บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การวิ จ ัย เรื อง การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
จากตํารา บทความ วารสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือเป็ นประโยชน์ในการวิจยั ได้นาํ เสนอ
ตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
1.1 ความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
1.2 ความสําคัญของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
1.3 แนวคิดการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
1.4 รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
1.5 นโยบายสําคัญทีสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
1.6 การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
2.1 ความจําเป็ นและความสําคัญ
2.2 องค์ป ระกอบ จํา นวน คุ ณ สมบัติ วิธี ก ารสรรหา วาระการดํา รงตํา แหน่ ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
2.3 บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
2.4 บทบาทหน้าทีของสถานศึกษาขันพื นฐาน ที เอื อต่ อ การส่ งเสริ มภารกิ จ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
2.5 แนวทางการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกัน ของสถานศึ กษาขันพื นฐานกับ คณะกรรมการ
สถาน ศึกษาขันพืนฐาน
3. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
3.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
3.2 งานวิจยั ในประเทศ
แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่ วมในการบริหารการศึกษา
เนื องด้วยหลักการและทฤษฎี ก ารบริ หาร ทีได้รับการพิสูจน์จนเป็ นทียอมรับกันทัวไป
ในหลาย ๆ ประเทศ ทังในยุ โ รป อเมริ ก าและเอเชี ย ต่ า งก็ มุ่ ง ให้ ค ว า ม สํ า คัญ กับ ผู ้ร่ ว มงาน
ในองค์กรได้เข้ามาช่วยเหลืองานของผูบ้ ริ หาร ทังนีอาจจะเกิดจากความเจริ ญก้าวหน้าทางการศึกษา
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ในแขนงต่าง ๆ ทีเปิ ดโอกาสให้ทุกคนศึกษาหาความรู ้ ได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ จึงทําให้
ผูร้ ่ วมงานในองค์ ก รมี ค วามรู ้ ความสามารถ พร้ อ มทั งใช้ ค วามรู ้ เป็ นฐานในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
และการดําเนินชีวติ
ผูบ้ ริ หารทีชาญฉลาดจะต้องพยายามค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าของ
บุคลากรทีอยูภ่ ายในองค์ ก รและภายนอกองค์กรให้พบว่า บุ ค คลดั ง กล่ า วมีประโยชน์ต่อองค์กร
ในด้านใดบ้าง เมือพบแล้วจึงเรี ยนเชิ ญบุคคลดังกล่าวให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อ
เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participation Management) (อุทยั บุญประเสริ ฐ.
2547 : 17 - 18)
ความหมายของการมีส่วนร่ วมในการบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา ได้มีนกั วิชาการด้านการบริ หารให้ความหมายไว้
ดังนี
ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2547 : 11) ได้สรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ไว้วา่ การทีผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผู ้ร่ วมงานเข้ า มามี บทบาทในการพิจารณาปั ญหาและตัดสิ นใจ
ร่ วมกัน ร่ วมรับผิดชอบในการบริ หารงานบางอย่าง เพือประโยชน์ในการระดมกําลังความคิดและ
แบ่งเบาภาระหน้าทีของผูบ้ ริ หาร
สมเดช สี แสง (2547 : 229) ได้สรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
หรื อ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Management) คื อ การบริ หารที เปิ ดโอกาสให้
พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิ จการภายในขอบเขตหน้าทีของตน ถื อว่าเป็ นการ
บริ หารที ดี และเหมาะสมที สุ ดกับคุ ณสมบัติของมนุ ษย์ในปั จจุบนั การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมนี
เป็ นหลักการสําคัญของการบริ หารแบบใหม่ทีเรี ยกว่า การบริ หารคุ ณภาพทัวทังองค์การ (Total
Quality Control หรื อ TQC)
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 : 22) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ วมของพนักงานในการตัดสิ นใจในองค์กรทีมีผลกระทบต่อทังองค์กรและ
งานของเขา และทําให้มนใจว่
ั าองค์กรของตัวเองมีเป้ าหมายในรู ปของการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าทีเขาให้บริ การ
ธร สุ นทรายุทธ (2551 : 540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมไว้วา่ คือ การเปิ ดโอกาส
ให้บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที มี ส่ ว นเกี ยวข้องในการปฏิ บ ัติง านไม่ ว่า จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
ในลักษณะของการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจ ตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่ าย
ได้สาํ นึกในหน้าทีและความรับผิดชอบร่ วมกันอันจะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ออนไลน์. 2556) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วม
ของประชาชน (Public Participation) หมายถึง 1) กระบวนการทีประชาชนหรื อผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทีเกียวข้องมีโอกาสเข้าร่ วมในกระบวนการหรื อขันตอนต่าง ๆ ของการบริ หารตังแต่การรับรู ้ขอ้ มูล
การปฏิบตั ิงาน การร่ วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่ วมเสนอปั ญหาและความต้องการของชุ มชน
และท้องถิ น การร่ วมคิดแนวทางการแก้ปัญหา การร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ การร่ วมในการ
ดํา เนิ น การและการร่ ว มตื ด ตามประเมิ น ผล รวมทังการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ จ ากการพัฒ นา
2) กระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพือสร้างความเข้าใจร่ วมและเพือให้
การพัฒ นานโยบายและบริ ก ารสาธารณะเป็ นไปเพื อประโยชน์ สุ ข ของประชาชน และสนอง
ความต้องการของประชาชนมากขึน โดยเน้ น ที กระบวนการทีเปิ ดโอกาสให้ประชาชน เข้ามา
มีส่วนเกียวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นวิธีการ
ที ภาครั ฐ ภาคประชาสั ง คมและผูท้ ี เกี ยวข้อ ง มี โ อกาสเรี ย นรู ้ ท ํา ความเข้า ใจประเด็ น นโยบาย
สาธารณะร่ วมกัน ปรึ กษาหารื อร่ วมกันเพือแสวงหาทางเลือกทีดัทีสุ ดและมีผลกระทบเชิ งลบน้อยทีสุ ด
3) กระบวนการ ทีนําประชาชนและผูท้ ีเกียวข้องทุกภาคส่ วนเข้าร่ วมในการหาวิธีแก้ไขปั ญหาทียุง่ ยาก
ซับซ้อน ร่ วมกันหาทางออกสํา หรั บการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็ นที ยอมรั บหรื อเป็ น
ฉัน ทามติ ข องประชาสั ง ค มแล ะ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตัด สิ น ใจ โดยนํา ความเห็ น แล ะ
ข้อเสนอแนะของประชาชนและผูท้ ีเกี ยวข้องทุกภาคส่ วนมาเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการตัดสิ นใจ
และกํา หนดแนวทางหรื อนโยบายสาธารณะทีภาครัฐจะดําเนินการ
จากความหมายของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ การบริ หารการศึกษา
แบบมีส่วนร่ วม หมายถึง การที ผู ้บ ริ หารได้ มี การกระจายอํานาจการบริ หารและความรับผิดชอบ
การเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ใ ต้ บ ัง คับบัญชา บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ประชาชน ผูป้ กครองนักเรี ยน
กรรมการสถานศึกษาขันพื นฐานหรื อผู ้มี ส่ วนได้ส่วนเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ วมในดําเนิ นกิจกรรมของ
สถานศึกษาขันพืนฐานซึ งอาจเป็ นการมีส่วนร่ วมในบางเรื องหรื อทังหมดทังทางตรงหรื อทางอ้อมก็ได้
เช่น การสํารวจสภาพปั จจุบนั ปั ญหา กําหนดความต้องการ กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์
ขององค์กร ในลักษณะของการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมตัดสิ นใจ ช่วยเหลือ สนับสนุ น เสนอแนะ
ตลอดจนการประเมินผล โดยทุกฝ่ ายได้สํานึ กในหน้าทีและความรับผิดชอบร่ วมกั น อย่างเต็มใจ
อันจะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของการบริ หารการศึกษาและเกิดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ความสํ าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
เนืองจากการมีส่วนร่ วมของประชาชน ถือเป็ นหลักการสากลทีอารยประเทศให้ความสําคัญ
และเป็ นประเด็ น หลั ก ที สังคมไทยให้ความสนใจ เพือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย
แบบมี ส่ ว นร่ วมตามหลักการธรรมาภิบาล ทีสถานศึกษาจะต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและ
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ผู ้เ กี ยวข้ อ งทุ ก ภาคส่ วน รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจนัน ได้ถู ก กํา หนดโดยรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 87 ที ส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ วม ในการกํา หนด
นโยบาย ร่ วมตัดสิ นใจและตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ทุกด้านตังแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิน
จากพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2)
