเป็นผูน้ าใน                   
การประสานงานต่างๆ 53 )มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 54) มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย             
การด าเนินงานลงสู่แผนยุทธศาสตร์จากทุกฝ่ายในเครือข่ายความร่วมมือ 55) มีความหลากหลายใน
บทบาทหน้าท่ีของคณะผูร่้วมงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 56) มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ 57) ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง เพื่อการพฒันา
งานร่วมกนั 58) มีการแนะน าให้ความรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้มี
ความทดัเทียมกนั 59) มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ จากการประชุมร่วมกนัให้เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร 60) มีการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ 61) ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา ด้านการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 62) มีการ
สนบัสนุนความร่วมมือดว้ยการช่วยเหลืองบประมาณ ให้พอเพียงเหมาะสมในการด าเนินงานต่างๆ 
63) มีความรู้เก่ียวกบัการสร้างทกัษะการให้ความร่วมมือ 64) สภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  
มีความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงสร้างให้เกิดความร่วมมือท่ีดี 65) มีบทบาทร่วมกนัในสังคม 66) มีการ
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สร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย 67) มีการสรรหา
บุคคลท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย 68) ผูน้  าของแต่ละภาคส่วนตอ้งมีลกัษณะ
ภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 69) มีการด าเนินงานบนพื้นฐานความถูกต้องและชอบธรรม 70)ผูน้ ามี
ความสามารถในการบริหารจดัการความขดัแยง้ 71) มีการพึ่งพากนัในระดบัท่ีเหมาะสม 72)มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยวธีิการ  ต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน 73) มีการสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนัของทุกฝ่าย 74) โรงเรียนมีการสนบัสนุนความรู้และการใชเ้ทคโนโลยีแก่บา้น วดั และ
ชุมชน 75) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนั 76) บุคลากรยอมรับในผลท่ี
ถูกประเมิน 77) มีความเหมาะสมของผู ้ประเมินผลในการปฏิบัติงาน  78) มีการวดัผลและ
ประเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและความพึงพอใจ  79) มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ขอบเขตขององคก์ร 80)มีความชดัเจนในการก าหนดนโยบายความร่วมมือ 81)มีการสร้างแรงจูงใจ
ทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกให้กบับุคลากรในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 82) มีความเขา้ใจพื้นฐาน
และความเป็นมาขององคก์รต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 83) มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกนั 84) มีการแบ่ง
หนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจน 85) มีการสร้างความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีให้แก่สมาชิก 86) มีความรู้
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน 87) มีความสมคัรใจและเห็นพอ้งตอ้งกนัในการให้ความร่วมมือ 
88) มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 89) มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 90) มีการประสานสัมพนัธ์กบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 91) มี
การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรอย่างต่อเน่ือง 92) มีการใช้หลกัประชาธิปไตยในการ
ด าเนินการความร่วมมือ 93) มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง 94) มี
การศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ 95) มีการส่งเสริมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ   
96)  มีวิ ธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาความร่วมมือ 97)  มีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมอย่างทัว่ถึงต่อเน่ือง 98) มีการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติังานแก่บุคลากรขององคก์รในการสร้างความร่วมมือร่วมกนั 99) มีเทคนิค
วิธีการต่างๆ และส่งเสริมพฒันาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร 100) มีการสร้างความตระหนกั / ความ
เช่ือในความส าเร็จของความร่วมมือแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 101) มีผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี
วิสัยทศัน์ในการท างานร่วมกบัส่วนต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 102) มีการสรรหาแกนน าท่ีมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนั 103) มีอารมณ์ร่วมต่อการเปล่ียนแปลงของเครือข่ายท่ีจะสร้างความส าเร็จ 104) มีการ
ให้ความส าคญักบัปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลกระทบร่วมกนั 105) มี
การช้ีให้เห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมืออยา่งชดัเจน 106) ผูน้  าเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง 
107) มีการลงมือปฏิบติัจริงตามบทบาทหน้าท่ีของตน 108)มีการสร้างวฒันธรรมการยอมรับการ
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เปล่ียนแปลงให้เกิดกบับา้น วดั โรงเรียน 109) มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพื่อส่วนรวม 110) มีการ
ประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 111) มีการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน
ดว้ยวธีิการต่าง ๆ 112) มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และเห็นความส าคญัของทอ้งถ่ิน  113) มี
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็นของชุมชน 114) มีการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งจากผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทน
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระสงฆ ์ผูแ้ทนศาสนาอ่ืน ๆ และผูท้รงคุณวุฒิ 
115) มีการใชห้ลกัการอยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุขตามหลกัจริยธรรม 116) มีการสร้างความส าเร็จระยะ
สั้นหรือเป็นระยะๆ เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือท่ีต่อเน่ือง 117) มีการยอมรับความแตกต่างดว้ย
ความเป็นธรรม 118) มีความจงรักภกัดี/ยึดมัน่ต่อองค์กร119) ใชห้ลกัความคุม้ค่าในการด าเนินการ 
120) มีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม 121) มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพท่ีส่งเสริมความ
ร่วมมือ 122) มีการลงมือปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 123) มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนส่วนรวม 124) มีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม 
 1.4  การวิเคราะห์องค์ประกอบ/ปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน 
  ผูว้ิจยัไดส้รุปและผนวกองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) 
และการสัมภาษณ์ (interview) แลว้น าไปสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม (opinionnaire) จ านวน 124  
ขอ้  น าไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนดี ศรีต าบล ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2555  ประกอบดว้ย  
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูแ้ทนองค์กรทางศาสนา และผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน  297 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล        
รวมทั้งส้ิน  297  คน ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนมา 243 โรงเรียน จ านวนแบบสอบถาม       
243  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 81.82 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC ( Statistical  
Package  for  the  Social Science )  ดว้ยสถิติวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor  analysis)  ประเภทการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และไดส้รุปเป็นองค์ประกอบการ
บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นตารางประกอบค า
บรรยาย เป็น 3  ส่วนดงัน้ี     
  1.4.1 การวเิคราะห์สภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.4.2 การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
วดั โรงเรียน 
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  1.4.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบและปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
  1.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนา และผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวนทั้งส้ิน 243 โรงเรียน  โดย
แยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  ต าแหน่งหนา้ท่ีในสถานศึกษาและประสบการณ์
ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  มี
รายละเอียด    ดงัตารางท่ี  4  
 

ตารางท่ี  4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

   -  ชาย 
   -  หญิง 

 
145 
98 

 
59.67 
40.33 

รวม 243 100 
2 อาย ุ

   -  20 - 30  ปี                             
   -  31 – 40 ปี 
   -  41 – 50  ปี 
   -  50  ปีข้ึนไป 

 
12 
26 
81 
124 

 
4.94 
10.70 
33.33 
51.03 

รวม 243 100 
3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   -   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
   -   ปริญญาตรี                               
   -   ปริญญาโท 
   -   ปริญญาเอก                              
   -   อ่ืน ๆ 

 
102 
81 
58 
2 

 
41.98 
33.33 
23.87 
0.82 

รวม 243 100 
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ตารางท่ี  4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อ สถานภาพ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 
4 ต าแหน่งหนา้ท่ีหลกัในสถานศึกษา 

   -  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
   -  ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนา 
   -  ผูแ้ทนผูป้กครอง 

 
81 
81 
81 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 รวม 243 100 
    
5 ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัในสถานศึกษา 

   -  ไม่เกิน  5 ปี 
   -  6 -10  ปี 
   -  11 – 15  ปี 
   -  16 - 20 ปี   
   -  21 ปี ข้ึนไป 

 
8 
14 
21 
76 

 
3.29 
5.76 
8.64 
31.28 

124 51.03 
รวม 243 100 

  
 จากตารางท่ี 4  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวม  ดา้นเพศพบวา่เป็นเพศ
ชายมากกวา่เพศหญิงคือ  เป็นเพศชายจ านวน  145  คน คิดเป็นร้อยละ 59.67 เพศหญิงจ านวน  98  
คน     คิดเป็นร้อยละ 40.33   ดา้นอายุพบวา่  อายุ  50  ปีข้ึนไปมากท่ีสุด  จ  านวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ 
51.03  รองลงมาคืออายุ  41–50  ปี  จ  านวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33  อายุ 31–40 ปี จ  านวน  26 

คน   คิดเป็นร้อยละ 10.70  และอายุ 20 – 30  จ  านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.94   ดา้นวุฒิการศึกษา
พบว่า  วุฒิการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด  จ  านวน  102  คน  คิดเป็นร้อยละ 41.98 
รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี   81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ระดบัปริญญาโท  จ านวน 
58  คน   คิดเป็นร้อยละ  23.87  และนอ้ยท่ีสุดคือวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอก  จ านวน  2  คน  คิด
เป็นร้อยละ 0.82 ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีหลกัในสถานศึกษาพบวา่ เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน จ านวน 81 
คน ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนา  จ  านวน  81  คน  และผูแ้ทนผูป้กครอง  จ  านวน  81  คน  ในแต่ละต าแหน่ง
หนา้ท่ีหลกัในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  33.33  และดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัใน
สถานศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัในสถานศึกษา 21 ปีข้ึนไปมาก
ท่ีสุด  จ  านวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.03  ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหลกัในสถานศึกษา  
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16 -20  ปี  จ  านวน 76  คน คิดเป็นร้อยละ 31.28  ประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ีหลัก                    
ในสถานศึกษา 11 – 15  ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีหลกั
ในสถานศึกษา  6 -10  ปี จ  านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 5.76  และไม่เกิน  5  ปี  จ านวน  8  คน  คิดเป็น      
ร้อยละ  3.29    
  1.4.2  การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองคป์ระกอบ/ปัจจยัการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  
    ในการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรองค์ประกอบ/ปัจจยัการ
บริหารจดัการ     ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  โดยวิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบสท์ (Best) ซ่ึงมี
รายละเอียด  ดงัตารางท่ี  5  
 
ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
   ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
  วดั โรงเรียน 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

1 การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 3.77 .718 มาก 

2 การมีผูน้ า หรือตวัแทนบา้น วดั โรงเรียนท่ีเขม้แขง็ 3.70 .721 มาก 

3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 3.71 .746 มาก 

4 
มีการสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในจุดมุ่งหมายของบา้น วดั 
โรงเรียน 

3.64 .699 มาก 

5 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางสร้างสรรคเ์พื่อสู่เป้าหมายของ
บา้น วดั โรงเรียน 

3.91 .688 มาก 

6 มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง 3.77 .712 มาก 

7 มีการร่วมกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 3.56 .784 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของ  แต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
 วดั  โรงเรียน(ต่อ) 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

8 มีการยอมรับผูน้ าร่วมกนั 3.72 .755 มาก 

9 ผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดังานใหส้อดคลอ้งกนั 3.82 .727 มาก 

10 
มีการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง โดยโต้ตอบระหว่างผู ้ส่ือสารและ       
ผูรั้บสาร เพื่อประสานงานท่ีดีใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั 

3.78 .780 มาก 

11 มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง 3.99 .726 มาก 

12 มีการเจรจาท าความตกลง และบริหารขอ้ตกลงร่วมกนั 4.00 .695 มาก 

13 การสร้างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ 3.90 .736 มาก 

14 
ขอ้ตกลงในความร่วมมือควรมีเร่ืองเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
ภารกิจ และกระบวนการของความร่วมมือ 

3.65 .793 มาก 

14 
ขอ้ตกลงในความร่วมมือควรมีเร่ืองเก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
ภารกิจ และกระบวนการของความร่วมมือ 

3.65 .793 มาก 

15 
มีการหาขอ้ตกลงท่ีสมานฉนัทใ์หเ้กิดกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังาน ไม่ใช่เพียงการตดัสินใจร่วมกนัเท่านั้น 

4.04 .784 มาก 

16 
การเจรจาต่อรองเพ่ือสร้างความร่วมมือตอ้งมีแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

4.00 .695 มาก 

17 มีความร่วมมือในทุกระดบัชั้นของสายการบงัคบับญัชา 3.90 .736 มาก 

18 มีการปฏิสมัพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน 3.60 .793 มาก 

19 
การมีมุมมองต่อปัญหาท่ีต่างกนั แต่สามารถแสวงหาทางออก
ร่วมกนั 

3.96 .739 มาก 

20 มีการร่วมกนัคิดและแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์ 3.91 .703 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

21 ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ เผชิญปัญหา แกปั้ญหาและตดัสินใจร่วมกนั 4.10 .769 มาก 

22 
การรวมกนัเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.93 .739 มาก 

23 
มีการตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการใชท้รัพยากรและ
สนบัสนุนทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั 

3.89 .718 มาก 

24 
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร  ต่าง ๆ 
ร่วมกนั 

3.76 .781 มาก 

25 
มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ ทักษะต่ างๆ  ท่ี เ อ้ือ
ประโยชน์กัน  

3.62 .759 มาก 

26 มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและขอ้ผิดพลาดร่วมกนั 3.87 .731 มาก 

27 มีการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือลดตน้ทุนการท างาน 4.10 .793 มาก 

28 ความร่วมมือท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางนวตักรรม 3.76 .808 มาก 

29 มีการเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน 3.76 .781 มาก 

30 มีการพฒันาแนวปฏิบติังาน 3.62 .759 มาก 
31 มีการสร้างความกา้วหนา้แก่องคก์ร 3.87 .731 มาก 

32 
มีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการท างาน

ร่วมกนัท่ีชดัเจน 
3.65 .785 มาก 

33 มีแนวความคิดท่ีคลา้ยกนั 3.56 .920 ปานกลาง 
34 มีการกระตุน้การปฏิบติังานร่วมกนั 3.56 .882 ปานกลาง 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

35 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดนโยบายและเป้าหมาย ก าหนด

โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี กฎเกณฑ ์การปฏิบติังาน และ การ

ประเมินผล/ตวัช้ีวดัความส าเร็จร่วมกนัอยา่งชดัเจน 
3.83 .805 มาก 

36 มีการประชุมทบทวนพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั 3.71 .739 มาก 

37 มีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3.71 .796 มาก 

38 มีการสนบัสนุนจากผูน้ าองคก์รตา่ง ๆ 3.89 .771 มาก 

39 มีการจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนั 3.76 .874 มาก 

40 มีการรับรู้และยอมรับผลความเส่ียงพร้อมร่วมช่วยกนัแกไ้ข 3.96 .784 มาก 

43 มีความชดัเจนในผลประโยชน์ร่วมกนั 3.69 .837 มาก 

41 
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีจากการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้ง

ตามขอ้ตกลงท่ีเกิดร่วมกนั 
4.06 .780 มาก 

42 มีการท างานเป็นทีมท่ีเขม้แขง็ 4.06 .832 มาก 

44 มีการขยายวงกวา้งของผลประโยชน์ 3.71 .739 มาก 

45 มีการผสานประโยชน์ส่วนตนเขา้กบัประโยชน์ส่วนรวม 3.71 .796 มาก 

46 มีหลกัการความไวว้างใจ 4.06 .780 มาก 

47 มีความใกลชิ้ดหรือการพบปะกนัอยูเ่สมอเพ่ือสร้างความไวว้างใจ 3.76 .768 มาก 

48 มีการสร้างสมัพนัธภาพในองคก์รต่าง ๆ 3.87 .966 ปานกลาง 

49 มีความจริงใจและเช่ือถือกนั 3.89 .741 มาก 

50 มีการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 3.91 .737 มาก 

51 มีการนบัถือกนัและกนั 3.80 .729 มาก 

52 มีภาวะในการเป็นผูน้ าในการประสานงานต่างๆ 3.77 .745 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

58 
มีการแนะน าใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหมี้ความทดัเทียมกนั 

3.76 .800 มาก 

59 
มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ จากการประชุมร่วมกนั
ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.88 .763 มาก 

60 มีการใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร  ต่าง ๆ 4.04 .752 มาก 

53 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3.99 .766 มาก 

54 
มีความชดัเจนในจุดมุ่งหมาย การด าเนินงานลงสู่แผน
ยทุธศาสตร์จากทุกฝ่ายในเครือข่ายความร่วมมือ 

3.95 .812 มาก 

55 
มีความหลากหลายในบทบาทหนา้ท่ีของคณะผูร่้วมงานหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

3.88 .766 มาก 

56 
มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3.67 .848 มาก 

57 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวเิคราะห์วจิารณ์ตนเอง            
เพ่ือการพฒันางานร่วมกนั 

3.87 .824 

 

มาก 

58 
มีการแนะน าใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหมี้ความทดัเทียมกนั 

3.76 .800 มาก 

61 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

3.67 .848 มาก 

62 
มีการสนบัสนุนความร่วมมือดว้ยการช่วยเหลืองบประมาณ ให้
พอเพียงเหมาะสมในการด าเนินงานต่างๆ 

3.76 .781 มาก 

63 มีความรู้เก่ียวกบัการสร้างทกัษะการให ้   ความร่วมมือ 3.67 .935 ปานกลาง 

64 
สภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยง
สร้างใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี 

4.04 .732 มาก 

65 มีบทบาทร่วมกนัในสงัคม 3.76 .800 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

66 
มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมายใหเ้กิด
ประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย 

3.88 .763 มาก 

67 
มีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมาย             

4.04 .752 มาก 

68 ผูน้ าของแต่ละภาคส่วนตอ้งมีลกัษณะภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 3.96 .772 มาก 
69 มีการด าเนินงานบนพ้ืนฐานความถูกตอ้งและชอบธรรม 3.93 .743 มาก 
70 ผูน้ ามีความสามารถในการบริหารจดัการความขดัแยง้ 3.86 .798 มาก 
71 มีการพ่ึงพากนัในระดบัท่ีเหมาะสม 3.67 .748 มาก 

72 
มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
เช่น การศึกษาดูงาน 

3.76 .762 มาก 

73 มีการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของทุกฝ่าย 3.77 .751 มาก 

74 
โรงเรียนมีการสนบัสนุนความรู้และการใชเ้ทคโนโลยแีก่บา้น วดั และ
ชุมชน 

3.87 .762 มาก 

75 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนั 3.78 .736 มาก 
76 บุคลากรยอมรับในผลท่ีถูกประเมิน 3.81 .782 มาก 
77 มีความเหมาะสมของผูป้ระเมินผลในการปฏิบติังาน 3.79 .746 มาก 

78 
มีการวดัผลและประเมินผลการด าเนินงานจากสภาพจริงและ
ความพึงพอใจ 

3.78 .700 มาก 

79 มีความสามารถในการเช่ือมโยงขอบเขตขององคก์ร 3.82 .734 มาก 

80 มีความชดัเจนในการก าหนดนโยบายความร่วมมือ 3.77 .751 มาก 

81 
มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอกใหก้บั
บุคลากรในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.79 .746 มาก 

82 
มีความเขา้ใจพ้ืนฐานและความเป็นมาขององคก์รต่าง ๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.87 .762 มาก 

83 มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกนั 3.78 .736 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 

(n=243) 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X )   S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

