บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที'แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มีการเปลี'ยนแปลงการจัด
การศึ กษาไทย ทั2งในด้านสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษา
ขั2นพื2นฐานอย่างต่อเนื'องและมีคุณภาพและการจัดการศึกษาดังกล่าว จะต้องคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วม
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ'นและเอกชน เป็ นการศึกษาตลอดชี วิตสําหรับประชาชน ให้ประชาชน
มีส่วนร่ วม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื'อง ได้กาํ หนดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการจัดระบบ
โครงสร้ างในการบริ หารการศึ กษาไว้ค่ อนข้างชัดเจน ซึ' งถื อได้ว่า “เป็ นธรรมนู ญทางการศึ กษา”
สถานศึกษาขั2นพื2นฐานถื อว่าเป็ นหน่ วยงานที'สําคัญในการจัดการศึกษาขั2นพื2นฐาน เพื'อให้บรรลุ
ตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ตามที'กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ
และกฎหมายที' เ กี' ย วข้ อ ง มี ก ารกํา หนดให้ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั2น พื2 น ฐาน ซึ' งเป็ น
องค์คณะบุคคล ทําหน้าที'กาํ กับและส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจการของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย
มาตรฐานในการบริ หารและการจัดการศึกษา ซึ' งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 มาตรา 80 (4) กําหนดว่า “ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการกระจายอํานาจเพื' อให้องค์กร
ปกครองท้องถิ'น ชุ มชน องค์กรศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื'อพัฒนา
มาตรฐานคุ ณภาพการศึ ก ษาให้ เท่ า เที ย มและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ” ประกอบกับ
นโยบายของรั ฐบาลหลาย ๆ รั ฐ บาลในช่ ว งทศวรรษที' ผ่ า นมาเกี' ย วกับ การบริ ห ารและการจัด
การศึกษาของชาติ ต่างก็มีนโยบายที'คล้าย ๆ กัน จะแตกต่างกันก็แต่รายละเอียดปลี กย่อยเท่านั2น
โดยเฉพาะเรื' อ งการกระจายอํานาจทางการศึ กษาและการมี ส่ วนร่ วมจากภาคเอกชนและชุ มชน
ต่างก็ให้ความสําคัญกับเรื' องดังกล่าวเป็ นอย่างยิง'
ในปั จจุบนั เป็ นที'ยอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาคนที'มีประสิ ทธิ ภาพที'สุด คือ “การศึกษา”
แต่สภาพการจัด การศึกษาของไทยในปั จจุบนั ไม่ว่าในรู ปแบบใดทั2งการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
การศึ กษานอกระบบโรงเรี ยนหรื อการศึ กษาตามอัธยาศัย ยังไม่ตอบสนองความต้องการที' แท้จริ ง
ของผูเ้ รี ยน สังคม ประเทศชาติและกระแสโลกาภิวตั น์ เนื'องจากเป็ นการจัดตามศักยภาพความพร้อม
หรื อความถนัดของหน่ วยงานผูจ้ ดั เป็ นส่ วนใหญ่ หลักสู ตรเน้นเนื2 อหาไกลตัวผูเ้ รี ยน เน้นการเรี ยน
แบบท่องจํา ขาดระบบส่ งเสริ มวิชาชี พครู ขาดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และองค์ ก รอื'นในสังคม
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มีระบบการบริ หารจัดการที'รวมศูนย์อาํ นาจไว้ที'ส่วนกลางสภาพ การจัดการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ทํา
ให้ผ ลผลิ ต ทางการศึ ก ษาไม่มีคุณภาพเท่าที' ควร ผูเ้ รี ยนขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองให้เต็ม
ตามศัก ย ภาพทํา ใ ห้ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งความมั 'น ใ จได้ว่า ความรู ้ ค วามสามารถที' ผูเ้ รี ย นได้รั บ
จะสนองความต้องการของตนเองได้ สามารถประกอบอาชี พได้ สามารถตอบสนองความจําเป็ น
ในการพัฒนาประเทศและสามารถดํารงชี วิตอยู่ในสั งคมอย่างมี ความสุ ขได้ (สํานักงานเลขาธิ การ
สภาการศึ กษา. 2552 : 7) จากการศึ กษาของนักการศึ กษาและหน่ วยงานที' เกี' ยวข้องกับการจัด
การศึกษา พบว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการจัดการศึกษาของภาคประชาชนไม่วา่ จะเป็ น
ทางตรงหรื อทางอ้อมยังมีปัญหาและไม่เป็ นไปตามแนวทางที'พึงประสงค์มากนัก ดังจะเห็นได้จาก
รายงานการศึกษาของรุ่ งเรื อง สุ ขาภิรมย์ (2549 : 9) กล่าวถึงเรื' องของการมีส่วนร่ วมของพ่อแม่
ผูป้ กครองและชุ มชนเพื'อที'จะพัฒนาผูเ้ รี ย นได้เต็ม ศักยภาพ พัฒ นาการที' เ กิ ด ขึ2 นในเรื' องนี2 ก็คือ
การเกิ ด เครื อ ข่ า ยผู ้ป กครองเพื' อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา และเครื อ ข่ า ยพ่ อ แ ม่ ผู ้ป ก ค ร อ ง ของ
สถานศึ ก ษาขั2น พื2 น ฐานในระดับ โรงเรี ย นชั2น เรี ย นจนถึ ง ระดับ ห้ อ งเรี ย น จากการติ ด ตาม
ผลการประเมินและผลการวิจยั จากหลาย ๆ ฝ่ าย พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีความก้าวหน้าในเรื' องนี2