พ.ศ. 2545 ได้บญั ญัติสาระทีเป็ นหลักสําคัญเพือเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานทุกฝ่ าย มีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาเพือพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังปรากฏในมาตรา 8 (2) ว่าให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 9 (6) ให้ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอืน
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารทีเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงาน
หรื อบุ ค คลอื น ๆ ได้เข้ามาร่ วมทํา งานกับ ผูบ้ ริ หาร โดยผูบ้ ริ หารต้องเป็ นคนใจกว้า งและเปิ ดเผย
ความจริ งในการบริ หารของผูบ้ ริ หารให้ปรากฏต่อบุคคลที เกี ยวข้องทังโดยตรงและโดยอ้อมทังนี
มีเหตุผลสําคัญประการหนึ งก็คือข้อจํากัดของบุคคลคนเดียวในการปฏิบตั ิงาน หรื อการบริ หารงาน
ไม่สามารถกระทําได้ทุกอย่าง เนื องด้วยโลกปั จจุบนั เป็ นยุคไร้พรมแดนด้วยแล้ว การศึกษาหาความรู ้
ของบุ ค คลต่ า ง ๆ มี โ อกาสสู ง ขึ นกว่ า เดิ ม มากและเป็ นการหมดสมัย ที ผู ้บ ริ หารเก่ ง คนเดี ย ว
หากผูบ้ ริ หารคิดและกระทําเช่นนัน นันแสดงว่าความหายนะกําลังจะคืบคลานเข้าสู่ องค์กรนันแล้ว
อย่างเงี ยบ ๆ และในเวลาอันใกล้นนองค์
ั
กรดังกล่ าวก็จะล้าสมัย ทําหน้าทีของตนเองไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนหรื ออาจจะทําให้ล่าช้าต่อการปฏิบตั ิตามภารกิจ
ผูบ้ ริ หารองค์กรทีมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) ในการบริ หารตามบทบาท ภาระหน้าทีของตนเอง
โดยการจุดประกายแนวคิดทีให้เป็ นการกระทําเพือสาธารณะให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders)
ซึ งเป็ นบุ ค คลที ได้ รั บ ผลจากการบริ หารจัดการโรงเรี ย น ประกอบด้วย ครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ชุมชน ทีมี ค วามรู ้ ค วามสามารถมาช่วยงาน เพือให้ผลการปฏิบตั ิบรรลุตามวิ สั ย ทัศ น์ ที ได้ ต ังไว้
(อุทยั บุญประเสริ ฐ. 2547 : 84)
แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
สาระสําคัญของการปฏิรูประบบบริ หารการศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ไขเพิมเติ ม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที 5 มาตรา 39 และ 40
ทีมุ่งกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ งประกอบด้วย ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
ผูแ้ ทนศิ ษ ย์เก่ า ของสถานศึ ก ษา ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา เพือทํา หน้า ที กํากับและ
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ส่ งเสริ มสนับสนุ นกิ จการของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2545 : 24)
สาระดังกล่าวตรงกับแนวคิดการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School - Based Management)
คําว่า School - Based Management หรื อ SBM นัน เป็ นรู ปแบบการบริ หารและ จัดการศึกษา
รู ปแบบหนึง
นอกจากแนวคิดในเรื อง การกระจายอํานาจการบริ หารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา
แล้วยังเกิ ดกระแสการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Shared Management Movement) ขึนในช่ วงเวลา
เดี ยวกันและในช่ วงปลายทศวรรษที 1990 คาลด์เวลล์ (Caldwell. 1990 : 5) มอร์ แมนและ
วอลสเตตเตอร์ (Mohrman and Wohlstetter. 1994 : 13 - 14) จนกลายเป็ นประเด็นร่ วมและยุทธศาสตร์
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในส่ วนต่าง ๆ ของโลก
เดวิส (David. 1990 : 36 ; อ้างอิงใน Cheng. 1996 : 44) กล่าวถึงแนวคิดสําคัญในการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม 2 ประการ คือ 1) โรงเรี ยนเป็ นหน่วยสําคัญสําหรับการตัดสิ นใจ ซึ งการ
ตัด สิ นใ จสั งการที ดี ค วรอยู่ที หน่ ว ยปฏิ บ ัติ ดัง นันจึ ง ควรเพิ มอํา นาจในการบริ ห ารและจัด การ
งบประมาณให้กบั โรงเรี ย นมากขึ น และลดการควบคุ มจากส่ วนกลางลง 2) การมี ส่วนร่ วมและ
การมี ค วามรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของ สนับสนุ นกิ จการการทํา งานของโรงเรี ยนเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ สํ า หรั บ
การปฏิรูปการบริ หารและจัดการศึกษา ความสําเร็ จของการปฏิรูปไม่ใช่เกิดจากการควบคุมจากภายนอก
หากแต่เกิ ดจากการทีสมาชิ กในโรงเรี ยนและชุ มชนให้ความร่ วมมือกันในการตัดสิ นใจ การบริ หาร
และการปฏิบตั ิงาน
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2543 : 154 - 156) สรุ ปหลักการสําคัญของการบริ หารโรงเรี ยนไว้