84 มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจน 3.81 .782 มาก 
85 มีการสร้างความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่สมาชิก 3.79 .746 มาก 
86 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน 3.78 .700 มาก 
87 มีความสมคัรใจและเห็นพอ้งตอ้งกนัในการใหค้วามร่วมมือ 3.82 .734 มาก 
88 มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 3.73 .760 มาก 
89 มีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 3.76 .755 มาก 

90 
มีการประสานสมัพนัธ์กบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

3.86 .740 มาก 

91 มีการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 3.74 .742 มาก 

92 มีการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ 3.76 .800 มาก 

93 มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 3.88 .763 มาก 

94 มีการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคตอ่ความร่วมมือ 4.04 .752 มาก 

95 มีการส่งเสริมปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมมือ 3.96 .772 มาก 

96 
มีวธีิการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันา
ความร่วมมือ 

3.93 .743 มาก 

97 
มีการประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละ
กิจกรรมอยา่งทัว่ถึงต่อเน่ือง 

3.86 .798 มาก 

98 
มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานแก่บุคลากรของ
องคก์รในการสร้างความร่วมมือร่วมกนั 

3.67 .748 มาก 

99 มีเทคนิควธีิการต่างๆ และส่งเสริมพฒันาสมาชิกเครือข่าย/บุคลากร 3.76 .762 มาก 

100 
มีการสร้างความตระหนกั / ความเช่ือในความส าเร็จของ       
ความร่วมมือแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

3.84 .771 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

101 
มีผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีวสิยัทศัน์ในการท างาน
ร่วมกบัส่วนต่าง ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.68 .765 มาก 

102 มีการสรรหาแกนน าท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 3.81 .775 มาก 

103 
มีอารมณ์ร่วมต่อการเปล่ียนแปลงของเครือข่ายท่ีจะสร้าง
ความส าเร็จ 

3.76 .808 มาก 

104 
มีการใหค้วามส าคญักบัปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหาของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลกระทบร่วมกนั 

3.87 .762 มาก 

105 มีการช้ีใหเ้ห็นภาพของความส าเร็จ ในความร่วมมืออยา่งชดัเจน 3.83 .813 มาก 

106 ผูน้ าเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง 3.68 .840 มาก 

107 มีการลงมือปฏิบติัจริงตามบทบาทหนา้ท่ีของตน 3.75 .779 มาก 

108 
มีการสร้างวฒันธรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดกบั
บา้น วดั โรงเรียน 

3.61 .798 มาก 

109 มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพ่ือส่วนรวม 3.67 .966 ปานกลาง 

110 มีการประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 3.76 .808 มาก 

111 มีการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนดว้ยวธีิการต่าง ๆ 3.87 .762 มาก 

112 
มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และเห็นความส าคญั       
ของทอ้งถ่ิน 

3.83 .813 มาก 

113 
มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็น       
ของชุมชน 

3.59 .966 ปานกลาง 

114 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจาก 3.74 .781 มาก 
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ตารางท่ี  5  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของตวัแปร
 ของแต่ละตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั  
       โรงเรียน (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ/ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือ 

ของบา้น วดั โรงเรียน 
( X ) S.D. 

ระดบั               
ความส าคญั
ของตวัแปร 

 

ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระสงฆ ์ผูแ้ทน

ศาสนาอ่ืน ๆ และผูท้รงคุณวฒิุ 
   

115 มีการใชห้ลกัการอยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุขตามหลกัจริยธรรม 3.76 .787 มาก 

116 
มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ เพ่ือจูงใจใหเ้กิด

ความร่วมมือท่ีต่อเน่ือง 
3.95 .777 มาก 

117 มีการยอมรับความแตกต่างดว้ยความเป็นธรรม 3.78 .774 มาก 

118 มีความจงรักภกัดี/ยดึมัน่ต่อองคก์ร 3.81 .788 มาก 

119 ใชห้ลกัความคุม้ค่าในการด าเนินการ 3.93 .750 มาก 

121 มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพท่ีส่งเสริมความร่วมมือ 3.86 .811 มาก 

122 มีการลงมือปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 3.54 .747 มาก 

123 มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชนต์่อชุมชนส่วนรวม 3.69 .750 มาก 

124 มีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม 3.81 .762 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 3.79 .774 มาก 

 
 จากตารางท่ี  5  พบวา่  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย  ( X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  โดยภาพรวมของตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบ/ ปัจจยัของการบริหารจดัการความร่วมมือของ
บา้น วดั โรงเรียน ทั้ง  124  ขอ้  พบว่า  ค่าเฉล่ีย ( X )   เท่ากบั  3.79 แสดงว่า ในภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน อยู่ในระดบั
มาก  และพบวา่  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยรวมเท่ากบั .774 หมายความวา่  การกระจาย
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ของขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญั
ของตวัแปร อยูใ่นระดบั 4  และมีความคิดเห็นระดบั  3  และ 5  ประปราย  ในลกัษณะน้ีแสดงวา่  ผูต้อบ
แบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน ใกลเ้คียงกนั 
 เม่ือวิเคราะห์ค่า ( X )   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  เป็นรายตวัแปรส าหรับการ
บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ทั้ง 124  ตวัแปร พบในลกัษณะเดียวกนักล่าวคือ ( X ) 
ระหวา่ง 3.56 – 4.10 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัแต่ละ
รายตวัแปร   อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าระหวา่ง  .695 - .813 
หมายความว่า   การกระจายของข้อมูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นวา่ระดบัความส าคญัตวัแปรระดบั  4  และมีความคิดเห็นระดบั 3 และ 5 ประปราย  ลกัษณะ
เช่นน้ีแสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ใกลเ้คียงกนั 

  1.4.3  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 
ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อให้ได้ตวัแปรท่ีส าคญั                  
ขององคป์ระกอบและปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
   การวิเคราะห์องคป์ระกอบและปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
วดั โรงเรียน  เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี  1  เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน ค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1 องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
วดั โรงเรียนเป็นพหุองค์ประกอบ  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ขอ้มูลส าเร็จรูป SPSS/PC ( Statistical  
Package  for the Social Science)  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงคือสถิติวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor  
Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยจดักระท า
ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
   1.4.3.1  การทดสอบความเหมาะสม  ความพอเพียงและแมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรซ่ึงพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่าคือ 
    1.  ค่า  KMO  and  Bartlett’s Test  โดยดูค่าโดยค่า  KMO (Kaiser-
Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy)  ท่ีมีค่ามาก (เขา้ใกลห้น่ึง) 
    2.  ค่าท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐานของ  Bartlett’s  Test  of  Sphericity ; 
    H0 : ตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
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    H1 :  ตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน มี
ความสัมพนัธ์กนั  โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั .05 (Sig < 0.05 ) วา่ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 6  
 
ตารางท่ี  6  ค่า  KMO-Meyer-olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy 
 
 

Kaiser-Meyer-olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy .917 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity   Approx. Chi-Square  29566.243 
  Df 7626 

  Sig. .000 

 จากตารางท่ี 6 ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of 
Sampling Adequacy) ไดเ้ท่ากบั .917  ซ่ึงไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice)  ไดท้  าการศึกษาค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling  Adequacy)  ในการวดัความเหมาะสมของขอ้มูล
วา่ควรใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  หรือไม่และไดส้รุปวา่  ถา้ค่า KMO 
≥0.80 แสดงว่าขอ้มูลชุดน้ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดดี้  ดงันั้นขอ้มูลชุดน้ีจึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดย
ค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีนยัส าคญัทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05 ) แสดงว่า  ค่า
แมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ  มีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ต่อไป   

1.4.3.2 ท าการสกดัปัจจยั (Factor Extraction) ดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั  
(Principal  Component  Analysis : PCA) ผลการสกดัปัจจยันโยบายและการปฏิบติัดา้นการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนแสดงเฉพาะองค์ประกอบค่าไอเกน (eigenvalues) 1      
ข้ึนไป ดงัตารางท่ี  7 
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ตารางท่ี  7   องคป์ระกอบ  ค่าความแปรปรวน  ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของ           
                     ความแปรปรวนสะสมของตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

 
 

Total Variance Explained 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

จากตารางท่ี  7  แสดงจ านวนองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน  จ านวนทั้งส้ิน 6 องคป์ระกอบ  ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหวา่ง 
2.989 – 10.839 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เท่ากบัร้อยละ 
41.584 ลกัษณะน้ีแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ  สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องคป์ระกอบไดเ้ท่ากบั  41.584 

เม่ือน าองคป์ระกอบท่ีมีค่าความแปรปรวนของตวัแปรหรือค่าไอเกน (eigenvalue) เท่ากบั 1 
ข้ึนไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริ
แมกซ์ (Varimax method) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึนและสรุป
เป็นองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  ทั้งน้ีในการพิจารณาวา่เป็น  1 
องคป์ระกอบ ใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  เท่ากบั 0.55 

Componen
t Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 44.473 35.866 35.866 44.473 35.866 35.866 13.441 10.839 10.839 

2 6.971 5.622 41.488 6.971 5.622 41.488 12.758 10.289 21.128 

3 4.246 3.424 44.912 4.246 3.424 44.912 9.492 7.655 28.784 

4 4.103 3.309 48.220 4.103 3.309 48.220 7.207 5.812 34.596 

5 2.937 2.368 50.589 2.937 2.368 50.589 4.959 3.999 38.595 

6 2.626 2.117 52.706 2.626 2.117 52.706 3.707 2.989 41.584 
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ข้ึนไป 1 จ  านวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้น ๆ ตั้งแต่  3  ตวัแปร
ข้ึนไป   โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลงัหมุนแกนแบบ       
ตั้งฉาก (Orthogonal rotation)  รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี  8 
 
ตารางท่ี  8  แสดงน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน     
                   แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 
A3 .920      
A65 .916      
A92 .915      
A9 .913      
A18 .911      
A33 .910      
A102 .875      
A109 .845      
A108 .711      
A116 .697      
A67       
A7  .733     
A23  .724     
A57  .667     
A25  .665     
A39  .644     
                                                           

1 Barbara G. Tabachnik  and Linda S. Fidell, Using  Multivaiate Statistics  (New York : 

harper & Ror, 1983),411. 
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ตารางท่ี  8  แสดงน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน     
                 แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 
A36  .611     
A61  .604     
A75       
A10       
A83       
A43       
A101       
A104       
A44       
A59       
A115       
A114       
A111       
A73       
A97       
A45       
A74       
A119       
A6   .672    
A41   .660    
A32   .643    
A60   .640    
A11   .619    
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ตารางท่ี  8  แสดงน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน     
                   แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 
A12       
A17       
A14       
A68       
A82       
A13       
A94       
A34       
A95       
A90       
A29       
A91       
A93       
A30       
A87       
A24    .657   
A27    .656   
A123    .615   
A26    .610   
A113       
A112       
A71       
A20       
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ตารางท่ี  8  แสดงน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน     
                   แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) (ต่อ) 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
 1 2 3 4 5 6 
A105       
A118     .895  
A58     .840  
A124     .703  
A110     .692  
A120       
A38       
A19       
A88       
A72       
A66      .719 
A84      .612 
A22      .602 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 33 iterations. 
  

  จากตารางท่ี 8   พบว่า องค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั 
โรงเรียนมีทั้งส้ิน  6  องคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  คือ  องคป์ระกอบท่ี  1  มี
จ  านวน ตวัแปร 10  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี  2  มีจ านวนตวัแปร  7  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี  3  มี
จ านวนตวัแปร 5 ตวัแปรองคป์ระกอบท่ี  4  มีจ านวนตวัแปร  4  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี  5  มีจ านวน
ตวัแปร 4  ตวัแปรและองคป์ระกอบท่ี  6  มีจ านวนตวัแปร  3  ตวัแปร  ดงัแสดงรายละเอียดของตวัแปร
ในแต่ละองคป์ระกอบ  ในตาราง ท่ี 9 
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ตารางท่ี  9  แสดงองคป์ระกอบท่ีมีตวัแปรท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  เท่ากบั    
                   0.55  ข้ึนไปและมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบตั้งแต่  3  ตวัข้ึนไป 
 

องคป์ระกอบ 
 

ตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือ 
ของบา้น วดั โรงเรียน 

จ านวน 
ตวัแปร 

ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 3, 65, 92, 9, 18, 33, 102, 109, 108, 116 10 .697-.920 
2 7, 23 , 57, 25, 39, 36, 61 7 .604-.733 
3 6, 41, 32, 60, 11 5 .619-.672 
4 24, 27, 123, 26 4 .610-.657 
5 118, 58, 124, 110 4 .692-.895 
6 66, 84, 22 3 .602-.719 

  

  จากตารางท่ี  9  พบวา่  องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน         
มีองคป์ระกอบทั้งส้ิน  6  องคป์ระกอบ  มีตวัแปรบรรยาย  33  ตวัแปรโดยองคป์ระกอบท่ี 1  มีตวั
แปรบรรยาย  จ านวน 10  ตวัแปร ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง  .697-.920 องคป์ระกอบท่ี 2  มีตวั
แปรบรรยาย  จ านวน  7  ตวัแปร  ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .604-.733 องคป์ระกอบท่ี 3  มีตวั
แปรบรรยาย  จ านวน  5  ตวัแปร ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .619-.672 องคป์ระกอบท่ี 4  มี
ตวัแปรบรรยาย  จ านวน  4  ตวัแปร  ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .610-.657 องคป์ระกอบท่ี  5  
มีตวัแปรบรรยาย   จ  านวน 4 ตวัแปร  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .692-.895 และองคป์ระกอบ
ท่ี  6  มีตวัแปรบรรยาย จ านวน  3 ตวัแปร ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง  .602-.719  ซ่ึง
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ ผูว้ิจยัได้ตั้งช่ือองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกบัโครงสร้าง
องคป์ระกอบและอธิบายรายละเอียดดงัตารางท่ี 10 – 15 
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  ตารางท่ี  10   องคป์ระกอบท่ี  1   
 

ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั .920 
2 65 มีบทบาทร่วมกนัในสังคม .916 
3 92 มีการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ .915 
4 9 ผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดังานใหส้อดคลอ้งกนั .913 
5 18 มีการปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั 

โรงเรียน 
.911 

6 33 มีแนวความคิดท่ีคลา้ยกนั .910 
7 102 มีการสรรหาแกนน าท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั .875 
8 109 มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพื่อส่วนรวม .845 
9 108 มีการสร้างวฒันธรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงให้เกิดกบั

บา้น วดั โรงเรียน          
.711 

10 116 มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ เพื่อจูงใจให้
เกิดความร่วมมือท่ีต่อเน่ือง    

.697 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 13.441 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 10.839 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative %of variance) 10.839 

  
 จากตารางท่ี  10  พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 1 มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 10 ตวัแปร  
เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี  3, 65, 92, 9, 18, 33, 
102, 109, 108  และ 116 ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .697-.920 ค่าความ
แปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากบั 13.441 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร        
( Percent of Variance) เท่ากบั 10.839 และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร 
(cumulative Percent of variance) เท่ากบั 10.839 ลกัษณะเช่นน้ีแสดงวา่  ตวัแปรทั้ง 10  ตวัแปร  
เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนไดดี้
ท่ีสุดและองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร ไดร้้อยละ 10.839 และเม่ือ
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เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กบัองคป์ระกอบทั้ง  6 องคป์ระกอบแลว้  
องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 1 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 1 ท่ีตวั
แปรส่วนใหญ่เก่ียวกบัแนวทางหรือหลักการในการบริหารจดัการความร่วมมือ  ผูว้ิจยัจึงตั้ งช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่  “หลกัการสร้างความร่วมมือ” 
 
  ตารางท่ี  11  องคป์ระกอบท่ี  2  
  
 

 ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 7 มีการร่วมกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั .733 
2 23 มีการตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการใช้

ทรัพยากรและสนบัสนุนทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั 
.724 

3 57 ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วจิารณ์ตนเองเพื่อการ
พฒันางานร่วมกนั 

.667 

4 25 มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ ทกัษะต่างๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์กนั 

.665 

5 39 มีการจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนั .644 
6 36 มีการประชุมทบทวนพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงาน

ร่วมกนั 
.611 

7 61 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา .604 
 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 12.758 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 10.289 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร(cumulative %of 

variance) 
21.128 

  

 จากตารางท่ี  11  พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 2 มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 7 ตวัแปร  
เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือตวัแปรท่ี 7, 23, 57, 25, 39, 36 
และ 61 ซ่ึงมีค่าน ้าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .604-.733 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
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(eigenvalues) เท่ากบั 12.758 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร ( Percent of Variance) 
เท่ากบั และ  10.289 ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative Percent of 
variance)  เท่ากบั 21.128  ลกัษณะเช่นน้ีแสดงวา่  ตวัแปรทั้ง 7 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยาย
องค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียนได้ดีท่ีสุดและองค์ประกอบน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร ได้ร้อยละ 21.128  และเม่ือเปรียบเทียบค่าความ
แปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กบัองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบแลว้  องค์ประกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 2 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองค์ประกอบท่ี 2 ท่ีตวัแปรส่วนใหญ่
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของสมาชิก ผูว้จิยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่  “การมีส่วนร่วม” 

   ตารางท่ี  12  องคป์ระกอบท่ี  3    
 
 

 ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 6 มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง .672 
2 41 มีความสัมพนัธ์ท่ีดีจากการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี             

ท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ตกลงท่ีเกิดร่วมกนั 
.660 

3 32 มีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการ
ท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน 

.643 

4 60 มีการใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร 
ต่าง ๆ 

.640 

5 11 มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง .619 
 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 9.492 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 7.655 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร(cumulative %of 

variance) 
28.784 

 
   จากตารางท่ี  12  องคป์ระกอบท่ี  3  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน  5  ตวัแปร  
เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือ 6, 41, 32, 60 และ 11 ซ่ึงมีค่า
น ้ าหนักตวัแปร ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .619-.672 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 



243 

 

  

เท่ากบั 9.492 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร ( Percent of Variance) เท่ากบั 7.655และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative Percent of variance)  เท่ากบั 28.784 ลกัษณะ
เช่นน้ีแสดงวา่ ตวัแปร        ทั้ง 5 ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน ไดร้้อยละ 28.784 และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กบั
องค์ประกอบทั้ง  6 องค์ประกอบ    แล้ว องค์ประกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 3  และเม่ือ
พิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 3  ท่ีตวัแปรส่วนใหญ่เก่ียวกบัการจดัการกบัส่ิงท่ีจะท าให้
เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในความร่วมมือ ผูว้จิยัจึง      ตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การจัดการสัมพนัธภาพ” 

ตารางท่ี  13   องคป์ระกอบท่ี  4    
 
 

 ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 24 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร     
ต่าง ๆ ร่วมกนั 

.657 

2 27 มีการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัเพื่อลดตน้ทุนการ
ท างาน 

