
บทที�  1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) พ.ศ. 2545  กาํหนดใหมี้การเปลี'ยนแปลงการจดั

การศึกษาไทย  ทั2งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกษา     

ขั2นพื2นฐานอยา่งต่อเนื'องและมีคุณภาพและการจดัการศึกษาดงักล่าว  จะตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นและเอกชน  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้ประชาชน

มีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเนื'อง ไดก้าํหนดกรอบแนวทางในการจดัการศึกษาและการจดัระบบ

โครงสร้างในการบริหารการศึกษาไวค่้อนขา้งชัดเจน ซึ' งถือได้ว่า  “เป็นธรรมนูญทางการศึกษา”  
สถานศึกษาขั2นพื2นฐานถือว่าเป็นหน่วยงานที'สําคญัในการจดัการศึกษาขั2นพื2นฐาน เพื'อให้บรรลุ 

ตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ตามที'กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายที' เกี' ยวข้อง มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั2 นพื2นฐาน ซึ' งเป็น                    

องคค์ณะบุคคล  ทาํหนา้ที'กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 

มาตรฐานในการบริหารและการจดัการศึกษา  ซึ' งสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ.2550  มาตรา  80 (4)  กาํหนดว่า  “ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอาํนาจเพื'อให้องค์กร         

ปกครองทอ้งถิ'น  ชุมชน  องคก์รศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื'อพฒันา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ”  ประกอบกับ

นโยบายของรัฐบาลหลาย ๆ รัฐบาลในช่วงทศวรรษที'ผ่านมาเกี'ยวกับการบริหารและการจัด          

การศึกษาของชาติ  ต่างก็มีนโยบายที'คลา้ย ๆ กนั  จะแตกต่างกนัก็แต่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั2น       
โดยเฉพาะเรื' องการกระจายอาํนาจทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและชุมชน         

ต่างก็ใหค้วามสาํคญักบัเรื'องดงักล่าวเป็นอยา่งยิ'ง   

 ในปัจจุบนัเป็นที'ยอมรับกนัวา่กลไกในการพฒันาคนที'มีประสิทธิภาพที'สุด  คือ  “การศึกษา”  

แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั ไม่ว่าในรูปแบบใดทั2งการศึกษาในระบบโรงเรียน  

การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอธัยาศยั  ยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการที'แทจ้ริง   

ของผูเ้รียน สังคม ประเทศชาติและกระแสโลกาภิวตัน์  เนื'องจากเป็นการจดัตามศกัยภาพความพร้อม

หรือความถนดัของหน่วยงานผูจ้ดัเป็นส่วนใหญ่ หลกัสูตรเน้นเนื2อหาไกลตวัผูเ้รียน เน้นการเรียน

แบบท่องจาํ ขาดระบบส่งเสริมวิชาชีพครู ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  และองค์กรอื'นในสังคม  
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มีระบบการบริหารจดัการที'รวมศูนยอ์าํนาจไวที้'ส่วนกลางสภาพ การจดัการศึกษ าดังกล่าว  ทาํ

ให้ผล ผลิตท า งก ารศึก ษ าไม่มีคุณภาพเท่าที'ควร ผูเ้รียนขาดโอกาสในการพฒันาตนเองให้เต็ม      

ตามศ ัก ย ภ า พ ทาํ ใ ห้ไม่สามารถสร้างค ว า ม มั 'น ใ จ ได้ว่า ความรู้ความสามารถที'ผูเ้รียนได้รับ         

จะสนองความตอ้งการของตนเองได้ สามารถประกอบอาชีพได้  สามารถตอบสนองความจาํเป็น      

ในการพฒันาประเทศและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้  (สํานักงานเลขาธิการ           

สภาการศึกษา.  2552  : 7)  จากการศึกษาของนักการศึกษาและหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งกบัการจดั        

การศึกษา  พบวา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของภาคประชาชนไม่วา่จะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้มยงัมีปัญหาและไม่เป็นไปตามแนวทางที'พึงประสงคม์ากนกั ดงัจะเห็นไดจ้าก