5 ประการ ได้แก่ 1) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ งเป็ นการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงและส่ วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากทีสุ ด โดยมีความเชื อว่าโรงเรี ยนเป็ น
หน่วยสําคัญในการเปลียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 2) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation
or Collaboration or Involvement) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีส่วนร่ วม
ในการบริ หาร ตัดสิ นใจ และร่ วมจัดการศึกษา ทังครู ผูป้ กครอง ตัวแทนชุ มชน ตัวแทนศิษย์เก่า
และตัวแทนนักเรี ยน การที บุ ค คลมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและ
จะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึน 3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return
Power to People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุ มชน บางแห่ ง
ก็ให้วดั หรื อองค์กรในท้องถิ นเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ต่อมามี การรวมการจัดการศึ กษาไปให้กระทรวง
ศึกษาธิ การเพือให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เมือประชากรเพิมมากขึน ความเจริ ญก้าวหน้า
ต่ า ง ๆ เป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว การจัด การศึ ก ษาโดยส่ ว นกลางเริ มมี ข ้อ จํา กัด เกิ ด ความล่ า ช้ า
และไม่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชนอย่างแท้จริ ง จึงต้องมีการคืนอํานาจให้ทอ้ งถิน
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และประชาชนได้จดั การศึกษาเองอีกครัง 3) หลักการบริ หารตนเอง (Self - Management) ในระบบ
การศึกษาทัวไปมักจะกําหนดให้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยปฏิบตั ิตามนโยบายของส่ วนกลาง โรงเรี ยนไม่มี
อํานาจอย่างแท้จริ ง สําหรับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานนัน ไม่ได้ปฏิเสธเรื องการทํางานให้
บรรลุ เป้ าหมาย และนโยบายของส่ วนรวม แต่มีความเชื อว่าวิธีการทํางานให้บรรลุ เป้ าหมายนัน
ทําได้หลายวิธี การทีส่ วนกลางทําหน้าทีเพียงกําหนดนโยบายและเป้ าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรี ยน
มีระบบการบริ หารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรี ยนมีอาํ นาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
ซึ งอาจดําเนิ นการได้หลากหลายแนวทาง ด้วยวิธีการทีแตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์
ของโรงเรี ยน ผลทีได้น่าจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิมทีทุกอย่างถูกกําหนดมาจากส่ วนกลางไม่วา่ จะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม 5)หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่ วนกลางมีหน้าที
กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระทําหน้าทีตรวจสอบ คุณภาพการบริ หารและ
การจัดการศึกษาเพือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็ นไปตามกําหนดและเป็ นไปตามนโยบายของชาติ
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า หลัก การพื นฐานที สํ า คัญ ของการบริ ห ารให้
ความสํา คัญหลักการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมมากที สุ ด ซึ งจากหลัก การดังกล่ า วทํา ให้เกิ ดความ
เชื อมันว่า จะเป็ นการบริ หารงานที ทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากกว่ารู ปแบบการจัด
การศึกษาอืน ทีผ่านมา
รู ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมจะประกอบด้วย ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทนครู ตัวแทน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น ตัวแทนองค์กรชุ มชน ตัวแทนศิษย์เก่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน พบว่ามีแบบทีสําคัญอย่างน้อย 4 แบบ ได้แก่ แบบทีมีผบู ้ ริ หารของโรงเรี ยนเป็ นหลัก
(Administrative Control School Council) แบบทีครู เป็ นหลัก (Professional Control School Council)
แบบทีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Council) แบบทีครู และชุ มชนมีบทบาทหลัก
(Professional / Community Control School Council) ลิทวูด และเมนไซส์ (Leithwood and Menzies.
1998 : 1 - 21) คาร์ และคณะ (Carr and et al. 1983 : 1 - 8) สาระสําคัญของแต่ละแบบมีดงั ต่อไปนี
1. แบบทีมีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นหลัก (Administrative Control School Council) เกิดจาก
แนวคิดในการกระจายอํานาจหน้าทีในการบริ หารการเงิน บุคลากรและวิชาการให้แก่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