.656 

3 123 มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม .615 
4 26 มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและขอ้ผดิพลาดร่วมกนั .610 
 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 7.207 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 5.812 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร(cumulative %of 

variance) 
34.596 

 
 จากตารางท่ี  13  องค์ประกอบท่ี  4  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน  4  ตวัแปร
เรียงล าดบัความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือ 24, 27, 123 และ 26  ซ่ึงมีค่า
น ้ าหนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .610-.657  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 
เท่ากบั 7.207 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percent of Variance) เท่ากบั 5.812  และค่าร้อย
ละของ ความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative  Percent  of  variance) เท่ากบั 34.596 ลกัษณะ
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เช่นน้ีแสดงว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองค์ประกอบได้ดีท่ีสุดและ
องค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน ไดร้้อยละ34.596 และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กบั
องคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบแลว้องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดบั 4 และเม่ือพิจารณาตวั
แปรทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 4       ท่ีตวัแปรส่วนใหญ่เก่ียวกบัการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เอ้ือกนัให้
เกิดความร่วมมือ ผูว้จิยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนั” 
 
ตารางท่ี  14  องคป์ระกอบท่ี  5    

 ท่ี ตวัแปร ขอ้ความ 
ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 118 มีความจงรักภกัดี/ยดึมัน่ต่อองคก์ร .895 
2 58 มีการแนะน าใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหมี้ความทดัเทียมกนั 
.840 

3 124 มีการใชห้ลกัความโปร่งใสในการปฏิบติังาน .703 
4 110 มีการประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย 
.692 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 4.959 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 3.999 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร(cumulative %of 

variance) 
38.595 

 
 จากตารางท่ี  14  องคป์ระกอบท่ี  5  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 4  ตวัแปร  เรียงล าดบั
ความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือ 118, 58, 124 และ110 ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกั         
ตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  .692-.895 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากบั .4959           
ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percent of Variance) เท่ากบั 3.999 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative Percent of variance) เท่ากบั 38.595  ลกัษณะเช่นน้ี
แสดงวา่     ตวัแปรทั้ง  4 ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองคป์ระกอบไดดี้ท่ีสุดและองคป์ระกอบ
น้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ได้
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ร้อยละ 38.595และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 
องค์ประกอบแล้ว องค์ประกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดับ 5 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดใน
องคป์ระกอบท่ี 5  ท่ีตวัแปรส่วนใหญ่เก่ียวกบัคุณธรรมในการปฏิบติังาน  ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ี
วา่  “การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร” 
 
ตารางท่ี  15  องคป์ระกอบท่ี  6  
 
 

 
 

ท่ี 
ตวัแปร ขอ้ความ 

ค่าน ้าหนกั
องคป์ระกอบ 

1 66 มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมาย  ให้
เกิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย 

.719 

2 84 มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจน .612 
3 22 การรวมกนัเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ลกัษณะของ

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
.602 

 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 3.707 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( Percent of Variance) 2.989 
 ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร(cumulative %of 

variance) 
41.584 

 
 จากตารางท่ี 15  องคป์ระกอบท่ี  6  มีตวัแปรส าคญับรรยายจ านวน 3 ตวัแปร เรียงล าดบั
ความส าคญัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) คือ 66, 84 และ 22  ซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวัแปร             
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .602-.719  ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากบั 3.707             
ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร ( Percent of Variance)  เท่ากบั 2.989 และค่าร้อยละของ     
ความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative Percent of variance)  เท่ากบั  41.584 ลกัษณะเช่นน้ีแสดง
ว่า ตวัแปรทั้ง  3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนับรรยายองค์ประกอบไดดี้ท่ีสุด  และองค์ประกอบน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนไดร้้อย
ละ 41.584และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กบัองค์ประกอบทั้ง  6 
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องค์ประกอบแล้วองค์ประกอบน้ีมีความส าคญัเป็นอนัดับ 6  และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดใน
องคป์ระกอบท่ี 6  ตวัแปรส่วนใหญ่เก่ียวกบับรรยากาศในองคก์ร  ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การ
สร้างบรรยากาศองค์กร” 
  จากผลวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั 
โรงเรียน มีองคป์ระกอบทั้งหมด  6  องคป์ระกอบ  สามารถสรุปเป็นภาพ ดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี  6  องคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
  

  หลกัการสร้างความร่วมมือ 
Factor 1 

 
การจดัการ
สัมพนัธภาพ 

Factor 3 

 

การเสริมสร้าง
คุณธรรมในองคก์ร 

Factor 5 
 

 
        การเสริมสร้าง        

        ประโยชน์ร่วมกนั 
        Factor 4 

 
 

การมีส่วนร่วม 
Factor 2 

 
 

 

 การบริหารจัดการ 

ความร่วมมือของ 

บ้าน วดั โรงเรียน 

 

การสร้างบรรยากาศองคก์ร 
Factor 6 
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 จากแผนภูมิท่ี 6  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน มีองคป์ระกอบทั้งหมด 6 องคป์ระกอบคือ 1) หลกัการสร้างความร่วมมือ  2) การ
มีส่วนร่วม 3) การจัดการสัมพนัธภาพ 4) การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน 5) การเสริมสร้าง
คุณธรรมในองคก์ร และ 6) การสร้างบรรยากาศองคก์ร  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี                               
 องค์ประกอบที ่1  หลกัการสร้างความร่วมมือ ประกอบด้วย  10  ตัวแปร ดังนี ้ 

1. มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
2. มีบทบาทร่วมกนัในสังคม 
3. มีการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ 
4. ผูน้  าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดังานใหส้อดคลอ้งกนั 
5. มีการปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน 
6. มีแนวความคิดท่ีคลา้ยกนั 
7. มีการสรรหาแกนน าท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 
8. มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพื่อส่วนรวม 
9. มีการสร้างวฒันธรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดกบับา้น วดั โรงเรียน          
10.มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ เพื่อจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือท่ี

ต่อเน่ือง    
 องค์ประกอบที ่ 2  การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  7  ตัวแปร  ดังนี ้ 

1. มีการร่วมกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 
2. มีการตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการใชท้รัพยากรและสนบัสนุนทรัพยากรซ่ึง

กนัและกนั 
3. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วจิารณ์ตนเองเพื่อการพฒันางานร่วมกนั 
4. มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ ทกัษะต่างๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์กนั 
5. มีการจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนั 
6. มีการประชุมทบทวนพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั 
7. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา 

 องค์ประกอบที ่ 3  การจัดการสัมพนัธภาพ  ประกอบด้วย  5  ตัวแปร  ดังนี้ 
1. มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง 
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2. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีจากการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ตกลงท่ีเกิด
ร่วมกนั 

3. มีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน 
4. มีการใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร ต่าง ๆ 
5. มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง 
องค์ประกอบที ่ 4 การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนั  ประกอบด้วย  4  ตัวแปร ดังนี้ 
1. มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกนั 
2. มีการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัเพื่อลดตน้ทุนการท างาน 
3. มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม 
4. มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและขอ้ผิดพลาดร่วมกนั 
องค์ประกอบที ่ 5  การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย  4  ตัวแปร  ดังนี้ 
1. มีความจงรักภกัดี/ยดึมัน่ต่อองคก์ร 
2. มีการแนะน าให้ความรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายให้มี           

ความทดัเทียมกนั 
3. มีการใชห้ลกัความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
4. มีการประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
องค์ประกอบที ่ 6 การสร้างบรรยากาศองค์กร  ประกอบด้วย  3  ตัวแปร  ดังนี้ 
1. มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมาย  ใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย 
2. มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจน 
3. การรวมกนัเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

ตอนที ่2  ผลการยนืยนัองค์ประกอบ/ปัจจัยการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน  

      

 เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อทราบผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั  โรงเรียน  ตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 2  ผลการยืนยนัองค์ประกอบ
การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนเป็นอยา่งไร  และสมมุติฐานการวิจยัขอ้ที่  2 
องค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนมีความเหมาะสม เป็นไปได ้            
มีประโยชน์ และถูกต้อง  และเพื่อให้ได้องค์ประกอบ/ปัจจัยท่ีผ่านการตรวจสอบและยืนยนั            
ความเหมาะสม  ผูว้ิจยัได้น าองค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2.3 เสนอ
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ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย ผูบ้ริหารส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูอ้  านวยการโรงเรียน
ดี ศรีต าบล (โรงเรียนระดบัประถมศึกษา) ยืนยนัองค์ประกอบโดยใช้แบบสอบถาม โดยพิจารณา 
องคป์ระกอบ  4 ดา้น คือ ดา้นความเหมาะสม  เป็นไปได ้ มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง   และมี
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคิดเป็นร้อยละของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเห็นดว้ยกบัประเด็น
ดงักล่าว ดงัน้ี 
 2.1 การยนืยนัองค์ประกอบของการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน 
 
ตารางท่ี  16   ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี                 
                     ความเห็นดว้ยต่อองคป์ระกอบของการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น  
 วดั  โรงเรียน                  
 
                     ดา้นความเหมาะสม เป็นไปได ้ มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง  

องคป์ระกอบ 
การบริหารจดัการ 
ความร่วมมือของ 
บา้น วดั โรงเรียน 

ความเหมาะสม เป็นไปได ้ มีประโยชน ์ มีความถูกตอ้ง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. หลกัการสร้าง  
ความร่วมมือ 7 100 7 100 7 100 7 100 

2. การมีส่วนร่วม 7 100 7 100 7 100 7 100 
3. การจดัการ
สมัพนัธภาพ 7 100 7 100 7 100 7 100 
4. การเสริมสร้าง
ประโยชน์ร่วมกนั 6 85.714 6 85.714 6 85.714 6 85.714 
5. การเสริมสร้าง
คุณธรรมในองคก์ร 7 100 7 100 7 100 7 100 
6. การสร้าง
บรรยากาศองคก์ร 7 100 7 100 7 100 7 100 
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 จากตารางท่ี 16 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 7 ท่าน มีความคิดเห็น           
ด้วยต่อองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียนด้านความเหมาะสม      
เป็นไปได ้ มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 100   ในองคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการสร้าง
ความร่วมมือ  องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วม องค์ประกอบท่ี 3 การจดัการสัมพนัธภาพ 
องค์ประกอบท่ี 5 การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร  และองค์ประกอบท่ี 6 การสร้างบรรยากาศ

องคก์ร  ส าหรับองคป์ระกอบท่ี 4 การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนั มีผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 6 ท่าน มีความคิดเห็นด้วยต่อองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน  ดา้นความเหมาะสม  เป็นไปได ้ มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 85.714     

 2.2 การสังเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และข้อวิจารณ์

ของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อองค์ประกอบของการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน 

วดั โรงเรียน ดังนี ้

  ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อองคป์ระกอบการ

บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ในดา้นความเหมาะสม  เป็นไปได ้ มีประโยชน์ 

และความถูกตอ้ง เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 

โรงเรียนคือ องค์ประกอบด้านหลักการสร้างความร่วมมือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจดัการ

สัมพนัธภาพ   ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร และด้านบรรยากาศขององค์กรมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด   เพราะความร่วมมือระหวา่งองคก์รทั้ง 3 องคก์ร คือ บา้นวดั โรงเรียนนั้นควรมี

การเร่ิมตน้ท่ีดีในการสร้างความร่วมมือดว้ยการมีหลกัในการสร้างความร่วมมือ  ใชก้ระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย    ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ บนพื้นฐาน

การมีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน พร้อมกับการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างความ

ร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับดา้นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนั ไดมี้ผูท้รงคุณวุฒิกล่าวว่า

บา้น วดั โรงเรียน  เป็นการร่วมกนัในเชิงแลกเปล่ียน ช่วยเหลือระหวา่งกนั ไม่ควรจะมีผลประโยชน์

ของฝ่ายใด แต่ในขณะเดียวกนัผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนเห็นวา่เหมาะสม และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า

ด้านประโยชน์ ควรมีขอบเขตว่าเป็นผลประโยชน์ด้านใด การศึกษาชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง บา้น วดั 

โรงเรียนหรือธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตวัแทนของแต่ละฝ่ายตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีจิตเป็น
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สาธารณะและ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั  ดังนั้นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อให้เกิดแก่ชุมชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะด้านการจดัการศึกษาก็เป็นองค์ประกอบท่ีน่าจะท า

ความตกลงใหเ้ขา้ใจตรงกนัระหวา่ง บา้น วดั และโรงเรียน 

  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานด้านความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน มีปัจจัย

อุปสรรคท่ีส าคญั  ซ่ึงโรงเรียนตอ้งมีความเขม้แขง็และยดืหยุน่ในการด าเนินงาน เน่ืองจากปัจจยัดา้น

การสรรหาบุคคลหรือตวัแทนของแต่ละฝ่ายท่ีมีความพร้อม จิตอาสาท่ีจะร่วมมือ  ตลอดจนเวลาและ

ภาระหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งอาจท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทุกประการจึง

ต้องมีความยืดหยุ่นในการด าเนินการต่างๆ   นับว่าความร่วมมือท่ีดีเป็นปัจจัยส าคญัในการ

พฒันาการบริหารจดัการศึกษาโดยตอ้งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการสร้างความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามร่วมมือไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้การบริหารจดัการมี

ความสมบูรณ์และประสบความส าเร็จ และท าใหอ้งคก์รนั้นเติบโตอยูร่อด และย ัง่ยนืต่อไป  
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บทที ่ 5 

 สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed  methodology )โดยขั้นตอน
แรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative  research)  โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน และ2)  เพื่อทราบผลผลการยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน การด าเนินการวจิยัประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี   
 ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการความ
ร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน เพื่อพฒันาเป็นเคร่ืองมือการวจิยั   โดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สรุปวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการบริหารจดัการ  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือในการ
บริหารจัดการ และโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล   แล้วน าข้อสรุป มาวิเคราะห์เป็นตัวแปร
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน และสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview From) น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ 12 
ท่าน โดยเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะจง (purposive method) จ  านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง   ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ ผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่ีอยูใ่นโครงการ “โรงเรียนดี ศรี
ต าบล” แล้วประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และจากขอ้มูลแบบ
สัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญ เพื่อสรุป เป็นตัวแปรและน าไปเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
(Opinionnaire)  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือการวิจยั  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยดชันีความ
สอดคลอ้งท่ีเรียกวา่ค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงพิจารณาค่า IOC ท่ีมากกวา่ 
0.5 ข้ึนไป โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวุฒิ และค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดข้อ้ค าถามจ านวน 124 ขอ้ หลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดียวกบัการวิจยัคร้ังน้ี  
จ านวน 10 โรงเรียน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 30 คน รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
(reliability) ของแบบสอบถาม     ดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α- coefficient)  ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .9859 แลว้น าแบบสอบถาม
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ท่ีจดัท าสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) รวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อไดอ้งคป์ระกอบการบริหารจดัการความ
ร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ของโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล จ านวน 297 
โรงเรียน  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูแ้ทนองค์กรทางศาสนาพุทธ และผูแ้ทน
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน  297  คน ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา  243  โรงเรียน 
ผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวนทั้งส้ิน  243  คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์โดยใช้สถิติ  
ค่าความถ่ี (frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : ( X )) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)  การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  
Analysis : EFA)  เพื่อใหไ้ดอ้งคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 
          ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบและยืนยนัองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  ซ่ึงด าเนินการตรวจสอบ
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน โดยน า
องค์ประกอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีได้จากขั้นท่ี 1 มาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเช่ือถือใน
องค์ประกอบ   ท่ีเหมาะสม ด้วยแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ/ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 7 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดบัสูงและเป็นผูรั้บผิดชอบงานในโรงเรียนดี ศรีต าบล ได้
พิจารณาประเด็นดา้นความเหมาะสม  เป็นไปได ้ มีประโยชน์ และความ  ถูกตอ้งครอบคลุม  พร้อม
ทั้งให้ขอ้เสนอแนะ ขอ้วิพากษ ์เพื่อปรับปรุงให้ไดอ้งคป์ระกอบท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยใชส้ถิติ
ค่าความถ่ี (frequency : f)  ค่าร้อยละ (percentage :%) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี(frequency : f) ค่าร้อยละ(percentage : 
%) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetric mean : ( X )) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)                 
การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content 
analysis)  
 
สรุปผลการวจัิย 

 

 การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน  ได้ข้อค้นพบ             
สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. องค ์ป ระกอบกา รบริห า รจ ดัก า รคว ามร่ว มม ือของบ า้น  ว ัด  โรง เ รียน 
ประกอบด้วย 6  องค์ประกอบ เรียงตามล าดบัน ้ าหนักองค์ประกอบท่ีไดจ้ากมากไปหาน้อย คือ
หลกัการสร้างความร่วมมือ  การมีส่วนร่วม  การจดัการสัมพนัธภาพ  การเสริมสร้างประโยชน์
ร่วมกนั  การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร  และการสร้างบรรยากาศองค์กร  ดงันั้นองค์ประกอบ   
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การบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน  จึงเป็นพหุองค์ประกอบตามสมมุติฐาน      
การวจิยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.1 องค์ประกอบท่ี 1 หลักการสร้างความร่วมมือ มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบ  10  ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  อยูร่ะหวา่ง .697-.920 มีค่า     
ความแปรปรวน 13.441 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 10.839 เป็นองค์ประกอบ                 
ท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดับท่ี 1 และจดัเรียงล าดับตวัแปรตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading)  ดงัน้ี 1) มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 2) มีบทบาทร่วมกนัในสังคม 3) มีการใชห้ลกั
ประชาธิปไตยในการด าเนินการความร่วมมือ 4) ผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดังานให้
สอดคลอ้งกนั 5) มีการปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน 6) มีแนวความคิดท่ี
คลา้ยกนั 7) มีการสรรหาแกนน าท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 8) มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพื่อ
ส่วนรวม 9) มีการสร้างวฒันธรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงให้เ กิดกบับา้น วดั โรงเรียน และ    
10) มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ เพื่อจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือท่ีต่อเน่ือง    
  1.2 องค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วม มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ  7       
ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading)  อยู่ระหว่าง .604-.733 มีค่าความแปรปรวน 
12.758และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.289  เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัท่ี 2 และจดัเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  ดงัน้ี 1) มีการร่วม
กระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 2) มีการตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการใชท้รัพยากรและ
สนบัสนุนทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั 3) ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเองเพื่อการพฒันา
งานร่วมกนั 4) มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ ทกัษะต่างๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์กนั 5) มีการจดัท า
แผนปฏิบติังานร่วมกนั 6) มีการประชุมทบทวนพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั และ                          
7) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา 
  1.3 องค์ประกอบท่ี 3 การจัดการสัมพันธภาพ   มีจ  านวนตัวแปรท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบ  5  ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (factor loading)  อยูร่ะหว่าง .619-.672  มีค่า      
ความแปรปรวน 9.492 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 7.655 เป็นองค์ประกอบ                    
ท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดับท่ี 3 และจดัเรียงล าดับตวัแปรตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading)  ดงัน้ี 1) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง 2) มีความสัมพนัธ์ท่ีดีจาก
การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีสอดคล้องตามขอ้ตกลงท่ีเกิดร่วมกนั 3) มีการพฒันารูปแบบ         
การบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน 4) มีการให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมขององคก์ร ต่าง ๆ และ 5) มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง 
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 1.4 องคป์ระกอบท่ี 4 การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนั   มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบ  4  ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  อยูร่ะหวา่ง .610-.657  มีค่า  
ความแปรปรวน 7.207  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.812 เป็นองค์ประกอบ                   
ท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดับท่ี 4 และจดัเรียงล าดับตวัแปรตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading)  ดงัน้ี  1) มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกนั 2) มีการเอ้ือ
ประโยชน์ซ่ึงกันและกันเพื่อลดต้นทุนการท างาน 3) มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ส่วนรวม และ 4) มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและขอ้ผดิพลาดร่วมกนั  
 1.5 องคป์ระกอบท่ี 5 การเสริมสร้างคุณธรรมในองคก์ร   มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องค์ประกอบ  4  ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  อยู่ระหว่าง .692-895 มีค่า     
ความแปรปรวน 4.959 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.999 เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 5 และจดัเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  
ดังน้ี 1) มีความจงรักภกัดี/ยึดมัน่ต่อองค์กร 2) มีการแนะน าให้ความรู้และพฒันาทกัษะ                  
แก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้มีความทดัเทียมกนั  3) มีการใช้หลกัความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน และ 4) มีการประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 1.6 องค์ประกอบท่ี 6 การสร้างบรรยากาศองค์กร มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบ  3  ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading)  อยูร่ะหวา่ง .602-.719  มีค่า    
ความแปรปรวน 3.707 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.989 เป็นองค์ประกอบ                   
ท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดับท่ี 6 และจดัเรียงล าดับตวัแปรตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor 
loading)  ดงัน้ี 1) มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมาย  ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั      
ทุกฝ่าย 2) มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบชดัเจน  และ 3) การรวมกนัเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ลกัษณะของ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. การยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

 จากการตรวจสอบยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน  โดยผูว้ิจยัได้น าองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนไป
ตรวจสอบยนืยนั (verification) โดยใชว้ธีิสอบถามผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุจ านวน  7  คน  ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุในวงการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
2 คน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 ผูอ้  านวยการโรงเรียนดี ศรีต าบล  สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  3 คน  และผูอ้  านวยการโรงเรียนระดบั        
วิทยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ จ านวน 1 คน พบว่า ผู ้เช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 7 คน                
มีความเห็นว่า  องค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  ประกอบดว้ย
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องค์ประกอบจ านวน  6 องค์ประกอบคือ 1) หลักการสร้างความร่วมมือ 2) การมีส่วนร่วม                   
3) การจดัการสัมพนัธภาพ 4)การเสริมสร้างประโยชน์ร่มกนั 5) การเสริมสร้างคุณธรรมในองคก์ร     
6) การสร้างบรรยากาศองค์กรทั้ง  6 องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสม  เป็นไปได ้          
มีประโยชน์ และมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งตามแนวคิดกรอบการวจิยั  สามารถน าองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนไปใชเ้ป็นประโยชน์ได ้ 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีส าคญัท่ีคน้พบจากการบริหารจดัการความร่วมมือของ
บา้น วดั โรงเรียน และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบของการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน ว ัด โรงเรียน มี  6 
องค์ประกอบ เรียงตามน ้ าหนักองค์ประกอบท่ีไดจ้ากมากไปหาน้อย คือ 1) หลกัการสร้างความ
ร่วมมือ 2) การมี ส่วนร่วม 3) การจัดการสัมพันธภาพ 4) การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน               
5) การเสริมสร้างคุณธรรม  ในองคก์ร และ 6) การสร้างบรรยากาศองคก์ร สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ท่ีก าหนดว่า องค์ประกอบ การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน ว ัด โรงเรียน เป็นพหุ
องคป์ระกอบ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ความร่วมมือมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีเป็นพฤติกรรมของบุคคล 
องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีไดร่้วมกนัท าส่ิงใด ๆ ไม่วา่จะในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
โดยมีผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าในการน าร่วมกันทุกกระบวนการ ตั้ งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมประเมินผล ท่ีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และ             
มีคุณลกัษณะร่วมกนั คือ มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีการยอบรับ การไวว้างใจ การให้เกียรติ   
ซ่ึงกันและกัน มีการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการส่ือสาร/การประสานงานท่ีดีท่ีจะให้มี     
ความเข้าใจตรงกนั เป็นแรงจูงใจสร้างความผูกพนัท่ีปราศจากความขดัแยง้ ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็งให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั  อนัจะน าสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายท่ีพึงพอใจร่วมกนั  ซ่ึงในกระบวนใหเ้กิดความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีมาเก่ียวขอ้งกนันั้นตอ้ง
มีองคป์ระกอบ/ปัจจยัท่ีจะสามารถโนม้นา้ว ชกัจูงและเสริมสร้างให้เกิดความส าเร็จในความร่วมมือ 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการด าเนินการ ท่ีเกิดจากบุคคล/องคก์ร หรือหน่วยงานหลายฝ่ายยอ่มตอ้ง
มีการบริหารจัดการความร่วมมือจากองค์ประกอบหลายประการดังท่ีผลการวิจัยได้พบว่า
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการความร่วมมือตอ้งเป็นพหุองคป์ระกอบนัน่เอง 
 สอดคลอ้งกบัหลกัการ/ ทฤษฎี/ แนวคิดของบาร์นาร์ด  (Chester Barnard) อา้งถึงใน        
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ ซ่ึงบาร์นาร์ดได้น าเสนอทฤษฎีการให้ความร่วมมือ ท่ีกล่าวถึง
ความส าคญัท่ีแรงจูงใจในด้านการด าเนินการและความร่วมมือในองค์การ โดยมีหลักพื้นฐาน           
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4 ประการ คือ  1. ความเต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ (The Willingness to Cooperate) กล่าวคือ         
ในความร่วมมือตอ้งมีความเต็มใจของบุคคลท่ีจะให้ความร่วมมือถือเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ขององค์การ  2. การยินยอม (In Complying) ผูบ้ริหารตอ้งพยายามสร้างความพอใจส่วนบุคคล 
เพราะบุคคลแต่ละคนจะยนิยอมในส่ิงท่ีตนเองชอบ ทั้งน้ีมองในลกัษณะวา่ความเต็มใจท่ีจะเสียสละ
หรือความพอใจส่วนตวัต่อการปฏิบติัเพื่อองค์การ 3. ขอบเขตของความไม่แตกต่าง (Zone of 
indifference) หมายความวา่  บุคคลท่ีรับค าสั่งจะตอ้งไม่มีปัญหาเกิดข้ึนจากการรับค าสั่งนั้น นัน่คือมี
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามค าสั่งของผูท่ี้เหนือกว่า  4. การจูงใจ (Inducement) และการรู้จกัคิด 
(Conscious) มีความเตม็ใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือ อนัหมายถึงความพึงพอใจ (Satisfactions) และความ
ไม่พึงพอใจ (Dissatisfactions) ของแต่ละบุคคล  ส าหรับไซมอน (Herbert Simon) ซ่ึงเป็นนกัทฤษฎี
การให้ความร่วมมือ (Simon Theory of Compliance) กล่าวถึงการให้ความร่วมมือ ไดรั้บอิทธิพล      
2 ประการ คือ 1. ทศันคติอุปนิสัย และสภาพจิตใจของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงจะน าไปสู่
การตดัสินใจขอ้ไดเ้ปรียบในองคก์าร  2. การตดัสินใจของพนกังานในระดบัปฏิบติัการขององคก์าร 
ผูบ้ริหารจะตอ้งแนะน าและอบรมให้พนักงานเกิดความภกัดีต่อองค์การ และเกิดความเช่ือมัน่  
ร่วมมือกนัอย่างเต็มท่ีภายในองค์การ  ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแลกเปล่ียนกนัไดด้งัน้ี  1) การให้อ านาจ
หน้าท่ีแก่พนักงานคนใดคนหน่ึง โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะยอมรับอ านาจหน้าท่ีเม่ือการใช้อ านาจ
หน้าท่ีนอกเหนือไปจากประเด็นท่ีส าคญั   ซ่ึงมีลกัษณะทิศทางของส่ิงจูงใจท่ีองค์การน าเสนอนั้น 
จะประกอบด้วย เงินเดือน (Salary) ต าแหน่งหน้าท่ี (Status) และความภาคภูมิใจ (Prestige) 
ตลอดจนโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง และรางวลัท่ีเป็นส่ิงของและไม่เป็นส่ิงของ เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตามส่ิงจูงใจไม่ใช่เพียงวิธีเดียวท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับในอ านาจหน้าท่ี แต่ยงัมีวิธีการอ่ืน เช่น 
ความเป็นไปได้ของการสูญเสียงานของบุคคล และการต่อตา้น (การลงโทษ) ทางสังคม (Social 
sanction) ซ่ึงเกิดจากการยอมรับในงานก่อน โดยทัว่ไปการร่วมมือกับองค์การและการยอมรับ
บทบาทของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะก าหนดขอบเขตของการยอมรับพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน
การตดัสินใจอยา่งเตม็ใจโดยผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้นตามทฤษฎีของไซมอนจะตอ้งก าหนดการควบคุม
ตนเองของพนักงาน (Employee Self-Control)  อนัหมายถึง การควบคุมด้านทศันคติ (Attitude) 
อุปนิสัย(Habit) และสภาพจิตใจ (State of Mind) ท่ีจะชกัน าใหบุ้คคลสามารถบรรลุการตดัสินใจ ซ่ึง
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับองคก์าร ประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ ท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาการควบคุม
ตนเอง (Self-control) คือ 1) พนักงานจะมีความจงรักภักดีหรือผูกพนักับองค์การ ซ่ึงจะท าให้
เป้าหมายขององค์การกลายเป็นเป้าหมายของพนักงานด้วย  2) การจูงใจพนักงานโดยใช้เกณฑ์
ประสิทธิภาพ (Criterion of Efficiency) ซ่ึงพนกังานจะไดรั้บการจูงใจดว้ยวิธีการท่ีสั้นท่ีสุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3) การฝึกอบรมเป็นวิธีการท่ีจะพฒันาการควบคุมตนเอง (Self-Control) 
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โดยการจดัเตรียมสมาชิกขององค์การ เพื่อบรรลุการตดัสินใจด้านความพึงพอใจ  โดยปราศจาก
ความจ าเป็นท่ีจะมอบขอบเขตของอ านาจหรือเคร่ืองมือต่างๆ   นอกจากน้ี โฮลสติ (K. J. Holsti) อา้ง
ถึงในทฤษฎีความร่วมมือ ท่ีกล่าวว่าแนวการปฏิบติัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประกอบด้วย   6 
ประการ คือ 1) การช้ีให้เห็นประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกต่องาน
ตรงกนั จากการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งและท าความเขา้ใจถึงผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์
ร่วมกนั ในบางคร้ังการชกัจูงใหเ้ห็นประโยชน์ของส่วนรวมอาจใชไ้ม่ไดก้บับางคน จึงตอ้งช้ีให้เห็น
ถึงประโยชน์ทางออ้มท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการประสานงานจะไดรั้บดว้ย  2)  การผกูมิตรไมตรีต่อกนั ท่ี
จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีน ้าใจท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ยการใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จให้จงไดแ้ละเนน้ย  ้าให้
เห็นชัดเจนว่าเป็นความส าเร็จร่วมกัน 3) การแนะน ากัน เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกันมี
ความสามารถทดัเทียมกนั  4) การส่ือสารท่ีดี ท าให้ไดป้ระสบการณ์ร่วมกนั  ดว้ยการร่วมกนัคิด  
ร่วมวางแผนปฏิบติัการ ร่วมกนัท างานอยูใ่นวงประสบการณ์ท่ีมีสภาวะคลา้ยคลึงกนั  5) การเพิ่ม
ความใกลชิ้ด จากการพบปะหารือกนัอยูเ่สมอ เพื่อใหไ้วว้างใจกนั เพราะความใกลชิ้ดจะช่วยให้ไดแ้ละ
เปล่ียนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึกกันจะเกิดความเขา้ใจและรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน 
โดยเฉพาะถา้มีความหวงัดี    ต่อกนั มีเจตนาบริสุทธ์ิและจริงใจก็จะเพิ่มความเช่ือถือไวว้างใจกนั
ยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการในการด าเนินการของโรงเรียนดี ศรีต าบล ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได ้ตอ้งมีหลกัการส าคญัในการด าเนินการให้เกิดความร่วมมือท่ี
ประสบความส าเร็จ คือ  ใช้หลักการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มุ่งเน้นการพฒันา
คุณภาพการศึกษา  การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การอ่านออกเขียนได ้ การคิดวิเคราะห์  
และการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลายทั้งด้าน
ดนตรี กีฬา  ศิลปะ  และอาชีพ  ด าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วม
คิด  การร่วมวางแผน   การร่วมปฏิบติั  การร่วมประเมินผล  และการร่วมช่ืนชม มุ่งปฏิบติังานให้
เกิดผลตามวตัถุประสงค ์และภาพความส าเร็จท่ีตอ้งการ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน ทอ้งถ่ิน
ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  (MOU) และโรงเรียนตอ้งมีการจดักิจกรรมบริการชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  จะเห็นไดว้า่ การพฒันาใหเ้กิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัการศึกษาของบา้น วดั โรงเรียน ตอ้งมีองคป์ระกอบ/ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ 
 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพิ่มศกัด์ิ  บวัรักษ์ และคณะ ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันา
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีศึกษาองคป์ระกอบของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  พบว่ามีองค์ประกอบต่างๆ  คือ                    
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1. ดา้นคุณลกัษณะส าคญัของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ 2. ดา้นขอบข่ายและภารกิจดา้น
วิชาการของสถานศึกษา  3. ด้านขั้นตอนการปฏิบติังานของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ          
4. ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของแกนน าเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ และ 5. ดา้นวิธีการพฒันา
สมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ โดยแต่ละด้านมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ              
ดา้นคุณลกัษณะส าคญัของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 1. การสร้างวิสัยทศัน์
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ  2.การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3.การพฒันาสมาชิกเครือข่ายอยา่ง
ต่อเน่ือง 4. การติดตามและประเมินผล ด้านขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 1.การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา   2.การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.การวดัผล
ประเมินผล  4.การพฒันาส่ือนวตักรรมการวจิยั 5.การสนบัสนุนการพฒันาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร 
6.การนิเทศการศึกษา  7.การพฒันาระบบประกนัประสิทธิภาพวิชาการ  ดา้นขั้นตอนการปฏิบติังาน
ของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย 1.การสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั 2.การติดต่อ
ประสานงาน 3.การวเิคราะห์ปัญหา  4.การระบุเป้าหมาย 5.การวางแผน จดัท าแผน 6.การด าเนินงาน
ตามแผน  7.การประเมินผลและการรายงาน  ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของแกนน าเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย  1.มีความกระตือรือร้น 2.มีความคิดสร้างสรรค ์3. มีความรู้และความเป็น
ผูน้ าทางวิชาการ 4.การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 5.มีความเป็นประชาธิปไตย  6.มีความรับผิดชอบ           
7.มีความมุ่งมั่นต่อการท างานให้ส าเร็จ  ด้านวิธีการพฒันาสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือ        
ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1.สร้างความตระหนัก 2.การอภิปรายบรรยาย 3.ระดมความคิด              
4.การศึกษาดูงาน  5.ประชุมปฏิบติัการ 6.การลงมือปฏิบติังาน  
  จากความสอดคลอ้งของขอ้คน้พบกบัหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีส าคญัดงักล่าว
ขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้่าองคป์ระกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน มีความ
เหมาะสมตามคุณลกัษณะของแต่ละองคป์ระกอบ และสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.1 องค์ประกอบด้านหลกัการสร้างความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัใน
การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน เป็นองค์ประกอบท่ี 1 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะใน
การด าเนินการต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จดว้ยความร่วมมือของบุคคล/ องคก์ร หรือหน่วยงานต่าง 
ๆ  ตอ้งมีหลกัการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ และส าหรับการสร้างความร่วมมือจ าเป็นตอ้ง
สร้าง   ความเช่ือมัน่ให้เกิดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงตอ้งมีการก าหนดหลกัการปฏิบติัท่ีจะท าให้เกิดความ
ร่วมมือ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอธิบายองค์ประกอบน้ี ไดแ้ก่ 1) มี
การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 2) มีบทบาทร่วมกนัในสังคม  3) มีการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการ
ด าเนินการความร่วมมือ 4) ผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดังานให้สอดคลอ้งกนั 5) มีการ
ปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน  6) มีแนวความคิดท่ีคลา้ยกนั 7) มีการสรร



260 
 

 
 