รายงานการศึกษาของรุ่งเรือง  สุขาภิรมย ์  (2549 : 9)  กล่าวถึงเรื'องของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่        

ผูป้กครองและชุมชนเพื'อที'จะพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพ  พ ัฒนาการที' เ กิด ขึ2 นในเรื' องนี2 ก็คือ

การเกิดเครือข่ายผู ้ปกครองเพื'อการปฏิรูปการศึกษา  และเครือข่ายพ่อ แ ม่ผู ้ป ก ค ร อ ง ของ         

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานในระดับโรงเรียนชั2 นเรียนจนถึงระดับห้องเรียน  จากการติดตาม                

ผลการประเมินและผลการวจิยัจากหลาย ๆ ฝ่าย  พบวา่  โรงเรียนส่วนใหญ่มีความกา้วหนา้ในเรื'องนี2   

แต่พ่อแม่ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขา้ใจในบทบาทและหนา้ที'การมีส่วนร่วมของตนเองมากนกั  

ทั2 งนี2 ขึ2 นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจหรือประวัติการก่อตั2 งของโรงเรียน นอกจากนี2 ยงัพบว่า             

การมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ ยงัไม่เป็นไปตามภารกิจ  ในเรื' องของคณะกรรมการ         

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานปัญหาที'เกิดขึ2นคือ  พ่อแม่ผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ที'วา่จะตอ้งทาํ

อะไรอย่างไร  มีความเคารพเกรงใจผูบ้ริหารและครู ในการแสดงความคิดเห็นและพบว่าผูป้กครอง   

จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเพียงพอที'จะสอนบุตร  เนื'องจากรูปแบบการเรียนการสอน     

ค่อนขา้งจะไม่ยดืหยุน่สถานศึกษาขั2นพื2นฐานบางแห่งยงัไม่ใหค้วามสาํคญัเรื'องนี2 เท่าที'ควร  

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

เขต 1  ตามแนวทางการดาํเนินงานขององคค์ณะบุคคลและการมีส่วนร่วม  ซึ' งสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั2นพื2นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน.  2550 ก : ก) 

ไดก้าํหนดขึ2นเพื'อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานและผูที้'เกี'ยวขอ้งทุกฝ่าย ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการบริหารและจดัการศึกษา ซึ' งผลของการวจิยัในครั2 งนี2 ใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุน

ในการปฏิบติัหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

และการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี  เขต  1  ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั2 งนี2   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2  

 1. เพื'อศึกษาการมี ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั2นพื2นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 2. เพื'อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั2นพื2นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1  โดยจาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพ 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ในการวิจยัในครั2 งนี2  ทาํให้ทราบถึงสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี    

เขต 1  เพื'อนํา ปั ญ หา ที'พ บ  มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน ในการปฏิบติัหน้าที'ของ    

คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา

ขั2 นพื2นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที'ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  สังกดัสํานกังาน

เขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  จาํนวน  98  แห่ง  ปีการศึกษา  2554  จาํนวน  1,032  คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างที'ใช้ในการวิจยั  ไดจ้ากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั2น 

(Stratified Random Sampling) ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน         

ตามสถานภาพ จาํนวน 8 กลุ่ม จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน 

(Krejcie  and Morgan. 1970 : 607 - 610)  จาํนวน  278  คน และเพื'อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาก       

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานแห่งละเท่า ๆ กนั  จึงไดป้รับเพิ'มเป็น  280  คน   

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรอิสระ  แบ่งเป็นดงันี2  

  1.1 ขนาดของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 
   1.1.1  ขนาดเล็ก   
   1.1.2  ขนาดใหญ่  
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  1.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพ 

   1.2.1  คณะกรรมการภายใน 

   1.2.2  คณะกรรมการภายนอก     

 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั2นพื2นฐาน  สัง กัดสํานักงา นเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํนวน  4  ดา้น   