เพือให้การบริ หารโรงเรี ยนนันมี ประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดนัน ในระยะแรก ๆ ผูบ้ ริ หารมักจะใช้วิธี
ขอคําปรึ กษาอย่างไม่เป็ นทางการจากครู ผูป้ กครองนักเรี ยนหรื อผูแ้ ทนชุ มชน ดังนันคณะกรรมการ
โรงเรี ยนทีตังขึนมัก จะมี บทบาทสําคัญอยูท่ ีการเป็ นคณะกรรมการทีปรึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
นันเอง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นจะเป็ นประธานและเจ้าหน้าที เขตการศึ ก ษาเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ ง
ส่ วนคณะกรรมการอืน ๆ มาจากการเลื อกตังของกลุ่มบุคคลแต่ละประเภท ในการกําหนดนโยบาย
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การวางแผน การหาแนวทางแก้ปัญหาและการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน คณะกรรมการจะมีบทบาท
ในการร่ วมเสนอความคิดเห็น แต่อาํ นาจในการตัดสิ นใจขันสุ ดท้ายยังคงอยูท่ ีผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2. แบบทีมีครู เป็ นหลัก (Professional Control School Council) การบริ หารตามแนวนี
ตัวแทนคณะครู จะมี สั ด ส่ ว นมากที สุ ดในคณะกรรมการโรงเรี ยน การจัดคณะกรรมการแบบนี
เกิดจากแนวคิดทีว่าครู เป็ นผูใ้ กล้ชิดนักเรี ยนมากทีสุ ด ครู เป็ นผูป้ ฏิบตั ิจึงย่อมจะรับรู ้ปัญหาทุกอย่าง
ได้ดีกว่า และถ้ามีโอกาสตัดสิ นใจก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามจุดมากทีสุ ด
3. แบบทีชุ มชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Council) จุดประสงค์ของ
แบบการบริ หารที ควบคุ ม โดยชุ ม ชน คือการเพิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชน
และผูป้ กครองและเพื อให้ผูร้ ั บ บริ ก ารการศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในการศึ ก ษาที จัดให้ม ากที สุ ด
แนวคิดสําคัญก็คื อ หลั กสู ตรของโรงเรี ยน ควรตอบสนองความต้องการและค่านิ ยมของผูป้ กครอง
และชุมชนท้องถินมากทีสุ ด คณะกรรมการโรงเรี ยนจึงมีสัดส่ วนจํานวนตัวแทนผูป้ กครองและชุ มชน
มากทีสุ ด
4. แบบที ครู แ ละชุ ม ชนมี บ ทบาทหลัก (Professional / Community Control School
Council) แนวคิ ด ของคณะกรรมการโรงเรี ย นลัก ษณะนี มี ค วามเชื อว่ า ทังครู แ ละผู ้ป กครอง
ต่ า งมี ค วามสํ า คัญ ในการจัด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก ครู จ ะได้รั บ รู ้ ค่ า นิ ย มและความต้อ งการของ
ผูป้ กครอง ในขณะเดียวกันผูป้ กครองก็มีโอกาสช่วยสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของครู ดว้ ย
สัดส่ วนของผูแ้ ทนครู และผูแ้ ทนจากผูป้ กครอง / ชุ มชน จะมีเท่า ๆ กันในคณะกรรมการโรงเรี ยน
เป็ นคณะกรรมการบริ หาร
จากการศึ กษา พบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมโดยให้ชุมชนมี บทบาทหลักไปใช้ใน
การบริ หารโรงเรี ยน ได้พบว่ามีประโยชน์ต่อการบริ หารและการจัดการศึกษามากที สุ ด มายเออร์
และสโตนฮิล (Myers and Stonehill. ออนไลน์. 1993) ฮีแมน และเฮอร์ แมน (Heman and Herman.
1992 : 261 - 263) ฟอริ ดา ดีพาร์ ทเม้น ออฟ อ◌ดี ิเคชัน (Florida Department of Education. ออนไลน์.
1998) พบว่า 1) เป็ นการระดมผูเ้ ชี ยวชาญและผูม้ ีประสบการณ์เพือร่ วมกันจัดการศึกษา เปิ ดโอกาสให้
ครู เจ้าหน้าทีและชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญของโรงเรี ยน 2) ขวัญและกําลังใจ
ของครู ดีขึ น 3) เป็ นการระดมทรั พยากรด้านการเงิ นและด้านวิชาการเพื อพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอน ในโรงเรี ยน 4) สร้างและสนับสนุ นให้เกิดผูน้ าํ ใหม่ ๆ ในทุกระดับ 5) เพิมปริ มาณและคุณภาพ
การติดต่อสื อสาร 6) สร้ างความยืดหยุ่นในการทํางาน ทํา ให้ เ กิ ด การริ เริ มจัดทําโครงการใหม่ ๆ
เพือให้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนมากขึน 7) การทีครู และผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
งบประมาณ จึ ง เกิ ด แนวทางที จะต้อ งใช้ง บประมาณโดยประหยัด และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
8) เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กทุกคนในโรงเรี ยนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุ งการศึกษา 9) ชุ มชน
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มี ส่ วนร่ วมและมี สิ ทธิy ในการบริ หารและจัดการศึ ก ษา 10) การบริ หารและการตัดสิ นใจทํา ด้วย
ความโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ 11) ทํา ให้เกิ ดความคิ ดสร้ า งสรรค์ใ นการพัฒนาหลัก สู ตร
การเรี ยนการสอน และโครงการใหม่ ๆ
สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “School Board” (Office of the