แต่พ่อแม่ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทและหน้าที'การมีส่วนร่ วมของตนเองมากนัก
ทั2ง นี2 ขึ2 นอยู่ ก ับ สภาพของเศรษฐกิ จ หรื อประวัติ ก ารก่ อ ตั2ง ของโรงเรี ยน นอกจากนี2 ยัง พบว่ า
การมี ส่ ว นร่ ว มในรู ป ของคณะกรรมการ ยัง ไม่ เป็ นไปตามภารกิ จ ในเรื' องของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั2นพื2นฐานปั ญหาที'เกิ ดขึ2นคือ พ่อแม่ผปู ้ กครองยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที'วา่ จะต้องทํา
อะไรอย่างไร มีความเคารพเกรงใจผูบ้ ริ หารและครู ในการแสดงความคิ ดเห็ นและพบว่าผูป้ กครอง
จะมี ความรู ้ สึ กว่าตนเองไม่ มี คุ ณ ค่ า เพี ย งพอที' จะสอนบุ ตร เนื' องจากรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ค่อนข้างจะไม่ยดื หยุน่ สถานศึกษาขั2นพื2นฐานบางแห่งยังไม่ให้ความสําคัญเรื' องนี2เท่าที'ควร
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 ตามแนวทางการดําเนินงานขององค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่ วม ซึ' งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั2นพื2นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน. 2550 ก : ก)
ได้กาํ หนดขึ2นเพื'อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานและผูท้ ี'เกี'ยวข้องทุกฝ่ าย ใช้เป็ นแนวทาง
ในการบริ หารและจัดการศึกษา ซึ' งผลของการวิจยั ในครั2งนี2ใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มสนับสนุ น
ในการปฏิ บตั ิหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั2งนี2 มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี2
1. เพื' อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ วมในการบริ หารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
2. เพื'อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยจําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพ
ประโยชน์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ในครั2 งนี2 ทํา ให้ทราบถึ ง สภาพการมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั2นพื2 นฐานสั งกัดสํา นักงานเขตพื2นที' การศึ ก ษาประถมศึ กษาจันทบุ รี
เขต 1 เพื'อนํา ปั ญ หาที' พ บ มาเป็ นแนวทางในการส่ ง เสริ มสนับสนุ น ในการปฏิ บตั ิ หน้าที' ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั2น พื2 น ฐาน และการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษา
ขั2น พื2 น ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1. ประชากรที'ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน 98 แห่ง ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1,032 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที'ใช้ในการวิจยั ได้จากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั2น
(Stratified Random Sampling) ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั2นพื2นฐาน
ตามสถานภาพ จํา นวน 8 กลุ่ ม จากตารางกํา หนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งของเครจซี แ ละมอร์ แ กน
(Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) จํานวน 278 คน และเพื'อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจาก
สถานศึกษาขั2นพื2นฐานแห่งละเท่า ๆ กัน จึงได้ปรับเพิ'มเป็ น 280 คน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นดังนี2
1.1 ขนาดของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
1.1.1 ขนาดเล็ก
1.1.2 ขนาดใหญ่
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1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพ
1.2.1 คณะกรรมการภายใน
1.2.2 คณะกรรมการภายนอก
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื2นที'การศึ กษาประถมศึกษาจันทบุ รี เขต 1 จํานวน 4 ด้าน
ดังนี2
2.1 ด้านการกํากับกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
2.2 ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
2.3 ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
2.4 ด้านการปฏิบตั ิหน้าที'อื'นตามที'กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กําหนด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครั2งนี2 มีนิยามศัพท์เฉพาะที'เกี'ยวข้องกับงานวิจยั ดังต่อไปนี2
สถานศึกษาขั+นพืน+ ฐาน หมายความว่า สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที'มีอาํ นาจหน้าที'หรื อมีวตั ถุ ประสงค์ในการบริ หารการศึกษา
ขั2นพื2นฐานที'ได้รับงบประมาณจากรัฐ
1. สถานศึ กษาขั2นพื2 นฐานขนาดเล็ ก หมายความว่า สถานศึ กษาขั2นพื2 นฐานที' มี นักเรี ยน
ไม่เกิน 300 คน
2. สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดใหญ่ หมายความว่า สถานศึ ก ษาขั2 น พื2 น ฐานที' มี