หาแกนน าท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 8) มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพื่อส่วนรวม 9) มีการสร้าง
วฒันธรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดกบับา้น วดั โรงเรียน และ 10) มีการสร้างความส าเร็จ
ระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ   เพื่อจูงใจใหเ้กิด ความร่วมมือท่ีต่อเน่ือง    
 สอดคลอ้งดงัท่ี ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ กล่าวถึง มูนน่ีและไรยล่ี์ (Mooney 
and  Reilly)  ผูซ่ึ้งมีอิทธิพลท่ีส าคญัในปฏิบติัการบริหารจดัการในอเมริกาไดเ้นน้ถึงหลกัในองคก์ร 
ซ่ึงคน้พบในส่วนราชการ ศาสนา ทหาร และองค์การธุรกิจ โดยเฉพาะประการแรก คือ หลกัการ
ของความร่วมมือกนั (Coordinative principle) หลกัการน้ีองคก์รตอ้งเร่ิมตน้จากบุคคลตั้งแต่สองคน
ข้ึนไปร่วมกนัใชค้วามพยายามเพื่อจุดมุ่งหมายอยา่งเดียวกนั  สอดคลอ้งกบัทศันะของโฮล์สติ (K. J. 
Holsti) ในทฤษฎีความร่วมมือท่ีกล่าววา่  ความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีท าร่วมกนั 
หรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่เป้าหมายขององคก์ารหรือหน่วยงาน โดยมีลกัษณะของความ
ร่วมมือ ดงัน้ี ความร่วมมือเป็นลกัษณะของการปฏิบติังาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั  ความ
ร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆ หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางสร้างเสริม และความ
ร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและของตนเอง  ความร่วมมือเป็นการกระท าท่ีเห็น
พอ้งตอ้งกนัและเพิ่มก าลงัในทางปฏิบติั  ส าหรับวูด้และเกรย ์(Wood and Gray) อา้งถึงในแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือ ท่ีกล่าววา่ความร่วมมือ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้ขา้ร่วมมีเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ร่วมกันมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นทางการท่ีสุด แต่ละฝ่ายยอมรับในการมีผูน้ า
ร่วมกนั เป็นความร่วมมือท่ีหวงัผลระยะยาว  นอกจากน้ีจากแนวคิดของความร่วมมือท่ีไดก้ล่าวถึง 
ไบรสันและคณะ (John M. Bryson และคณะ) ท่ีไดแ้บ่งกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือ
ซ่ึงมีประเด็นของการสร้างภาวะผูน้ า (Building Leadership) ในกระบวนการความร่วมมือมกัท าให้
เกิดบทบาทท่ีหลากหลายของผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยบทบาทหลกั ๆ ของ
ภาวะผูน้ าจะประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ เป็นผูอุ้ปถมัภ ์(Sponsors) ซ่ึงถือเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจสูงสุด 
รวมถึงมีอ านาจหน้าท่ีและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้  แม้ว่าจะไม่ได้สัมผสัการด าเนินงาน
ประจ าวนัอย่างใกล้ชิด  ส่วนบทบาทอีกลักษณะหน่ึงคือเป็นผู ้สนับสนุนทุ่มเท (Champions) 
กล่าวคือเป็นผู ้น าท่ีมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการด าเนินงานความร่วมมือ รวมถึงการใช้ทักษะ
ความสามารถเพื่อช่วยให้ความร่วมมือไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  ส าหรับริงและเวน (Peter Smith 
Ring and Andrew H. Van De Ven) กล่าวถึงกระบวนการความร่วมมือท่ีชดัเจนวา่ตอ้งมีการกระตุน้
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ (Activation) โดยความร่วมมือจะเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งมีการสรรหาบุคคล
ท่ีเหมาะสมและทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงาน บุคคล   ท่ีเหมาะสมใน
ท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีครอบครองทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการจดัท านโยบาย เช่น งบประมาณ ความรู้ 
ขอ้มูล ความช านาญ เป็นตน้ และตอ้งมีการวางกรอบความร่วมมือ (Framing)   เป็นการสร้างให้เกิด
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กรอบความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั จุดมุ่งหมายในภาพรวม ในขณะท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะกล่าวถึง ฟอลเล็ท (Mary Parker Follett) นกัปรัชญาท่ีสนใจ    ดา้นเสรีภาพของบุคคลท่ี
เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของกลุ่ม เห็นวา่ประชาธิปไตยไม่ไดห้มายถึงลทัธิปัจเจกชนเท่านั้น แต่เป็นการ
พฒันาจิตส านึกดา้นสังคมมากกวา่ ลกัษณะของประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้งคือการสร้างกลุ่มเพื่อนบา้น
ใหเ้ป็นกลุ่มชน โดยมุ่งความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการรวมตวักนั (Intregation) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการคน้หา
ผลลพัธ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย โดยยึดหลกัว่าจะตอ้งไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมี
อ านาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึง การรวมตวักนัถือเป็นหลกัส าคญั แต่จะไม่สามารถปฏิบติัการไดจ้นกวา่จะ
มีแนวความคิดของอ านาจและหนา้ท่ี หรือกล่าวไดว้า่บุคคลไม่ควรท่ีจะสั่งงานให้อีกบุคคลหน่ึงท า
โดยปราศจากการท าความเขา้ใจ แต่ทั้งฝ่ายควรจะมีการยอมรับค าสั่งในสถานการณ์นั้นร่วมกนั  และ
ดงัท่ีในแนวคิดเร่ืองความร่วมมือ กล่าวถึง พลสิทธ์ิ  สิทธิชมพ ูใหค้วามหมาย ความร่วมมือ หมายถึง 
การท างานจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ยอมรับซ่ึงกนัและกนัและพร้อมกนัท่ีจะกา้วเดินไปดว้ยกนั 
คนท่ีมาร่วมมือกนัมีจุดประสงค์อยา่งเดียวกนัท่ีท าให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจ  การร่วมมือกนัจึงเป็น
ความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกทางบวกท่ีเรามีให้กบัคน มีให้กบังาน มีให้กบัสังคม การมีความร่วมมือกนั 
ไม่ว่าท างานอะไรก็ส าเร็จไปกวา่คร่ึง สังคมใดสามารถท าให้คนมีความร่วมมือร่วมใจท ากิจกรรม
ของสังคมให้บรรลุเป้าหมายได้  และนอกจากน้ีพฤต เอมมานูเอล  ใบระหมาน ไดป้ระมวลแนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนสามารถพฒันาและจะกา้วหน้าต่อไปไดน้ั้นตอ้งเร่ิมตน้
ดว้ยการวางเป้าหมายร่วมกนั (Common Aims) และมีรายละเอียดท่ีชัดเจนหรือมีการแลกเปล่ียน
เป้าหมายซ่ึงกนัและกนั (Goal Sharing) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี
อญัชลี ดุสิตสุทธิรัตน์และคณะ กล่าวถึงลกัษณะของความร่วมมือวา่  ความร่วมมือเป็นลกัษณะของ
การปฏิบติังานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนหรือช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในทางสร้างเสริม ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและตนเอง  
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของยุพดี  โสตถิพนัธ์ุและคณะไดศึ้กษากระบวนการความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรทีมสุขภาพในการบริหารผูป่้วยผา่ตดัโรงพยาบาลทัว่ไปภาคใต ้สรุปผล
การศึกษาพบวา่ ความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจใดเป็นความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด ตลอด
กระบวนการตั้งแต่ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั  ความร่วมมือในทางความคิด เช่น ความมุ่งมัน่ ความ
พร้อม และการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ า  ส่วนความร่วมมือในการปฏิบติัสามารถสังเกตไดจ้าก
การร่วมก าหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน ก าหนดกลไกหรือแผนปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงและ
ต่อเน่ือง เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบุคลากรตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังาน  ท าความ
เขา้ใจกบับทบาทหน้าท่ีของตนและสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ   และ
สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนดี ศรีต าบล คือ มีการวิเคราะห์นโยบาย               
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ภาพความส าเร็จ และความต้องการจ าเป็นเพื่อการวางแผนพัฒนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
เม่ือศึกษากรณีตวัอย่าง โรงเรียนดี ศรีต าบล พบว่าความส าเร็จของโรงเรียนท่ีศึกษาเกิดจากการมี
แผนยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน เช่ือมัน่ว่าท าไดจ้ริง และมีเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนท่ีทุกคนเขา้ใจ
ถูกตอ้งตรงกนั จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นหลกัการสร้างความร่วมมือของการบริหารจดัการ
ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัเป็นพิเศษ เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ 
หากมีหลกัการท่ีชดัเจนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั  สร้างความเช่ือมัน่ดว้ยการมีผูน้ า
ขององค์กรท่ีเขม้แข็งมาร่วมกนัวางแผนก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ด้วยวิธีการเป็นประชาธิปไตย      
ให้เกิดความสอดคล้องทั้งทางความคิดและแนวการปฏิบติัน าสู่ทิศทางท่ีสร้างสรรค์ และการให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยหัวใจเพื่อส่วนรวม จะน าสู่ภาพ            
แห่งความส าเร็จของความร่วมมือ     

1.2 องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม  เป็นองคป์ระกอบท่ี 2 ของการบริหารจดัการ      
ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม/งานใดก็
ตามตอ้งมีหลกัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้มาให้ความร่วมมือ  หากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายมีโอกาสหรือสามารถเขา้มามีส่วนร่วม อาจจะในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือจะเป็นผลดี
ท่ีสุดถา้หากมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เน่ืองจากการไดรั้บรู้เร่ืองราวท่ีตอ้งปฏิบติั
ร่วมกนัดว้ยการรับสารโดยตรงจะท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ไม่เกิดความคลาดเคล่ือน หากใน
กรณีมีการไม่เขา้ใจส่วนใดก็จะท าใหท้ราบความเป็นมาในการปฏิบติัส่ิงนั้นๆ ท่ีเป็นเหตุเป็นผล และ
คล่ีคลายปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอธิบายองค์ประกอบน้ี 
ไดแ้ก่  1) มีการร่วมกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 2) มีการตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการ
ใช้ทรัพยากรและสนบัสนุนทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั 3) ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วิจารณ์
ตนเองเพื่อการพฒันางานร่วมกนั 4) มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ ทกัษะต่างๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์กัน 5) มีการจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกัน 6) มีการประชุมทบทวนพนัธกิจและแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกนั   และ7) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา   

ส าหรับองค์ประกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วม  มีความสอดคล้องตามหลกัการของ 
“โรงเรียนดี     ศรีต าบล” ท่ีมุ่งเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใชเ้ทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วมคิด 
การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบติั  การร่วมประเมินผล และการร่วมช่ืนชม  คือ การร่วมคิด วิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาร่วมจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  การสร้างความตระหนกัของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูป้กครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูน้ าและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคลากรในส านกังาน ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรในส านกังานเขต
พื้นท่ี และผูน้ าชุมชน เพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษามากข้ึน  การร่วม
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วางแผน  เป็นการสร้างความเขา้ใจใหร่้วมคิดเสนอแนวทางแกปั้ญหา ร่วมก าหนดความตอ้งการของ
ชุมชน ร่วมตดัสินใจเลือกแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ร่วมเสนอโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูน้ าและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคลากรในส านักงาน ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรใน
ส านกังานเขตพื้นท่ี และผูน้ าชุมชน เพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา   การ
ร่วมปฏิบติัโดยให้ทุกภาคส่วนส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา มีส่วนร่วมในงานดา้น
วชิาการ  ดา้นงบประมาณ  งานบริหารบุคคลและงานการบริหารทัว่ไป  โดยมีส่วนร่วมเก่ียวกบัร่วม
แรงในการด าเนินงานร่วมใจหรือการสนับสนุนให้ก าลงัใจ ร่วมสนับสนุนทรัพยากรและร่วม
บริหารงาน เช่น ระดมทรัพยากร จดัสรรทรัพยากร แกปั้ญหาและประสานงาน  การร่วมประเมินผล  
ในการติดตามความกา้วหนา้  ความส าเร็จ สรุปผล รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัของโครงการ และการร่วมช่ืนชมในการรับผลความส าเร็จของการท างานแบบมีส่วนร่วมท่ี
ย ัง่ยืน ท่ีทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงเกิดความภาคภูมิใจในกระบวนการมี
ส่วนร่วมและผลงานท่ีเกิดข้ึน และส่งผลถึงนกัเรียน สถานศึกษา และชุมชน  นอกจากน้ีสอดคลอ้ง
กับนักวิชาการต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี วนัชัย โกลละสุต ได้ให้
ความหมายของ “การบริหารแบบมีส่วนร่วม”  วา่หมายถึง การท่ีบุคคลในองคก์รหรือต่างองคก์รได้
ร่วมกนัเพื่อจดัการงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและส าเร็จ  ทั้งน้ีการ
มีส่วนร่วมนั้น  ๆจะอยูใ่นขั้นตอนใด ๆ  ก็ตาม โดยข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ขอ้จ ากดั
ขององคก์รในแต่ละกระบวนการของการด าเนินการบริหารเป็นเกณฑ์  หรืออีกความหมายท่ีวา่การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้  ผูร่้วมปฏิบติังานในองคก์ารไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
ความรับผิดชอบและร่วมมือในองค์กรพฒันาปฏิบติัด้วยความเต็มใจ  ส าหรับแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือท่ีกล่าวถึงนกัทฤษฎีชาวต่างชาติหลายท่าน คือ สเตนเนอร์และคณะ (John-
Steiner และคณะ) ท่ีกล่าววา่ ความร่วมมือไม่ใช่เพียงการวางแผนหรือการตดัสินใจร่วมกนัเท่านั้น 
แต่ความร่วมมือยงัหมายความถึงการคิดร่วมกนั    ขององคก์ารท่ีมากกวา่หน่ึงองคก์าร เป็นการตกลง
การใชท้รัพยากรอ านาจและศกัยภาพร่วมกนั ซ่ึง สจรวซ (David Straus) กล่าววา่ความร่วมมือเป็น
กระบวนการท่ีประชาชนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม องคก์าร ชุมชน เพื่อวางแผน สร้างสรรค ์แกปั้ญหา 
และตดัสินใจร่วมกนั  และโดยท่ี ลินเดน (Russ Linden) ไดก้ล่าววา่ ความร่วมมือ คือร่วมพยายาม
และร่วมเป็นเจา้ของผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน โดยความร่วมมือน้ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลจากต่างองคก์ารหรือ
ต่างหน่วยภายในองค์การเดียวกนัไดร่้วมกนัด าเนินการบางส่ิงซ่ึงตอ้งใช้ความพยายาม ทรัพยากร
และการตดัสินใจร่วมกนัรวมถึงร่วมเป็นเจา้ของผลผลิตหรือบริการสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน ส าหรับ วูด้และ
เกรย ์(Wood and Gray)  กล่าววา่ความร่วมมือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
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การก าหนดโครงสร้าง หน้าท่ี กฎเกณฑ์ การปฏิบติังานร่วมกนั  และรายงานของโรงเรียนเมซา 
(Mesa Public School) เสนอว่าตวับ่งช้ีของความร่วมมือประกอบด้วย 1.การคน้ควา้ และการ
รวบรวมสารสนเทศ  2. การตรงต่อเวลา  3.การปฏิบติัตามหนา้ท่ี  4. การมีส่วนร่วมในการประชุม
กลุ่ม และ5. การร่วมมือกบัทีม  และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อดิเรก  บุญคง ท าการวิจยั เร่ือง
รูปแบบ   การจดัความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหวา่งบา้น วดั และโรงเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพ
นกัเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท  ท่ีกล่าววา่ความร่วมมือในการจดัการศึกษาตอ้งอาศยั
หลกัการการมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนการประสานงาน การพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ความต่อเน่ืองเป็นระบบ
ความเสมอภาคเท่าเทียม  นอกจากน้ีสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ยุพดี โสตถิพนัธ์ุและคณะ ได้
ศึกษากระบวนการความร่วมมือในการปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรทีมสุขภาพในการบริหารผูป่้วย
ผา่ตดัโรงพยาบาลทัว่ไปภาคใต ้สรุปผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจใดเป็น
ความร่วมมือของผูเ้ก่ียวข้องทั้งหมด  ตลอดกระบวนการตั้ งแต่ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั   และ
ผลการวิจยัของวีรชาติ ชมพูหลง และคณะ ซ่ึงศึกษาการพฒันาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านสนาม อ าเภอวาปีปทุม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มหาสารคาม เขต 2  ผลการวิจยัสรุปได้ว่า การท่ีเราจะพฒันาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการจดัการศึกษาตอ้งใช้กลยุทธ์ คือ การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนกั  
สร้างแรงจูงใจในการพฒันาร่วมกัน และสอดคล้องตามผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
โรงเรียนดี ศรีต าบล กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีชดัเจนเป็นส่ิงส าคญัประการ
หน่ึงของการใหค้วามร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ กลยุทธ์ โครงการ ภาระงาน ตวัช้ีวดั รวมถึงแนวทางการวดัผลประเมินผล ทั้งน้ีการร่วมคิดโดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาของชุมชนท่ีตอ้งการแกไ้ข จดัเรียงล าดบัความส าคญัจ าเป็นแล้ว
เลือกงานท่ี บา้น วดั โรงเรียนจะมีส่วนร่วมมือกนัในการด าเนินการตามความตอ้งการจ าเป็น เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน เป็นต้น แล้วร่วมกันจดัท าแนวทางลงสู่การปฏิบติัและร่วม
ประเมิน  ร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน และร่วมรับผดิชอบ เป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการดว้ยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งดี 

1.3  องคป์ระกอบดา้นการจดัการสัมพนัธภาพ  เป็นองค์ประกอบท่ี 3 ของการ
บริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการท่ีบุคคล/ องค์กร หรือ
หน่วยงานใดจะใหค้วามร่วมมือนั้นอาจข้ึนอยูก่บัเหตุผลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่าย ทั้งน้ีการ
มีสัมพนัธภาพ  ท่ีดีต่อกนัย่อมท าให้สามารถเช่ือมโยงความเขา้ใจ เป็นความรู้สึกท่ีดีต่อกนั และ
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ส่งผลใหก้ารด าเนินการต่าง ๆ ราบร่ืน หรือลดการเกิดปัญหาอุปสรรค  หรือสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และเม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีส าคัญท่ีอธิบาย
องคป์ระกอบน้ี ไดแ้ก่ 1) มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง 2) มีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีจากการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ตกลงท่ีเกิดร่วมกนั 3) มีการพฒันารูปแบบ
การบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน 4) มีการให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรมขององคก์รต่าง ๆ และ 5) มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง    

ส าหรับองค์ประกอบท่ี 3 การจัดการสัมพนัธภาพ  มีความสอดคล้องตาม
แนวคิดของ  มูนน่ี (Mooney) อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ท่ีไดร้ะบุหลกัการจดัโครงสร้าง
องคก์าร (Structural principles of organization)  ตอ้งไม่ควรมองขา้มถึงความส าคญัของปัจจยัมนุษย ์ 
โดยเฉพาะเร่ืองจุดแข็งขององค์การใดองค์การหน่ึงก็จะมุ่งท่ีจุดแข็งของบุคคลในองค์การนั้น 
นอกจากนั้นการสร้างจุดแข็งให้ผสมผสานกนั (Aggregate strengths) เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  ในการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การให้มีประสิทธิภาพและส่ิงท่ีส าคญัก็คือจุดแข็งของแต่ละบุคคล อนัจะ
น าไปสู่การวดัถึงประสิทธิผลโดยปรับใชใ้ห้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือวา่เป็นความส าคญั  
ขั้นพื้นฐานของหลกัโครงสร้างองค์การ ซ่ึงจะตอ้งมีการร่วมมือกนัระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเกิดการประสานงานท่ีสอดคล้องกนัระหว่างบุคคลนั้น  โดยท่ีแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือ  กล่าวถึง ทอมสันและคณะ (Ann Marie Thomson และคณะ) ท่ี
บอกลกัษณะความร่วมมือวา่เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์าร  ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ        
โดยมีการเจรจา การท าความตกลง การบริหารขอ้ตกลงร่วมกนั  ส าหรับริงและเวน (Peter Smith 
Ring and Andrew H. Van de Ven) กล่าววา่  ความร่วมมือ เป็นกระบวนการท่ีตวัแสดงท่ีมีอิสระ                  
มีปฏิสัมพนัธ์ผา่นการเจรจาอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างกฎเกณฑ์ โครงสร้างร่วมกนั 
รับผิดชอบในความสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อกัน หรือตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาร่วมกัน 
กระบวนการดงักล่าวเป็นการแบ่งปันแนวปฏิบติัและผลประโยชน์ร่วมกนั   ขณะท่ีวูด้และเกรย ์
(Wood and Gray) กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโครงสร้าง หนา้ท่ี กฎเกณฑ์ การปฏิบติังานร่วมกนั โดยสรุปไดว้า่ ผูท่ี้เขา้ร่วมมีเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ร่วมกัน มีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นทางการท่ีสุด แต่ละฝ่ายยอมรับ ในการมีผูน้ า
ร่วมกนั เป็นความร่วมมือท่ีหวงัผลระยะยาว มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ซ่ึง มาร์ติน  (Martin) กล่าว
วา่ ความร่วมมือในการท างานไม่ใช่กระบวนการท างานแต่เป็นการสร้างสัมพนัธ์ของบุคคล (Human 
Relationship) ในการท างานร่วมกนัของบุคคล  และสอดคลอ้งในแนวคิดความร่วมมือท่ีกล่าวถึง     
แนวคิดของไบร์สัน (John M. Bryson)  ท่ีกล่าวถึงสภาพแวดล้อม (Environment Factors)                  
การด า เนินงานบนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับเง่ือนไขจาก