National Education Commission. 1999 : 17 - 18) เป็ นคณะกรรมการโรงเรี ยนทีชุ มชนมีบทบาทหลัก
(Community Control School Board) โดยมีสัดส่ วนคณะกรรมการทีมาจากชุ มชน (ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ผูแ้ ทนศิษย์เก่าและผูท้ รงคุณวุฒิ) มากทีสุ ด
สรุ ปได้วา่ การบริ หารโรงเรี ยนในปั จจุบนั ให้ความสําคัญหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
มากทีสุ ดโดยแบบที เหมาะสมเป็ นแบบทีชุ ม ชนมี บทบาทหลัก เพื อให้ ผู ้รั บ บริ การการศึกษา
มีความพึงพอใจในการศึกษาที จัดให้มากทีสุ ด และจะเป็ นการบริ หารที ทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลมากกว่ารู ปแบบการจัดการศึกษาอืนทีผ่านมา
ลักษณะของการมีส่วนร่ วม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : คํานํา) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานไว้วา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน คือ ตัวแทน
ของประชาชนผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ในเขตชุมชนทีเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยน
หรื อสถานศึ ก ษาขันพื นฐานทีตังอยูใ่ นชุ มชน บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงในการกํากับ และส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ขันพืนฐาน อันเนืองมาจากเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษาร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั นพื นฐาน ครู บุ ค ลากรทางการศึกษา
อย่างแท้จริ งในลักษณะเป็ นเจ้าของหรื อหุ ้นส่ วนของสถานศึกษาขันพืนฐาน บทบาทและหน้าทีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ซึ งต้ อ งทํา หน้ า ที แทนชุ ม ชนและผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคน
จึงต้องคํานึงถึงการบริ หารการศึกษาทีจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นลูกหลานของชุ มชน
ขณะเดียวกันก็จะต้องทํางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพื นฐานและคณะครู โดยตระหนักถึง
ความเป็ น “เจ้าของร่ วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานทีเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่ วม
และความโปร่ งใสตรวจสอบได้ในทุกขันตอนของการบริ หารการศึกษา พร้อมกั บ ยึ ด ถื อ หลั ก การ
ของการบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมทีดี ดว้ ยการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ยึดมันในความถูกต้อง
ดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ งกันและกันเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมตระหนักในสิ ทธิ หน้าที
ความสํา นึ ก ในความรั บ ผิ ดชอบร่ วมกัน และคํา นึ ง ถึ ง ความคุ ้ม ค่ า ในการลงทุ น ด้า นการบริ ห าร
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การศึกษา การทีมีบทบัญญัติเกียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ไว้เป็ นการเฉพาะ
แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน มีความจําเป็ นและมีความสําคัญต่อการบริ หาร
การศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน เป็ นเสมือนผูแ้ ทน
ของท้องถินทีจะเป็ นกลไกเชื อมโยงนโยบายของรัฐไปสู่ ชุมชนทีตังโรงเรี ยน เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่
ความเป็ นพลเมืองดี เป็ นพืนฐานการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป็ นพืนฐานอาชี วศึกษาและเป็ นพืนฐาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นันคือนําไปสู่ เก่ง ดี และมีความสุ ขของผูเ้ รี ยน
อาร์ สไตน์ (Arnstien. 1991 : 215 - 217 ; อ้างถึงใน ธร สุ นทรายุทธ. 2551 : 542) เห็นว่า
การมีส่วนร่ วมจะมีลกั ษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่าผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่ ว นร่ วมในการใช้อาํ นาจและมีบทบาทในการควบคุ มได้เท่าใด ซึ งบ่ ง บอกถึ ง ภาวะผูน้ าํ ทีเป็ น
ประชาธิ ปไตย (Democratic Leadership) ว่ามีสูงหรื อตํา โดยได้กาํ หนดเป็ นขันบันได 8 ขัน ดังนี
1) ขันจัดฉาก (Manipulation) เป็ นการเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมหนึ ง ๆ โดยไม่ได้มุ่งหวังจะ
เข้ามาเพือมีส่วนร่ วมในการบริ หาร แต่แฝงพฤติกรรมไว้เพียงเพือต้องการแสดงหรื ออวด ตนเอง
ให้ ค นอื นสนใจหรื อ รู ้ จ ัก เท่ า นันคล้า ยกับ เป็ นการจัด ฉากแสดง บางท่ า นเรี ย ก ขันเป็ นหุ่ น เชิ ด
2) ขันบําบัดรั ก ษา (Therapy) เป็ นพฤติ กรรมที ผูน้ าํ มี ความมุ่ง หวัง ที จะให้ทุ กคนได้เชื อฟั งหรื อ