ดงันี2  

  2.1 ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  2.2 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  2.3 ด้านการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  2.4 ดา้นการปฏิบติัหนา้ที'อื'นตามที'กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กาํหนด 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั2 งนี2   มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที'เกี'ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี2  

 สถานศึกษาขั+นพื+นฐาน  หมายความวา่  สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื2นที'

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ที'มีอาํนาจหนา้ที'หรือมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารการศึกษา

ขั2นพื2นฐานที'ไดรั้บงบประมาณจากรัฐ  

 1. สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดเล็ก หมายความว่า สถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มีนักเรียน     

ไม่เกิน 300 คน   

 2. สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดใหญ่  หมายความว่า  สถ านศึกษาขั2 นพื2นฐานที'มี      

นกัเรียนตั2งแต่ 301 คนขึ2นไป   

 กรรมการภายใน  หมายความวา่  กรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ที'มาจากตวัแทนของ

กลุ่มบุคคลภายในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั2นพื2นฐานและกรรมการ   

ที'เป็นผูแ้ทนครู 

 กรรมการภายนอก  หมายความวา่  กรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ที'มาจากตวัแทนของ

กลุ่มบุคคลภายนอกสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ประกอบด้วย กรรมการที'เป็นผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ            

ที'เป็น ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการที'เป็นผูแ้ทนองค์กรชุมชน กรรมการที'เป็นผูแ้ทนองค์กรปกครอง    

ส่วนทอ้งถิ'น กรรมการที'เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า กรรมการที'เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์ร

ศาสนาอื'น 
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 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั+นพื+นฐาน  
หมายความวา่  การกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั2นพื2นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ไดเ้ขา้ร่วมในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานใน  4  ดา้น  ตามที'กาํหนดไวใ้น  “แนวทางการดาํเนินงาน   
ขององคค์ณะบุคคลและการมีส่วนร่วม”  ดงันี2  
 1. ด้านการกาํกับกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  หมายถึง  การกาํกับให้สถานศึกษา     
ขั2นพื2นฐานดาํเนินงานดา้นการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารงานทั'วไป  ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน  และสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษา 
 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานการศึกษาขั2นพื2นฐาน  หมายถึง      
การส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานเพื'อให้สถานศึกษาขั2นพื2นฐานมีความเขม้แข็ง
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางทั'วถึงและจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นที'ยอมรับศรัทธา  เชื'อถือของประชาชน
ชุมชน  และทอ้งถิ'น  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  หมายถึง  อาํนาจหนา้ที'เกี'ยวกบัการบริหารงานบุคคล สําหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที'ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน  
 4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที'อื'นตามที'กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  หมายถึง  อาํนาจ
หนา้ที' ในส่วนที'กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที'ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ในโครงการ
เรียนฟรี  15  ปี  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัในครั2 งนี2ผูว้จิยัมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ใน  4  ดา้น  
ตามแนวทางการดําเนินงานขององค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่วม (สํานักงานคณะกรรมการ          
การศึกษาขั2นพื2นฐาน. 2550 ก : 73 - 81)  ดงักรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงันี2  

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มีขนาดแตกต่างกนั
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานแตกต่างกนั 
 2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึก ษ า ขั2 น พื2น ฐ า น  ของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มาจาก     
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพแตกต่างกนั มีส่วนร่วม      
ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานแตกต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานสังกดั
สาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี  เขต  1 ใน  4 ดา้น  ดงันี2                                      
1. การกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน                             
2. การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของ  

สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 
3. การบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา    
ขั2นพื2นฐาน     

4. การปฏิบติัหนา้ทีอืนตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ประกาศ กาํหนด     

1. ขนาดของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 
1.1 สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดเล็ก 
1.2 สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน       

ขนาดใหญ่ 
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ         

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานตาม       
สถานภาพ 
2.1 กรรมการภายใน 
2.2 กรรมการภายนอก 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 