266 
 

 
 

สภาพแวดล้อม ซ่ึงท าให้แต่ละองค์กรไม่สามารถปฏิเสธการด าเนินงานร่วมกบัองค์กรอ่ืนๆ ได ้
สภาพแวดล้อมขององค์กรมีความสับสนและซับซ้อนท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้จ  าเป็นตอ้งสร้างความ
เช่ือมโยงระหวา่งองคก์รเพื่อลดทอนความไม่แน่นอนและเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก่องคก์ร บทบาท
ของความสัมพันธ์พื้นฐานแต่เดิมและเครือข่ายท่ี เป็นอยู่ ถือเป็นระดับของความแน่นแฟ้น                  
เชิงโครงสร้าง (Degree of Structural Embeddedness)  ท่ีมีความส าคญัเน่ืองจากความสัมพนัธ์จะท า
ให้หุ้นส่วนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเกิดความไวว้างใจ ซ่ึงท่ีผ่านมาโดยมากมีหุ้นส่วนท่ีมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก กลไกทางสังคมน้ีจะก่อให้เกิดการประสานงานและการแลกเปล่ียนท่ีมี
ความปลอดภยั   บนความไวว้างใจ แต่ถา้หากไม่มีความสัมพนัธ์มาแต่เดิม ก็จ  าเป็นสร้างความสัมพนัธ์
ใหเ้พิ่มมากข้ึน โดยอาจจะเร่ิมจากทีละเล็กทีละนอ้ย หรือเร่ิมตน้จากขอ้ตกลงอยา่งไม่เป็นทางการท่ี
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ือใจกนัมากนกั  การมีความสัมพนัธ์ดีต่อกนัตามแนวคิดต่างๆ ดงักล่าวนั้น 
จะดว้ยการเปิดกวา้งทางความคิด ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ี
ตกลงร่วมกนั   การมีความชัดเจนในการบริหารจดัการ ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นพื้นฐานการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อการสร้างความร่วมมือ 

1.4 องคป์ระกอบดา้นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนั เป็นองคป์ระกอบท่ี 4 ของ            
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะโดยธรรมชาติของ              
การด าเนินการส่ิงใดยอ่มมีจุดมุ่งหมายในทางท่ีเกิดประโยชน์  ดงันั้นการด าเนินการในส่วนใด ๆ ท่ี
จะเป็นประโยชน์เกิดข้ึนนั้น ควรมีการด าเนินการให้เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมและเพื่อส่วนรวม          
จะท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกไวว้างใจในความเสมอภาคท่ีจะเกิดข้ึนไม่เพียงท าเพื่อบุคคลใด
เพียงฝ่ายเดียว   เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอธิบายองค์ประกอบน้ี ไดแ้ก่  1) มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกนั 2) มีการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัเพื่อลด
ตน้ทุนการท างาน 3) มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม และ 4) มีการยอมรับฟัง
ประเด็นปัญหาและขอ้ผดิพลาดร่วมกนั   
 สอดคล้องกับภาพความส าเร็จของโครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล” ท่ีได้
กล่าวถึง การใชป้ระโยชน์ร่วมกนั คือโรงเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนและบริการชุมชนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  คือ ชุมชนสามารถใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการประชุมสัมมนา  มีห้องสมุดท่ีมี
คุณภาพส าหรับให้บริการแก่ชุมชน  มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทนัสมยั สามารถ
ให้บริการแก่ชุมชนได ้และมีศูนยกี์ฬาท่ีชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได ้  ซ่ึงเป็นการแบ่งปัน
ประโยชน์ร่วมกนั และเป็นภารกิจของโครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล” ท่ีตอ้งพฒันาโรงเรียนให้เป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ของชุมชน และให้บริการชุมชน  และตามนิยามศพัท์ “การร่วมช่ืนชม” ของ
โครงการ “โรงเรียนดี   ศรีต าบล” ท่ีกล่าววา่หมายถึง การร่วมรับผลความส าเร็จของการท างานแบบ
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มีส่วนร่วมท่ีย ัง่ยืนนั้น  ทุกฝ่ายตอ้งไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงเกิดความภาคภูมิใจ
ในกระบวนการมีส่วนร่วมและผลงานท่ีเกิดข้ึน ตอ้งส่งผลไปถึง นกัเรียน  สถานศึกษา และชุมชน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ริงและเวน (Peter Smith Ring and Andrew H. Van de Ven) อา้งถึงในแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือ ไดก้ล่าววา่ ความร่วมมือ เป็นกระบวนการท่ีร่วมกนั รับผิดชอบใน
ความสัมพนัธ์และการปฏิบติัต่อกนั หรือตดัสินใจต่อประเด็นปัญหาร่วมกนั กระบวนการดงักล่าว
เป็นการแบ่งปันแนวปฏิบติัและผลประโยชน์ร่วมกนั  ส าหรับในทฤษฎีความร่วมมือท่ีกล่าวถึง โฮล
สติ (K. J. Holsti) ไดเ้สนอแนวการปฏิบติัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประเด็นหน่ึงคือ การช้ีให้เห็น
ประโยชน์ร่วมกนั ท าใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกต่องานตรงกนัดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและท าความเขา้ใจถึงผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั การชกัจูงให้เห็นประโยชน์ของ
ส่วนรวมอาจใช้ไม่ได้กับบางคน จึงต้องช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ทางอ้อมท่ีผู ้เ ก่ียวข้องในการ
ประสานงานจะได้รับด้วย  นอกจากน้ีในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวข้องกับความร่วมมือ กล่าวถึง          
ความสอดคลอ้งจากแนวคิดของรอบบินส์และฟินเลย ์(Robbins & Finley) ให้ความหมายของความ
ร่วมมือในการท างาน โดยเน้นความส าคญัว่าทุกฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกนัเพื่อให้ได้ประโยชน์
ร่วมกนั และสามารถท าให้ทีมคงอยู่ได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั  ในแนวคิดความร่วมมือ
กล่าวถึงไบร์สัน (John M. Bryson)  มีแนวคิดเร่ืองสภาพเง่ือนไขอ่ืนท่ีมีผลต่อการท าให้เกิด        
ความร่วมมือ ประการหน่ึง คือ การมีขอ้ตกลงทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหา เป็นกลไกการเช่ือมโยงท่ีส าคญั 
เน่ืองจากข้อตกลงสามารถช่วยให้เกิดความชัดเจนในผลประโยชน์ท่ีแต่ละฝ่ายจะได้รับบน         
ความร่วมมือของแต่ละองคก์ารท่ีร่วมมือการแกไ้ขปัญหา  ส าหรับการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยง้  
(Yong) ท่ีได้ศึกษาวิจยั เร่ือง ความย ัง่ยืนของการด าเนินความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยมุ่งท่ี
ผลลพัธ์ของการใหแ้ละรับระหวา่งสมาชิก ทั้งในมหาวิทยาลยัและบริษทั/ภาคอุตสาหกรรม  นัน่คือ
ทั้งสองฝ่ายจะไดป้ระโยชน์ร่วมกนั ตามความเหมาะสม  และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดเ้ห็นความส าคญัของการจดัการผลประโยชน์ร่วมของทั้ง 3 ส่วน คือ บา้น 
วดั และโรงเรียนอยา่งเท่าเทียมชดัเจน ยอ่มท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไวว้างใจในการใหค้วามร่วมมือ  จะ
เห็นไดว้า่ การประสานผลประโยชน์มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการท่ีจะให้เกิดความร่วมมือท่ีมี
ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

1.5 องคป์ระกอบดา้นการเสริมสร้างคุณธรรมในองคก์ร เป็นองคป์ระกอบท่ี 5 ของ
การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะการท างานร่วมกนัของ
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปย่อมมีโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีผิดพลาดจนเกิดเป็นปัญหาได ้
ดงันั้นผูน้ าในองค์กรควรตอ้งมีการเสริมสร้างส่ิงท่ีจะเป็นพื้นฐานทางความคิดให้เกิดเป็นคุณธรรม
แก่บุคคล ในองค์กร  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอธิบายองค์ประกอบน้ี ได้แก่ 1) มีความ
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จงรักภกัดี/ยึดมัน่     ต่อองค์กร 2) มีการแนะน าให้ความรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้มีความทดัเทียมกนั  3) มีการใชห้ลกัความโปร่งใสในการปฏิบติังาน และ 4) มี
การประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ท่ีกล่าวถึง ความร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) ว่าเป็นความร่วมมือท่ีเน้นในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดด้วยกัน        
ทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือร่วมใจจะประสบความส าเร็จเม่ือถือวา่ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็น
ธรรมดา ต้องแสดงให้เห็นความซ่ือสัตย์และความไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน และพยายามกระตุ้น
ความรู้สึก เจตคติของผูร่้วมงานถึงความส าคญัของสิทธิและความร่วมมือของผูร่้วมงาน และให้
ผูร่้วมงานไดเ้รียนรู้ และใชข้อ้มูลอยา่งกวา้งขวา้งเพื่อท่ีจะน าไปสู่ขอ้ยุติร่วมกนั และสอดคลอ้งใน
ทฤษฎีความร่วมมือท่ี โฮลสติ (K. J. Holsti)  กล่าวว่าแนวการปฏิบติัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ            
ควรประกอบดว้ยการผูกมิตรไมตรีต่อกนั     ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีน ้ าใจท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ด้วยวิธีให้ผูเ้ก่ียวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเร็จและเนน้ย  ้าให้เห็นว่าเป็นความส าเร็จร่วมกนั  มีการแนะน ากนั ท าให้ผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมีความสามารถทดัเทียมกนัด้วยการพิจารณาความสามารถของผูร่้วมปฏิบติัในการ
ประสานงาน  ทั้งดา้นความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถเฉพาะดา้นหรือความถนดัในงาน 
และให้ขอ้แนะน าท่ีจะเป็นทางท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสามารถในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
เพื่อจะไดท้  างานไปดว้ยกนัได ้ มีการส่ือสารท่ีดี ท าให้ไดป้ระสบการณ์ร่วมกนัหรือสร้างสภาวะ
คลา้ยคลึงด้วยการร่วมกนัคิด  หากสามารถร่วมวางแผนปฏิบติัการด้วยกนัตั้งแต่ตน้ก็จะช่วยให้มี
กรอบแห่งการอา้งอิง (Frame of Reference) ร่วมกนัท างานอยู่ในวงประสบการณ์ท่ีมีสภาวะ
คลา้ยคลึงกนั  เพิ่มความใกลชิ้ด ท าให้มีการพบปะหารือกนัอยูเ่สมอ เพื่อให้ไวว้างใจกนั เพราะความ
ใกลชิ้ดจะช่วยให้ไดแ้ละเปล่ียนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึกกนัยิ่งใกลชิ้ดกนัมากเท่าใดก็จะ
เกิดความเขา้ใจและรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน ถา้มีความหวงัดีต่อกนั มีเจตนาบริสุทธ์ิและจริงใจก็จะ
เพิ่มความเช่ือถือไวว้างใจกันยิ่งข้ึน  ซ่ึงสอดคล้องกับ ฟูลแลนด์และฮาร์กรีฟว์  (Fullan and 
Hargreaves)  ไดอ้ธิบายวฒันธรรมของความร่วมมือร่วมใจไวว้่าลกัษณะของวฒันธรรมของความ
ร่วมมือร่วมใจไม่เป็นรูปลักษณะอย่างเป็นทางการ ทั้งการประชุมพบปะหรือการสั่งอย่างเป็น
ทางการจะไม่มีลกัษณะท่ีจะท างานเป็นคร้ังคราวหรือเฉพาะกิจแต่จะเป็นการท างานอย่างประสาน
สัมพนัธ์ของบุคลากร โดยมุ่งหวงัให้เกิดคุณภาพอย่างกวา้งขวาง มีทศันคติท่ีดี และพฤติกรรมท่ีดี
งาม  ท่ีประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวนัต่อวนั ค าว่า การช่วยเหลือ การสนับสนุน ความเช่ือใจ 
ไวว้างใจ และความเปิดเผยเป็นส่ิงท่ีอยู ่ในหวัใจของความสัมพนัธ์อนัน้ี ภายใตข้อ้ผกูพนัของคุณค่า
ของแต่ละบุคคลและคุณค่าของกลุ่มคนเหล่านั้น  ส าหรับ Sandiego State Univerity’s College of 
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Education ได้น าเสนอองค์ประกอบของความร่วมมือ คือต้องมีส่วนช่วยเหลือแบ่งปัน 
(Contribution) มีความรับผิดชอบ (Taking Responsibility) มองเห็นคุณค่าความเห็นของผูอ่ื้น 
(Valuing Other’s Viewpoint)  โดยท่ีการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นการคน้หาและรวบรวมสารสนเทศ   การ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  การตรงต่อเวลา ส่วนการรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการประชุม  ส่วนการมองเห็นคุณค่าความเห็นของผูอ่ื้นเป็นการรับฟัง
ความเห็นของสมาชิกคนอ่ืน  การร่วมมือกบัสมาชิกในทีม และการตดัสินใจดว้ยความยุติธรรม และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไบร์สันและคณะ (John M. Bryson และคณะ)อา้งถึงในแนวคิดความ
ร่วมมือว่า  ไดแ้บ่งกระบวนการในการด าเนินงานความร่วมมือ ประการหน่ึงคือ การสร้างความ
ถูกตอ้งชอบธรรม (Building Legitimacy) ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นต่อเครือข่ายในฐานะรูปแบบ
หน่ึงท่ีสามารถดึงการสนับสนุนทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึง  การสร้างความ
ถูกตอ้งชอบธรรมของเครือข่าย เพื่อท าให้เครือข่ายเป็นท่ียอมรับทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก 
รวมถึงการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เกิดข้ึนระหว่างสมาชิกท่ีมีการส่ือสารกนัอย่างอิสระภายใน
เครือข่าย  การสร้างความไวใ้จ (Building Trust) การสร้างความไวใ้จถือเป็นส่ิงส าคญัในความ
ร่วมมือ ซ่ึงสามารถเอ้ืออ านวยให้ความร่วมมือสามารถด าเนินการไปได ้และสามารถยึดโยงบุคคล
ต่างๆให้ด าเนินการร่วมกนั ไดค้วามไวเ้น้ือเช่ือใจมีทั้งในระดบับุคคล ความสามารถขององค์การ 
และความคาดหวงัในผลการด าเนินการ โดยท่ีความไว้วางใจน้ีสามารถสร้างข้ึนได้จากการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ และการแสดงความสามารถท่ีให้เป็นท่ีประจกัษ์ รวมถึงการมีเจตนาท่ี ดี
และปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีท่ีมีซ่ึงความไวว้างใจน้ีก่อให้เกิดความตอ้งการในความส าเร็จของความ
ร่วมมือได้อย่างต่อเน่ือง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องจากแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหส้ัมภาษณ์ ซ่ึงไดก้ล่าวเนน้ย  ้าถึงความส าคญัดา้นคุณธรรมในการท างานเป็นทีม ใช้
หลกัความโปร่งใสในการปฏิบติังาน ด้วยการประกาศนโยบายร่วมกนักบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จะ
สร้างความรู้สึกเช่ือใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้จะร่วมมือดว้ยความจงรักภกัดี  และในขณะเดียวกนัควรมี
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย    ท่ีเก่ียวขอ้งแมแ้ต่เร่ืองความทดัเทียมกนัในดา้นความรู้ ความสามารถใน
การท างาน  ดงันั้นหากการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรกอปรดว้ยคุณธรรมจะน าการสร้างความ
ร่วมมือท่ีย ัง่ยนื 

1.6 องคป์ระกอบดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์ร เป็นองคป์ระกอบท่ี 6 ของการ
บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะการท างานร่วมกนัท่ีตอ้งอาศยั
ความร่วมมือ ควรมีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการท างานท่ีไม่ให้เกิดความขดัแยง้ให้ไดม้ากท่ีสุด 
เพราะหากเกิดความขดัแยง้จะท าให้ระดบัความร่วมมือลดลง  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอธิบาย
องค์ประกอบน้ี ไดแ้ก่ 1) มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมาย  ให้เกิดประโยชน์
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ร่วมกนัทุกฝ่าย 2) มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน  และ 3) การรวมกนัเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่
ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