ปฏิ บตั ิตามทีผูน้ าํ ต้องการ คล้าย ๆ กับหมอรักษาคนไข้ เมือวินิจฉัยโรคแล้วก็สังยาให้รับประทาน
และพักผ่อน คนไข้จะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเดียว 3) ขันแจ้งข่าวสาร (Informing) เป็ นลักษณะทีผูน้ าํ
เปิ ดโอกาสให้ ผูต้ ามเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารเพี ย งเล็ ก น้ อ ย คล้า ยกับ เมื อมี ก ารประชุ ม
ประธานในทีประชุ มจะเป็ นผูพ้ ูด เพือชี แจงนโยบาย วิธีดาํ เนิ นงาน เป้ าหมาย ฯลฯ เป็ นส่ วนใหญ่
เพียงผูเ้ ดียว แต่จะเปิ ดโอกาสให้ทีประชุ มซักถามข้อสงสัยในตอนท้ายแล้วปิ ดการประชุ ม ซึ งจะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์ทีมีหน้าทีชีแจงตอบคําถามของผูม้ าติดต่องานเท่านัน
4) ขันให้คาํ ปรึ กษา (Consultation) การมีส่วนร่ วมในลักษณะเช่ นนี เหมือนกับการนิ เทศงานของ
ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างาน เมือผูร้ ่ วมงานแสดงความคิดเห็นอะไรผูบ้ ริ หารจะรับฟั งแต่จะปฏิบตั ิตาม
หรื อไม่ก็เป็ นอีกเรื องหนึ ง อย่างไรก็ตามวิธีการนี เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมมากกว่าขันแจ้งข่าวสาร
5) ขันปลอบใจ (Placation) เป็ นลักษณะทีผูน้ าํ ทีทําทีวา่ มีความเห็นด้วย มีทีท่าคล้อยตาม มีความเห็นใจ
หรื อกระตื อ รื อร้ น ที จะทํา ตามข้อเสนอแนะของผูต้ ามคล้า ย ๆ กับ การปลอบใจ ให้ก าํ ลัง ใจ
ผูม้ ีปัญหา แต่ในส่ วนลึกไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอนัน ๆ เลย ซึ งอาจเป็ นเพราะข้อเสนอนันไม่ตรงกับ
แนวคิดของผูบ้ ริ หารก็ได้ 6) ขันเป็ นหุ ้นส่ วน (Partnership) เป็ นการมีส่วนร่ วมทีผูน้ าํ เปิ ดโอกาสให้
ผูต้ ามมีส่วนร่ วม ร่ วมคิด ร่ วมทํา และร่ วมตัดสิ นใจคล้าย ๆ กับการดําเนิ นกิจกรรมของห้างหุ ้นส่ วน
7) ขันมอบอํานาจ (Delegated Power) เป็ นการทีผูม้ ีอาํ นาจมอบอํานาจหน้าทีให้ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าทีแทน
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การมอบอํานาจเช่ นนี ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี อาํ นาจหน้าที เท่ากับผูม้ ี อาํ นาจทุ กประการและมีอิสระ ในการ
แสดงความสามารถได้ อ ย่ า งเต็ ม ที ซึ งแสดงให้เห็นว่า ผูร้ ับมอบอํานาจเป็ นทีไว้วางใจของผูบ้ ริ หาร
นับ ว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสในการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารมากขึ น 8) ขันควบคุ ม โดยประชาชน
(Citizen Control) เป็ นลัก ษณะที ผูน้ ํา เปิ ดโอกาสให้ผูต้ ามเข้า ไปมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ในกระบวนการบริ หารอย่ า งแท้ จ ริ ง มี อาํ นาจและบทบาทหน้าที ในองค์ก รมากที สุ ด บางท่ า น
เรี ยกขันนีว่า ขันมีอาํ นาจและควบคุม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ออนไลน์. 2556) กล่าวถึ งลักษณะของ
การมีส่วนร่ วมว่า การมีส่วนร่ วมในการศึกษากับการบริ หารและการจัดการศึกษา ถ้าจะพิจารณาถึ ง
เรื องของการมีส่วนร่ วม จะเห็ น ว่ า มี ห ลายลั ก ษณะ หลายรู ปแบบ วิธีการ บางคนเพียงบริ จาคเงิน
ช่ วยเหลื อโรงเรี ยน ให้คาํ ปรึ กษาแก่ โรงเรี ยน หรื อแม้แต่ช่วยประชาสัมพันธ์ กิ จการของโรงเรี ยน
เหล่านีก็ถือว่ามีส่วนร่ วม แต่จะมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการจัดการศึกษา ด้วยหรื อไม่นนก็
ั ตอ้ ง
พิจารณาเป็ นเรื อง ๆ ไป ซึ งการมีส่ ว นร่ วมในการศึ ก ษากั บ การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการ
จัดการมีขอ้ สังเกต ดังนี 1) การมีส่วนร่ วมในการศึกษา เช่น การบริ จาคเงินช่วยเหลือ การร่ วมแรง
ซ่อมแซมโรงเรี ยน การเข้าประชุม การบริ จาคทีดินสร้างโรงเรี ยน การซื อเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ในลักษณะนีไม่ถือเป็ นเรื องของการบริ หาร เพราะว่าเป็ นเรื องทีเข้าไปเกียวข้องกับการศึกษาเท่านัน
2) การมีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษา ในหลักการบริ หารจะมีกระบวนการและขอบเขต
ที แน่ นอน เช่ น มี การใช้ท รั พ ยากร ใช้เทคนิ ค ในกระบวนการบริ หาร ดัง นัน จึ ง ต้องพิ จารณาว่า
กิจกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมมีล ั ก ษณะใดและเข้ า ข่ า ยของการบริ หารจัดการหรื อไม่ ในกรณี นีบทบาท
หน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาทีกําหนดขึนใหม่นนั จะเข้าลักษณะของการร่ วมบริ หารกิจการ
ของสถานศึกษาเพราะมีการวางแผน การประชุ ม การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การรายงาน
และติดตามผล เป็ นต้น นอกจากนี การมีส่วนร่ วมยัง พิ จ ารณาได้ ห ลายมุ ม มองซึ งมีทงทางตรง
