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Book  Review 
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การบริหารจดัการศึกษาแบบมีสวนรวม 
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และราชการ 

 
วิเชียร  พนัธเครือบุตร1 

 
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

ผานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
ไดกลาวถึงการบริหารจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมในหมวด 8 มาตรา 58 (2) วา ให
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร
เอกชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เปนผูจัด
และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา แสดงถึง
เจตนารมณที่ใหทุกภาคสวนของประเทศนี้ได
รวมกันรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอยาง
แทจริง 
 การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวม
รวม : ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และราชการ ของ ดร.เมตต เมตตการุณจิต 
เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเห็นภาพของ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนไดชัดเจนขึ้น
ดวยขนาด รูปแบบ และการจัดพิมพของ บุค 
พอยท แมจะมีความหนา 287 หนา ยังคงเปน
หนังสือที่หนาหยิบอานเปนอยางยิ่ง ส่ิงที่บง
บอกไดดี ก็คือมีการจัดพิมพเปนครั้งที่ 2 แลว 
  

หนังสือบริหารจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมผูเขียนไดแบงออกเปน 13 บท ตั้งแต
บทนําไปจนถึงปญหาอุปสรรค ซ่ึงสามารถจัด
กลุมการนําเสนอไดเปน 4 สวน คือ หลักการ
และทฤษฎี ผูมีสวมรวม ลักษณะของการมี
สวนรวมและปจจัยสง เสริม  และปญหา
อุปสรรคในการมีสวนรวม ซ่ึงแตละสวนมี
การเชื่อมโยงถึงกันไดดี มีความตอเนื่องกัน 
การนําเสนอมีภาพ แผนภูมิ ตาราง ประกอบ 
การบรรยาย ทําใหผูอานเขาใจไดงาย 
 ในสวนหลักการทฤษฎี  กลาวถึง
ตั้งแตปรัชญา เงื่อนไข ขอจํากัด วิวัฒนาการ 
ในการมีสวนรวม และการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา ซ่ึงครอบคลุมไปถึง ภาวะผูนํา
การมีส วนร วม  ค านิ ยนการมีส วนร วม 
นโยบายสงเสริมการมีสวนรวม การใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการมีสวนรวม ตลอดจน
การมีสวนรวมทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 
 ผูมีสวนรวม ผูเขียนไดกลาวถึงตั้งแต
ผู เกี่ยวของไปจนถึงบทบาทหนาที่  ซ่ึงผูที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ห ลั ก ไ ด แ ก  คณะก ร ร มก า ร
สถานศึกษาและผูบริหารองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน มีการบรรยายถึงการมีสวนรวมผาน
ทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ซ่ึงมอง
โรงเรียนในภาพที่เปนนิติบุคคล ที่ไดรับการ
กระจายอํานาจลงมาสูทองถ่ิน จึงเปนหนาที่
สวนทองถ่ินที่ตองจัดการศึกษาอยางเต็ม
รูปแบบในอนาคต 
 สํ าหร ับล ักษณะการม ีส วนร วม 
ผูเขียนไดเนนไปในบทที่ 12 ที่มุงไปยังเรื่อง
นโยบาย แผน โครงการ ซ่ึงลวนมีกระบวนการ
ตั ้งแตกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล
นโยบาย สวนทายสุดคือปจจัยสงเสริมและ
ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวม ผูเขียนได
แยกเป นประเด ็น  ป จจ ัยส ง เสร ิม  ป จจ ัย
อุปสรรค การวิเคราะหการมีสวนรวมบริหาร
จัดการ ขอเสนอแนะและบทสรุป 
 หนังสือนี ้จ ึงเหมาะอยางยิ ่งกับผู ที่
กําลังศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
และผู ที ่ศ ึกษาในสาขาว ิชาร ัฐประศาสน
ศาสตร  นอกจากนี ้ย ัง เหมาะก ับผู บร ิหาร

การศึกษา และผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะพลักดันใหการจัดการศึกษาเปน
แบบทุกภาคสวนไดมีสวนรวมอยางแทจริง 
ด วยประสบการณ ของผู เ ข ียนที ่เป นทั ้ง
นายอําเภอ เปนกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบลระดับจังหวัดและเปนอาจารยย
พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูเขียนจึงได
ถ ายทอดทั ้งในแง หลักการ  พรอมกับการ
สอดแทรกประสบการณที่ไดจากการบริหาร
ไปพรอมกัน 
 การบริ ห ารจั ดก า รศึ กษ า ในยุ ค
ตอไปนี้ ตองเปนการจัดการศึกษาที่เกิดจาก
การรวมแรงรวมใจดวยการทํางานเปนกลุม 
ตองเปลี่ยนทัศนคติจากเดิม ที่วาจัดการศึกษา
เปนเรื่องของสถานศึกษา  เพราะแนวคิด
ดังกลาวเปนแนวคิดแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ 
ใหมาเปนแนวคิดแบบใหม เปนแบบรวมแรง
แข็งขัน  อนาคตของชาติจึงจะแขงขันกับ
ประเทศตาง ๆ ได 
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