สอดคลอ้ง ดงัท่ี แมรอฟ (Maeroff) ไดเ้สนอหลกัเพื่อความส าเร็จในการร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา โดยมุ่งหวงัความส าเร็จการเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้
หลกัการของพนัธมิตรทางวิชาการ กล่าวคือ ในการเป็นหุ้นส่วนกนั จะตอ้งมีการส่งข่าวสารต่อกนั 
ระหว่างผูท่ี้เป็นหุ้นส่วนและการส่งข่าวสารเพียงอย่างเดียวยงัไม่พอ จะตอ้งมีการเจรจาโต้ตอบ 
พิจารณาร่วมกนั ในสาระของข่าวสารนั้นๆดว้ย จะตอ้งขจดัความเป็นทางการแบบดั้งเดิมท่ีสร้าง
ความแตกต่างออกไป  มีรูปแบบความสัมพนัธ์ของพนัธมิตร เป็นรูปแบบของความเป็นหุ้นส่วนของ
ความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมแบบยัง่ยืน อนัหมายถึง ร่วมแกไ้ข
ปัญหาท่ียาวนาน ไม่ใช่เป็นการเฉพาะและการพฒันาทางปัญญาของตนเองควบคู่กนัไป การให้
รางวลัของความเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่เป็นความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์หรือการแกไ้ขปัญหาเท่านั้น 
เป็นรางวลัท่ีอยูใ่นรูปแบบของความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อพนัธมิตร ท่ีไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
ในคุณค่าแห่งตนท่ีไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนเองเกิดคุณค่าเชิงคุณธรรมท่ีได ้มีการเสียสละต่อสาธารณะ  
และมีลักษณะของความร่วมมือแบบพนัธมิตร คือมุ่งไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเน้นกลไก (ไม่
ยืดหยุน่) ความล่าชา้ (Redtape) เป็นศตัรูของความร่วมมือแบบพนัธมิตร ดงันั้นทุกอยา่งจะตอ้งง่าย
ต่อการปฏิบติั  ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญั  และจากการศึกษาวิจยัของลอนดอน (London) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัความร่วมมือ เสนอกลยทุธ์ความร่วมมือ คือ การสร้างวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนสถาบนัทั้งสอง
ฝ่าย คือ ทั้งสถาบนัอุดมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษา วฒันธรรมท่ีเนน้การปฏิบติัและวฒันธรรม 
ซ่ึงมีส่วนร่วมและเป็นมิตรตลอดจนวฒันธรรมท่ียดืหยุน่และปรับเขา้หากนัได ้ และสร้างบรรยากาศ
ท่ีสนบัสนุนกนัจะเสริมสร้างความส าเร็จในความร่วมมือ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอาร์การ์นอฟ
และแมคไกเกอร์  (Robert Agranoff and Michael McGuire) อา้งถึงในความร่วมมือ ท่ีไดก้ล่าวถึง
กระบวนการความร่วมมือไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีกระตุน้ให้องค์การต่าง ๆ หันมาปฏิบติังาน
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถ   ท าให้ประสบความส าเร็จลุล่วงไป  ด้วยศกัยภาพของ
องค์การเพียงองค์การเดียว หรือถ้าสามารถท าได้ก็อาจจะประสบความส าเร็จได้ยาก นอกจากน้ี 
กระบวนการความร่วมมือยงัถือวา่เป็นการเขา้มีบทบาทของผูเ้ล่นท่ีหลากหลาย ในช่วงระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงภายใตบ้ริบทของการสร้างความร่วมมือ ตอ้งมีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้ง
ร่วมกนัหาขอ้ตกลง (Reacting Agreement) มากกวา่เป็นแค่การด าเนินการตดัสินใจ (Decision) เพียง
อยา่งเดียว ซ่ึงความพยายามในการหาขอ้ตกลงร่วมกนันั้นควรวางอยูบ่นฐานของความพยายามท่ีจะ
สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึน (Consensus-Based) และ    ท่ีส าคญัท่ีสุดบทบาทของผูเ้ล่นแต่ละ
คนหรือองค์การแต่ละองค์การล้วนเป็นไปในลักษณะของการเป็นพนัธมิตร (Partners)  และ
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สอดคลอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกล่าววา่ การสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบติัส่ิงใด ๆ ตอ้งมีการก าหนดบทบาทท่ีชดัเจนให้สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  การอยูร่่วมกนัโดย
ใช้หลักการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมท่ีสงบสุข  และดังท่ี อญัชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ และคณะ
กล่าวถึงลกัษณะของความร่วมมือ ดงัน้ี ความร่วมมือเป็นลกัษณะของการปฏิบติังานเพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกนั   ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน หรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทาง
สร้างเสริมความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอ่ืนและตนเอง เป็นการกระท าท่ีเห็น
พอ้งตอ้งกนัและเพิ่มก าลงัในทางปฏิบติั ความร่วมมือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดังานให้สอดคลอ้งกนั
โดยปราศจากความขดัแยง้ เป็นเร่ืองของผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่าย ความร่วมมือเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
หน้าท่ีในการจดัการท่ีตอ้งมีการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง (Two-Way 
Communication) จะช่วยให้มีความเขา้ใจตรงกนั ความร่วมมือจะตอ้งมีในทุกระดบัชั้นของสายการ
บงัคบับญัชาทั้งในรูปท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และความร่วมมือมีไดท้ั้งระหวา่งหน่วยงาน
ต่าง ๆ ระดบัเดียวกนั และระหว่างหน่วยงานท่ีอยูต่่างระดบักนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสอดคลอ้งตาม
หลกัการส าคญัของโครงการ “โรงเรียนดี ศรีต าบล” ท่ีจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียน   เป็นฐาน ซ่ึง
เนน้การมีส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจในการบริหารการศึกษา  การปฏิบติังานของโรงเรียนดี 
ศรีต าบล ท่ีมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานและภาพความส าเร็จท่ีชดัเจนดว้ยการมีส่วน
ร่วมสนบัสนุนจากชุมชน ทอ้งถ่ิน และองคก์รอ่ืน ๆ โดยรังสรรคป์ระโยชน์จากกิจกรรม  ต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์สู่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ  ดงัท่ีกล่าวมานั้นเป็นการสร้างบรรยากาศของ
องคก์รท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือท่ีประสบความส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  มีความ
สอดคล้องกบัแนวคิด  ทฤษฏี  งานวิจยัและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดงันั้นเพื่อให้การศึกษา
เก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียนมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  

 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากการศึกษาวิจัย  ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์                

ในการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพฒันาความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนดงัน้ี   
 1. เพื่อให้องค์กรทางการศึกษาใช้โอกาสจากความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถสนบัสนุนการจดัการศึกษาดว้ยรูปแบบต่างๆ 
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ของชุมชนใหป้ระสบความส าเร็จ  โดยมีการก าหนดนโยบายความร่วมมือขององคก์รต่างๆ ท่ีชดัเจน 
ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
              2. รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินตามนโยบายด้านความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทอ้งถ่ินใหพ้อเพียงทั้งในดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการศึกษา  รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
รองรับการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     3. สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมในดา้นบุคลากรให้เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี
ของตน เพื่อรองรับการจดัการศึกษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ    
     4.  สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านการประสานงานกบัชุมชนและ
ผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว สามารถส่ือสาร และประสานงานได้อย่าง                      
มีประสิทธิภาพ   
       5.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการปรับวสิัยทศัน์การท างานร่วมกนักบัองคก์รอ่ืนดว้ยใจ
บริการ  
       6. ควรมีการพฒันาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน
ทอ้งถ่ินใหรั้บรู้และเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในความร่วมมือทุกๆส่วน 
 7. ควรน ารูปแบบการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาบูรณาการกบัรูปแบบ
ของโรงเรียนดี ศรีต าบล 
  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
  เพื่อให้องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
ว ัด โรงเรียน  คร้ังน้ีมีการต่อยอดและเกิดประโยชน์ในวงการศึกษาระดับต่อไป  ผู ้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 

1. ควรมีการพฒันาการศึกษาวิจยัให้เป็นรูปแบบของการบริหารจดัการความร่วมมือ
ของบา้น วดั โรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศึกษาวิจยัในดา้นทศันคติเก่ียวกบัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น 
วดั โรงเรียน เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู้ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัในดา้นขอ้จ ากดั  สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ดา้นความร่วมมือขององคก์รต่าง ๆ เพื่อร่วมมือในการจดัการศึกษา เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาต่อไป 
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 4. ควรมีการศึกษาวจิยัในดา้นนวตักรรมการบริหารจดัการความร่วมมือขององคก์รใน
ระดบัท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เพื่อสรุปเป็นองคค์วามรู้ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาต่อไป 
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การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน 
 

 
ค าช้ีแจง 

แบบสัมภาษณ์น้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการ
รวบรวมขอ้มูลหรือตวัแปรต่าง ๆ ส าหรับดุษฎีนิพนธ์เร่ือง การบริหารจดัการความร่วมมือของ บา้น 
วดั โรงเรียน ขอ้มูลหรือตวัแปรท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ท่านมีค่ายิ่งต่อการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี
และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพฒันาการบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัจะได้น าไป
สังเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบในการวจิยัขั้นต่อไป   แบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 2 ตอนดงัน้ี 
               ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ช่ียวชาญ 
               ตอนท่ี  2  ขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตวัแปรเพื่อเป็นกรอบ         
ในการวจิยั 

 
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอยา่งดียิง่ จึง

ขอบพระคุณอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 
กนัยารัตน์   แยม้ศรีแกว้ 

  (นางกนัยารัตน์  แยม้ศรีแกว้) 
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 นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 ภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ตอนที ่ 1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ช่ือ - นามสกุล….. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .……..….. . . .วุฒิการศึกษา.... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
ต  าแหน่ง………………..............สถานท่ีท างาน…………………………………….....หมายเลข
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก…......................โทรสาร……….......................................... 
วนัท่ีให้สัมภาษณ์.................เดือน……..........................พ.ศ. ..............  เวลา….................น.  ถึง 
เวลา.....................น. สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์………………………………….. 
 

ตอนที ่ 2 :  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพจิารณาก าหนดตัวแปร 

 การจดัการศึกษาในปัจจุบนั มีจุดเน้นถึงการจดัการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา และตามโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบลเป็นหน่ึงโครงการ
ท่ีด าเนินการตามหลักการดังกล่าว และเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ต้องอาศัย      
ความร่วมมือจากบา้น วดั และโรงเรียน 
 

ในทศันะของท่าน ท่านคิดว่าองค์ประกอบ/ปัจจัยของการบริหารจัดการความร่วมมือของ 
บ้าน วดั โรงเรียน ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ/ปัจจัย ใดบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

ผู ้วิจ ัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับการอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง            
จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

     นางกนัยารัตน์  แยม้ศรีแกว้ 
นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

                                       ภาควชิาการบริหารการศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
 

1. ดร. ชนาธิป   ทุย้แป 

ผูอ้  านวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส านกัทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

2. อาจารย ์ดร.ธีรวธุ  ธาดาตนัติโชค  
อาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จงัหวดันครปฐม 

3. ดร. รัชชยัย ์ ศรสุวรรณ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  อ าเภอบา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี   
นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

4. ดร. ณรินทร์  ช านาญดู 

ผูอ้  านวยการ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี 

5. ดร. หงษส์า   ดวงจนัทร์โชติ 
ครู วทิยฐานะครูเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นหินแห่เสริมศิลป์ อ าเภอโกสุมพิสัย 
จงัหวดั มหาสารคาม 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือ 

รายช่ือสถานศึกษาที่ทดลองใช้เคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือสถานศึกษาทีใ่ช้ทดลองเคร่ืองมือวจัิย 

 

ท่ี ช่ือสถานศึกษา ท่ีอยู ่
1 โรงเรียนวดัหุบรัก   ต าบลโพรงมะเด่ือ  อ าเภอเมือง          

จงัหวดันครปฐม 
2 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน   ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  

จงัหวดันครปฐม 
3 โรงเรียนบา้นลานแหลม   ต าบลวดัละมุด  อ าเภอนครชยัศรี        

จงัหวดันครปฐม 
4 โรงเรียนวดันาพรม (มนมหาวริิยาคาร)   ต าบลนาพนัสาม  อ าเภอเมือง            

จงัหวดัเพชรบุรี 
5 โรงเรียนวดักุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค)์   ต าบลบางเคม็  อ าเภอเขายอ้ย             

จงัหวดัเพชรบุรี 
6 โรงเรียนวดัปากอ่าว (ญาณสาครวทิยาคาร)   ต าบลบางตะบูนออก  อ าเภอบา้นแหลม  

จงัหวดัเพชรบุรี 
7 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 64 (บา้นหนองเกตุ)   ต าบลนาป่าไก่  อ าเภอปากท่อ             

จงัหวดัราชบุรี 
8 โรงเรียนวดัเวยีงทุน   ต าบลเกาะศาลพระ  อ าเภอวดัเพลง   

จงัหวดัราชบุรี  
9 โรงเรียนวดัเขาป่ินทอง   ต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง             

จงัหวดัราชบุรี 
10 โรงเรียนวดันางแกว้ ต าบลนางแกว้  อ าเภอโพธาราม          

จงัหวดัราชบุรี 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวจัิย 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                        Scale          Scale            Corrected 
                        Mean         Variance        Item-               Alpha 
                        if Item        if Item           Total                if Item 
                   Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
VAR00001     514.6667      2530.9885        .8177           .9857 
VAR00002     514.6667      2510.8506        .8900           .9856 
VAR00003     514.8000      2518.6483        .8581           .9857 
VAR00004     514.6667      2527.2644        .7775           .9857 
VAR00005     514.6667      2560.0920        .4352           .9859 
VAR00006     514.8000      2544.1655        .6240           .9858 
VAR00007     514.8000      2555.6138        .6483           .9858 
VAR00008     514.8000      2542.3724        .7362           .9858 
VAR00009     514.7333      2538.2713        .6692           .9858 
VAR00010     514.7333      2532.2023        .8361           .9857 
VAR00011     515.0000      2589.6552        .0647           .9861 
VAR00012     514.8667      2585.9126        .1022           .9862 
VAR00013     514.8000      2579.0621        .2496           .9860 
VAR00014     514.7333      2586.5471        .2139           .9860 
VAR00015     514.6000      2549.7655        .7483           .9858 
VAR00016     514.8000      2564.8552        .4907           .9859 
VAR00017     514.6667      2545.8851        .6213           .9858 
VAR00018     514.5333      2539.7057        .7530           .9857 
VAR00019     514.4667      2575.1540        .3715           .9859 
VAR00020     514.3333      2555.6782        .5995           .9858 
VAR00021     514.6667      2551.6782        .6268           .9858 
VAR00022     514.4667      2560.1195        .5356           .9859 
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                        Scale          Scale            Corrected 
                        Mean         Variance        Item-               Alpha 
                        if Item        if Item           Total                if Item 
                   Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
VAR00023     514.7333      2558.6851        .4733           .9859 
VAR00024     515.0000      2550.0690        .5909           .9858 
VAR00025     514.9333      2565.0299        .4878           .9859 
VAR00026     514.8000      2536.3034        .8242           .9857 
VAR00027     514.5333      2522.6023        .8803           .9856 
VAR00028     514.8000      2557.6828        .6130           .9858 
VAR00029     515.3333      2579.4023        .2819           .9860 
VAR00030     515.1333      2593.3609        .0082           .9861 
VAR00031     514.6667      2556.2299        .6760           .9858 
VAR00032     514.5333      2553.4989        .5591           .9859 
VAR00033     514.6667      2561.7471        .4758           .9859 
VAR00034     514.9333      2518.2713        .7352           .9858 
VAR00035     514.7333      2522.8230        .8589           .9857 
VAR00036     514.7333      2553.1678        .5486           .9859 
VAR00037     514.9333      2544.8920        .5541           .9859 
VAR00038     514.8000      2516.1655        .7089           .9858 
VAR00039     514.6667      2529.1954        .6896           .9858 
VAR00040     515.0667      2551.2368        .7664           .9858 
VAR00041     514.9333      2524.8920        .7854           .9857 
VAR00042     514.5333      2520.5333        .8209           .9857 
VAR00043     514.6000      2533.3517        .7622           .9857 
VAR00044     514.9333      2528.6161        .8229           .9857 
VAR00045     515.1333      2543.9816        .5646           .9859 
VAR00046     514.8000      2547.7517        .6584           .9858 
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                        Scale          Scale            Corrected 
                        Mean         Variance        Item-               Alpha 
                        if Item        if Item           Total                if Item 
                   Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
VAR00047     514.6000      2529.6276        .6702           .9858 
VAR00048     514.6667      2537.7471        .7285           .9858 
VAR00049     514.4000      2564.5241        .4596           .9859 
VAR00050     514.2000      2574.9241        .3912           .9859 
VAR00051     514.2000      2570.7862        .4766           .9859 
VAR00052     514.4667      2566.8782        .5360           .9859 
VAR00053     514.6667      2575.5402        .2700           .9860 
VAR00054     514.8667      2544.6713        .7566           .9857 
VAR00055     514.8000      2567.0621        .4532           .9859 
VAR00056     514.8000      2558.6483        .5965           .9858 
VAR00057     514.9333      2580.3402        .2279           .9860 
VAR00058     514.9333      2523.2368        .8920           .9856 
VAR00059     515.2000      2562.9241        .5031           .9859 
VAR00060     514.7333      2540.6161        .7204           .9858 
VAR00061     514.6000      2560.9379        .4683           .9859 
VAR00062     514.5333      2518.4644        .8446           .9857 
VAR00063     514.8667      2545.0851        .7502           .9858 
VAR00064     514.8000      2556.3034        .5350           .9859 
VAR00065     514.6667      2564.3678        .5291           .9859 
VAR00066     514.6667      2555.8161        .6835           .9858 
VAR00067     514.6000      2560.6621        .5622           .9859 
VAR00068     514.6000      2555.2828        .6540           .9858 
VAR00069     514.4667      2560.5333        .5290           .9859 
VAR00070     514.6000      2546.7310        .5913           .9858 
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                        Scale          Scale            Corrected 
                        Mean         Variance        Item-               Alpha 
                        if Item        if Item           Total                if Item 
                   Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
VAR00071     514.8000      2560.1655        .5706           .9859 
VAR00072     514.4000      2582.8690        .2145           .9860 
VAR00073     514.2000      2578.9241        .3087           .9860 
VAR00074     514.8000      2552.5793        .5887           .9858 
VAR00075     515.2000      2558.9241        .4831           .9859 
VAR00076     514.8000      2579.7517        .3115           .9860 
VAR00077     514.9333      2578.1333        .2653           .9860 
VAR00078     514.9333      2553.9954        .6760           .9858 
VAR00079     515.0000      2558.8966        .5485           .9859 
VAR00080     514.8667      2540.3954        .7111           .9858 
VAR00081     514.7333      2550.8230        .5806           .9858 
VAR00082     514.7333      2529.4437        .8741           .9857 
VAR00083     514.7333      2527.2368        .8046           .9857 
VAR00084     514.6000      2519.8345        .8442           .9857 
VAR00085     514.3333      2545.6092        .7594           .9857 
VAR00086     514.4667      2547.1540        .6365           .9858 
VAR00087     514.4667      2551.4299        .5775           .9859 
VAR00088     514.6000      2545.6276        .6891           .9858 
VAR00089     514.3333      2571.5402        .4351           .9859 
VAR00090     514.6667      2541.4713        .7804           .9857 
VAR00091     514.5333      2540.1195        .7472           .9857 
VAR00092     514.4667      2543.8437        .7969           .9857 
VAR00093     514.6667      2563.8161        .5390           .9859 
VAR00094     515.0000      2564.9655        .5636           .9859 
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                        Scale          Scale            Corrected 
                        Mean         Variance        Item-               Alpha 
                        if Item        if Item           Total                if Item 
                   Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
VAR00095     514.8667      2573.9126        .3043           .9860 
VAR00096     514.4667      2579.1540        .2922           .9860 
VAR00097     514.4667      2539.8437        .7376           .9857 
VAR00098     514.8000      2541.1310        .7542           .9857 
VAR00099     514.8667      2555.1540        .5939           .9858 
VAR00100     514.6000      2542.4552        .7350           .9858 
VAR00101     514.4000      2550.8690        .6758           .9858 
VAR00102     514.7333      2566.5471        .4276           .9859 
VAR00103     514.8667      2578.4644        .2896           .9860 
VAR00104     514.5333      2570.6023        .4804           .9859 
VAR00105     514.7333      2548.0644        .7203           .9858 
VAR00106     514.4000      2568.5241        .3965           .9859 
VAR00107     514.5333      2531.0161        .8758           .9857 
VAR00108     514.6000      2555.0069        .5537           .9859 
VAR00109     514.3333      2558.5747        .5536           .9859 
VAR00110     514.6667      2572.6437        .3801           .9859 
VAR00111     514.4667      2546.1885        .7592           .9857 
VAR00112     514.6667      2561.7471        .5763           .9859 
VAR00113     514.8000      2542.0966        .7402           .9858 
VAR00114     514.4667      2543.7057        .7992           .9857 
VAR00115     514.7333      2544.8920        .5882           .9859 
VAR00116     514.6667      2561.7471        .4758           .9859 
VAR00117     514.8000      2544.9931        .6983           .9858 
VAR00118     514.4667      2568.9471        .4948           .9859 
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                        Scale          Scale            Corrected 
                        Mean         Variance        Item-               Alpha 
                        if Item        if Item           Total                if Item 
                   Deleted        Deleted        Correlation      Deleted 
VAR00119     514.4667      2578.6023        .3031           .9860 
VAR00120     514.6000      2542.4552        .7350           .9858 
VAR00121     514.5333      2559.0161        .5672           .9859 
VAR00122     514.3333      2573.1954        .4028           .9859 
VAR00123     514.2667      2552.6161        .6559           .9858 
VAR00124     514.1333      2572.6713        .4672           .9859 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =124 
Alpha =    .9859 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง  การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน 