นักเรี ยนตั2งแต่ 301 คนขึ2นไป
กรรมการภายใน หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ที'มาจากตัวแทนของ
กลุ่มบุคคลภายในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั2นพื2นฐานและกรรมการ
ที'เป็ นผูแ้ ทนครู
กรรมการภายนอก หมายความว่า กรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ที'มาจากตัวแทนของ
กลุ่ มบุ คคลภายนอกสถานศึ กษาขั2นพื2 นฐาน ประกอบด้วย กรรมการที' เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ กรรมการ
ที' เป็ น ผูแ้ ทนผูป้ กครอง กรรมการที' เป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน กรรมการที' เป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ'น กรรมการที'เป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่า กรรมการที'เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กร
ศาสนาอื'น
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การมี ส่ วนร่ วม ในการบริ หารการศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั+ นพื+นฐาน
หมายความว่า การกระจายอํา นาจและความรับผิดชอบเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้เข้าร่ วมในการบริ หาร
การศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานใน 4 ด้าน ตามที'กาํ หนดไว้ใน “แนวทางการดําเนิ นงาน
ขององค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่ วม” ดังนี2
1. ด้านการกํากับกิ จการของสถานศึ กษาขั2นพื2 นฐาน หมายถึ ง การกํากับให้สถานศึ กษา
ขั2นพื2นฐานดําเนิ นงานด้านการบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล
และการบริ หารงานทัว' ไป ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน และสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษา
2. ด้า นการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นกิ จการของสถานการศึ ก ษาขั2นพื2 นฐาน หมายถึ ง
การส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานเพื'อให้สถานศึกษาขั2นพื2นฐานมีความเข้มแข็ง
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้บริ การการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน
ได้อย่างกว้างขวางทัว' ถึงและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็ นที'ยอมรับศรัทธา เชื' อถือของประชาชน
ชุมชน และท้องถิ'น
3. ด้ า นการบริ หารงานบุ ค คลสํ า หรั บ ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน หมายถึง อํานาจหน้าที'เกี'ยวกับการบริ หารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที'ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน
4. ด้านการปฏิบตั ิหน้าที'อื'นตามที'กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กําหนด หมายถึง อํานาจ
หน้าที' ในส่ วนที'กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ในโครงการ
เรี ยนฟรี 15 ปี ของกระทรวงศึกษาธิ การ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครั2งนี2ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน
ตามแนวทางการดํา เนิ นงานขององค์ คณะบุ คคลและการมี ส่ วนร่ วม (สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั2นพื2นฐาน. 2550 ก : 73 - 81) ดังกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี2
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
1. ขนาดของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
1.1 สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดเล็ก
1.2 สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
ขนาดใหญ่
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั2นพื2นฐานตาม
สถานภาพ
2.1 กรรมการภายใน
2.2 กรรมการภายนอก

การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน ดังนี2
1. การกํากับกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
2. การส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
3. การบริ หารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน
4. การปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ กําหนด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมุติฐานในการวิจัย
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มีขนาดแตกต่างกัน
มีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานแตกต่างกัน
2. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั2 น พื2 น ฐาน ของสถานศึ ก ษาขั2นพื2 น ฐานที' ม าจาก
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั2นพื2 นฐานตามสถานภาพแตกต่ า งกัน มี ส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานแตกต่างกัน