(COOPERATION  MANAGEMENT  FOR  “BAN WAT ROANGREAN PROJECT”) 
……………………………………………………..………………………………………… 

 

ตอนที ่ 1    สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง :   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง        ตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

1.    เพศ 

  ชาย       หญิง   
2.     อายุ 

         20 – 30 ปี      31 – 40 ปี          41 – 50 ปี  50 ปีข้ึนไป 
 

3.    ระดับการศึกษาสูงสุด 

 

  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี               ปริญญาตรี   
  ปริญญาโท                ปริญญาเอก 
 

 4.    ต าแหน่งหน้าทีห่ลกัในสถานศึกษา  

      ผูอ้  านวยการโรงเรียน          
      ผูแ้ทนองคก์รทางศาสนาพุทธ        
      ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรียน 
 

5.   ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่หลกัในสถานศึกษา 

 

        ไม่เกิน 5 ปี                                 6 - 10 ปี  
        11 - 15 ปี          16 - 20 ปี 
        21 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2   แบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบ / ปัจจยัในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน 
ค าช้ีแจง : โปรดพิจารณาขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีท่านเห็นวา่ตวัแปรถือวา่เป็น 
 องคป์ระกอบ หรือปัจจยัในการบริหารจดัการให้เกิดความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน                  

โดยพิจารณาดงัน้ี 
 

ระดบั 5 หมายถึง เป็นองคป์ระกอบ/ปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง เป็นองคป์ระกอบ/ปัจจยั การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง เป็นองคป์ระกอบ/ปัจจยั การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง เป็นองคป์ระกอบ/ปัจจยั การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง เป็นองคป์ระกอบ/ปัจจยั การบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั 
โรงเรียน  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

1 การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั      
2 การมีผูน้ า หรือตวัแทนบา้น วดั โรงเรียนท่ีเขม้แขง็      
3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั      
4 มีการสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในจุดมุ่งหมายของ

บา้น วดั โรงเรียน  
    

5 มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางสร้างสรรคเ์พื่อ             
สู่เป้าหมายของบา้น วดั โรงเรียน  

    

6 มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและตนเอง      
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

7 มีการร่วมกระท าในส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั      
8 มีการยอมรับผูน้ าร่วมกนั      
9 ผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่ายร่วมจดังานใหส้อดคลอ้งกนั      

10 มีการติดต่อส่ือสาร 2 ทาง โดยโตต้อบระหวา่งผูส่ื้อสาร
และผูรั้บสาร เพื่อประสานงานท่ีดีใหมี้ความเขา้ใจ
ตรงกนั  

    

11 มีการเปิดกวา้งทางความคิดในการเจรจาตกลง      
12 มีการเจรจาท าความตกลง และบริหารขอ้ตกลงร่วมกนั      
13 การสร้างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของความร่วมมืออยา่งไม่เป็น

ทางการ   
    

14 ขอ้ตกลงในความร่วมมือควรมีเร่ืองเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของภารกิจ และกระบวนการของความ
ร่วมมือ  

    

15 มีการหาขอ้ตกลงท่ีสมานฉนัทใ์หเ้กิดกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไม่ใช่เพียงการตดัสินใจ
ร่วมกนัเท่านั้น  

    

16 การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความร่วมมือตอ้งมีแบบ             
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

    

17 มีความร่วมมือในทุกระดบัชั้นของสายการบงัคบับญัชา      
18 มีการปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และระหวา่งบา้น วดั 

โรงเรียน  
    

19 การมีมุมมองต่อปัญหาท่ีต่างกนั แต่สามารถแสวงหา
ทางออกร่วมกนั  

    

20 มีการร่วมกนัคิดและแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์      
21 ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ เผชิญปัญหา แกปั้ญหาและ      
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

ตดัสินใจร่วมกนั 
22 การรวมกนัเป็นพนัธมิตร ไม่ใช่ลกัษณะของ

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
    

23 มีการตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากร แบ่งปันการใช้
ทรัพยากรและสนบัสนุนทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั  

    

24 มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร     
ต่าง ๆ ร่วมกนั  

    

25 มีการแลกเปล่ียนความรู้ ความช านาญ ทักษะต่างๆ           
ท่ี เ อ้ือประโยชน์กัน   

    

26 มีการยอมรับฟังประเด็นปัญหาและขอ้ผดิพลาดร่วมกนั      
27 มีการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัเพื่อลดตน้ทุนการ

ท างาน  
    

28 ความร่วมมือท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางนวตักรรม      
29 มีการเปล่ียนแปลงวธีิการท างาน      
30 มีการพฒันาแนวปฏิบติังาน      
31 มีการสร้างความกา้วหนา้แก่องคก์ร      
32 มีการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการท่ีมีกระบวนการ

ท างานร่วมกนัท่ีชดัเจน  
    

33 มีแนวความคิดท่ีคลา้ยกนั      
34 มีการกระตุน้การปฏิบติังานร่วมกนั      
35 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดนโยบายและ

เป้าหมาย ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี กฎเกณฑ์ 
การปฏิบติังาน และการประเมินผล/ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ร่วมกนัอยา่งชดัเจน  

    

36 มีการประชุมทบทวนพนัธกิจและแนวทางการด าเนินงาน      
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

ร่วมกนั 
37 มีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้      
38 มีการสนบัสนุนจากผูน้ าองคก์รต่าง ๆ      
39 มีการจดัท าแผนปฏิบติังานร่วมกนั      
40 มีการรับรู้และยอมรับผลความเส่ียงพร้อมร่วมช่วยกนั

แกไ้ข  
    

41 มีความสัมพนัธ์ท่ีดีจากการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี             
ท่ีสอดคลอ้งตามขอ้ตกลงท่ีเกิดร่วมกนั  

    

42 มีการท างานเป็นทีมท่ีเขม้แข็ง      
43 มีความชดัเจนในผลประโยชน์ร่วมกนั      
44 มีการขยายวงกวา้งของผลประโยชน์      
45 มีการผสานประโยชน์ส่วนตนเขา้กบัประโยชน์

ส่วนรวม  
    

46 มีหลกัการความไวว้างใจ      
47 มีความใกลชิ้ดหรือการพบปะกนัอยูเ่สมอเพื่อสร้าง         

ความไวว้างใจ  
    

48 มีการสร้างสัมพนัธภาพในองคก์รต่าง ๆ      
49 มีความจริงใจและเช่ือถือกนั      
50 มีการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั      
51 มีการนบัถือกนัและกนั      
52 มีภาวะในการเป็นผูน้ าในการประสานงานต่าง ๆ      
53 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      
54 มีความชดัเจนในจุดมุ่งหมาย การด าเนินงานลงสู่              

แผนยทุธศาสตร์จากทุกฝ่ายในเครือข่ายความร่วมมือ  
    

55 มีความหลากหลายในบทบาทหนา้ท่ีของคณะผูร่้วมงาน       
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง  
56 มีการระดมความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอก

เครือข่ายความร่วมมือ  
    

57 ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์วจิารณ์ตนเอง            
เพื่อการพฒันางานร่วมกนั  

    

58 มีการแนะน าใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะแก่ผูป้ฏิบติังาน         
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหมี้ความทดัเทียมกนั  

    

59 มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ จากการประชุม
ร่วมกนัใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

    

60 มีการใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ร  
ต่าง ๆ   

    

61 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางการศึกษา          
ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา  

    

62 มีการสนบัสนุนความร่วมมือดว้ยการช่วยเหลือ
งบประมาณ ใหพ้อเพียงเหมาะสมในการด าเนินงาน
ต่างๆ   

    

63 มีความรู้เก่ียวกบัการสร้างทกัษะการใหค้วามร่วมมือ      
64 สภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์ 

ท่ีเช่ือมโยงสร้างใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี  
    

65 มีบทบาทร่วมกนัในสังคม      
66 มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม/ เง่ือนไขท่ีมีจุดมุ่งหมาย          

ใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  
    

67 มีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมในการด าเนินงาน           
 จนบรรลุเป้าหมาย              

    

68 ผูน้ าของแต่ละภาคส่วนตอ้งมีลกัษณะภาวะผูน้ าและผู ้      
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

ตามท่ีดี 
69 มีการด าเนินงานบนพื้นฐานความถูกตอ้งและชอบธรรม      
70 ผูน้ ามีความสามารถในการบริหารจดัการความขดัแยง้      
71 มีการพึ่งพากนัในระดบัท่ีเหมาะสม      
72 มีการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยวธีิการ 

ต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน  
    

73 มีการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของทุกฝ่าย      
74 โรงเรียนมีการสนบัสนุนความรู้และการใชเ้ทคโนโลย ี      

แก่บา้น วดั และชุมชน  
    

75 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงกนัและ
กนั  

    

76 บุคลากรยอมรับในผลท่ีถูกประเมิน      
77 มีความเหมาะสมของผูป้ระเมินผลในการปฏิบติังาน      
78 มีการวดัผลและประเมินผลการด าเนินงานจากสภาพ

จริงและความพึงพอใจ  
    

79 มีความสามารถในการเช่ือมโยงขอบเขตขององคก์ร      
80 มีความชดัเจนในการก าหนดนโยบายความร่วมมือ      
81 มีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก

ใหก้บับุคลากรในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
    

82 มีความเขา้ใจพื้นฐานและความเป็นมาขององคก์รต่าง ๆ        
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

    

83 มีการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกนั      
84 มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบชดัเจน      
85 มีการสร้างความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่

สมาชิก  
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

86 มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน      
87 มีความสมคัรใจและเห็นพอ้งตอ้งกนัในการใหค้วาม

ร่วมมือ  
    

88 มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย      
89 มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง      
90 มีการประสานสัมพนัธ์กบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
    

91 มีการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง  

    

92 มีการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการด าเนินการความ
ร่วมมือ  

    

93 มีการทบทวนสภาพของความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง  

    

94 มีการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ      
95 มีการส่งเสริมปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความร่วมมือ      
96 มีวธีิการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางการ

พฒันาความร่วมมือ  
    

97 มีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานตามขั้นตอน                
ในแต่ละกิจกรรมอยา่งทัว่ถึงต่อเน่ือง  

    

98 มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานแก่บุคลากร     
ขององคก์รในการสร้างความร่วมมือร่วมกนั  

    

99 มีเทคนิควธีิการต่างๆ และส่งเสริมพฒันาสมาชิก
เครือข่าย/บุคลากร  

    

100 มีการสร้างความตระหนกั / ความเช่ือในความส าเร็จ     
ของความร่วมมือแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

101 มีผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีวสิัยทศัน์               
ในการท างานร่วมกบัส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

    

102 มีการสรรหาแกนน าท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั      
103 มีอารมณ์ร่วมต่อการเปล่ียนแปลงของเครือข่ายท่ีจะ

สร้างความส าเร็จ  
    

104 มีการใหค้วามส าคญักบัปัญหาของส่วนรวมหรือปัญหา     
ของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจมีผลกระทบร่วมกนั  

    

105 มีการช้ีใหเ้ห็นภาพของความส าเร็จในความร่วมมือ        
อยา่งชดัเจน  

    

106 ผูน้ าเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง      
107 มีการลงมือปฏิบติัจริงตามบทบาทหนา้ท่ีของตน      
108 มีการสร้างวฒันธรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลง          

ใหเ้กิดกบับา้น วดั โรงเรียน  
    

109 มีการบริหารงานดว้ยหวัใจเพื่อส่วนรวม      
110 มีการประกาศนโยบายร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง    

ทุกฝ่าย  
    

111 มีการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนดว้ยวธีิการต่าง ๆ      
112 มีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน และเห็น

ความส าคญัของทอ้งถ่ิน  
    

113 มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามความตอ้งการ
จ าเป็นของชุมชน  

    

114 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง       
ทั้งจากผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
ผูแ้ทนพระสงฆ ์ผูแ้ทนศาสนาอ่ืน ๆ และผูท้รงคุณวุฒิ  
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ขอ้ท่ี 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 

ในการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน 

ระดับความส าคัญ  
1 2  3  4  5  

115 มีการใชห้ลกัการอยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุขตามหลกั
จริยธรรม  

    

116 มีการสร้างความส าเร็จระยะสั้นหรือเป็นระยะๆ           
เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือท่ีต่อเน่ือง  

    

117 มีการยอมรับความแตกต่างดว้ยความเป็นธรรม      
118 มีความจงรักภกัดี/ยดึมัน่ต่อองคก์ร      
119 ใชห้ลกัความคุม้ค่าในการด าเนินการ      
120 มีคุณธรรมในการด าเนินงานเป็นทีม      
121 มีการสร้างบรรยากาศทางกายภาพท่ีส่งเสริมความ

ร่วมมือ  
    

122 มีการลงมือปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
123 มีการสร้างส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม      
124 มีการใชห้ลกัความโปร่งใสในการปฏิบติังาน      

 
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญยนืยันองค์ประกอบ 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยันองค์ประกอบ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยันองค์ประกอบ 
 

1. ดร.รังสรรค ์ อว้นวจิิตร 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 

2. ดร.วภิาพร   นิธิปรีชานนท์ (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยัทางการศึกษา) 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ   

3. ดร.ชยพร   กระต่ายทอง (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย) 
        ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ   
4. ดร.เฉลียว  ยาจนัทร์  (ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ) 

ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบางบวัทอง   3  หมู่ 3 ถนน เทศบาล9 
ต าบล พิมลราช  อ าเภอ บางบวัทอง  จงัหวดั นนทบุรี   

5. ดร.จนัทิมา   อชัชะสวสัดี (ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ) 
ผูอ้  านวยการ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์(โรงเรียนดี ศรีต าบล) 
ต าบล ดอนเจดีย ์ อ าเภอ  ดอนเจดีย ์   จงัหวดั สุพรรณบุรี  

6. ดร.ณัฐชพงศทตั  หงส์สุวพชัร 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) (โรงเรียนดี ศรีต าบล) 
ต าบล คลองใหม่   อ าเภอ  สามพราน   จงัหวดั นครปฐม   

7. ดร.ด ารง   ศรีอร่าม  (อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนดี ศรีต าบล)  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  
ต าบล กร ่ า    อ าเภอ  แกลง   จงัหวดั ระยอง  
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
เพือ่ตรวจสอบยนืยนัข้อค้นพบงานวจัิย 

เร่ือง  การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วดั  โรงเรียน 
(COOPERATION  MANAGEMENT  FOR  “BAN WAT ROANGREAN PROJECT”) 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบยืนย ันข้อค้นพบงานวิจัย   “องค์ประกอบ/ปัจจัยการบริหารจัดการ            
ความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน” 

ค าช้ีแจง 

จากขอ้คน้พบ “องคป์ระกอบ/ปัจจยัการบริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน” 
ในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  ขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  แบบแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารจดัการความร่วมมือของบ้าน วดั 
โรงเรียน ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ มีประโยชน์ และความถูกตอ้ง  โปรดท าเคร่ืองหมาย 
/  ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

องค์ประกอบการ
บริหารจัดการ 

ความร่วมมือของ
บ้าน วดั โรงเรียน 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 

เห
มา
ะส

ม 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

เป็
นไ
ปไ
ด้ 

เป็
นไ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

ถูก
ต้อ

ง 

ไม่
ถูก

ต้อ
ง 

ใช้
ปร

ะโ
ยช

น์ไ
ด้ 

ใช้
ปร

ะโ
ยช

น์ไ
ด้ 

1.ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม 

        

2.ดา้นการมีส่วนร่วม         

3.ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
สมัพนัธภาพ 
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องค์ประกอบการ
บริหารจัดการ 
ความร่วมมือ 
ของบ้าน วดั 
โรงเรียน 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง มีประโยชน์ 

เห
มา
ะส

ม 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

เป็
นไ
ปไ
ด้ 

เป็
นไ
ปไ
ม่ไ
ด้ 

ถูก
ต้อ

ง 

ไม่
ถูก

ต้อ
ง 

ใช้
ปร

ะโ
ยช

น์ไ
ด้ 

ใช้
ปร

ะโ
ยช

น์ไ
ด้ 

4.ด้านการเสริมสร้าง
ประโยชน์ร่วมกนั 

        

5.ด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมในองคก์ร 

        

6.ดา้นการสร้าง
บรรยากาศองคก์ร 

        

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ เพิม่เติม  

………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………… 
…………………………….………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2  ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากขอ้คน้พบการวจิยั 

1. ท่านมีความคิดเห็นวา่  องคป์ระกอบดา้นหลกัการสร้างความร่วมมือของการบริหาร 
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………    

2. ท่านมีความคิดเห็นวา่  องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของการบริหารจดัการความ 

ร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

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

3. ท่านมีความคิดเห็นวา่  องคป์ระกอบดา้นการจดัการสัมพนัธภาพของการบริหาร 
จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านมีความคิดเห็นวา่  องคป์ระกอบดา้นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกนัของการ 

บริหารจดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

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

5. ท่านมีความคิดเห็นวา่  องคป์ระกอบดา้นการสร้างบรรยากาศองคก์รของการบริหาร 

จดัการความร่วมมือของบา้น วดั โรงเรียน  มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

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

6. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล นางกนัยารัตน์  แยม้ศรีแกว้ 
ท่ีอยู ่ 168 หมู่ 7 ต  าบลท่าแลง  อ าเภอท่ายาง  จงัหวดัเพชรบุรี 76130  
 โทร. 080- 852- 1719 
ท่ีท างาน โรงเรียนวดัเขาวงั (แสง ช่วงสุวนิช) ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง 
 จงัหวดัราชบุรี 032-337931 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2534 ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต (เอกการประถมศึกษา)  
  วทิยาลยัครูเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต  (สาขาหลกัสูตรและ         
  การสอน)  มหาวทิยาลยัราชภฏั หมู่บา้นจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 

พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อในระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   

ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2534 ขา้ราชการครู  โรงเรียนมหาราช 7 อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั  ขา้ราชการครู  โรงเรียนวดัเขาวงั (แสง ช่วงสุวนิช)  

 อ าเภอเมืองราชบุรี  จงัหวดัราชบุรี 
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