ั
และทางอ้อม บางท่านอาจสงสัยว่า การมี ส่ ว นร่ วมในบางกรณี เ ป็ นไปอย่างแท้จริ งหรื อเป็ นไป
ในลักษณะเทียมหรื อจอมปลอม อย่างไรก็ตาม จะขอกล่าวในรายละเอียดต่อไป
จากการทีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ วมข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ควรมีส่วนร่ วมในการการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษา
ด้วยความเต็มใจ ใช้ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มิใช่
เข้ามามีส่วนร่ วมเพราะผลประโยชน์แอบแฝงหรื อเหตุผลอืน
นโยบายสํ าคัญทีสนับสนุนในการมีส่วนร่ วมในการบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 14, 24) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาว่า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 29
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ระบุว่าให้สถานศึกษาขันพืนฐานร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอืนส่ งเสริ มความเข้ ม แข็ ง ของชุ มชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุ มชนเพือให้ชุมชน
มีการบริ หารการศึกษา อบรม แสวงหาความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร และรู ้ จกั เลื อกสรรภูมิปัญญา และ
วิทยาการต่าง ๆ เพือพัฒนาชุ ม ชนให้ ส อดคล้ อ งกับสภาพปั ญหาและความต้องการ รวมทังหา
วิธีการสนับสนุนให้มีก ารแลกเปลี ยนประสบการณ์และพัฒนาระหว่างชุมชน และได้กาํ หนดเรื อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ไว้ในหมวดที 6 โดยเฉพาะมาตรา 50 กล่าวว่า ให้สถานศึกษา
ขันพืนฐานให้ความร่ วมมื อในการจัด เตรี ยมเอกสารหลั ก ฐานต่าง ๆ ทีมี ข ้ อ มู ล เกี ยวข้องกับ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐานตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษาขันพืนฐาน รวมทัง
ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับสถานศึ ก ษาขันพืนฐาน ให้ ข ้ อ มู ล เพิ มเติ ม ในส่ วนทีพิจารณา
เห็นว่าเกียวข้องกับการปฏิบตั ิภารกิจของสถานศึกษาขันพืนฐาน ตามคําร้องขอของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานมาตรฐานการศึกษาทีเกียวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2550 ข : 1) กล่าวถึ งการมีส่วนร่ วม
ในการบริ ห ารการศึ ก ษาไว้ว่า หลัก การสํา คัญ ของการปฏิ รูป การศึ ก ษาคื อ การกระจายอํา นาจ
การบริ หารและการจัดการศึกษา การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารและการบริ หาร
การศึ กษา ดังบทบัญ ญัติ ใ นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ไขเพิมเติ ม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 กําหนดหลักการปฏิรูปการศึกษาทีสําคัญ ดังนี 1) มีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ อันได้แก่ความเป็ นเอกภาพในการกําหนดนโยบายในการบริ หาร
การศึกษา มี ม าตรฐานและทิ ศ ทางในการบริ หารการศึกษาเหมือนกัน โดยส่ วนกลางจะกําหนด
นโยบาย ให้คาํ ปรึ กษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริ หารการศึกษา 2) มีการกระจาย
อํานาจไปสู่ เ ขตพื นที การศึกษา สถานศึ ก ษาขั นพื นฐาน และองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น
กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริ หารและการบริ หารการศึ กษา ไปสู่ คณะกรรมการสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาโดยตรง ทังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารบุคคลและการบริ หารงานทัวไป
โดยให้ ค ณะกรรมการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรง3) ระดมทรัพยากรจากแหล่ งต่าง ๆ มาใช้ในการบริ หารการศึ กษา เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
บุคคล ชุ มชน สถาบันสังคมต่าง ๆ มีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ
จากทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยเหลือแก้ปัญหา
หรื อหาแนวทางพัฒนาการศึกษา เช่น ความคิด ความรู ้ ความสามารถ แรงงาน เงิ นทุนวัสดุ และอืน ๆ
เป็ นต้น 4) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื น
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ให้บุคคลหลายฝ่ าย ทีเกียวข้องกับการศึกษาหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการบริ หารการศึกษามีส่วนร่ วม
ในลักษณะรู ปแบบคณะกรรมการหรื ออาจมี ส่วนร่ วมในลักษณะการวางแผนการดํา เนิ นกิ จกรรม
การใช้ประโยชน์ เป็ นต้น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 80 (4) ตราไว้วา่ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการกระจายอํานาจเพือให้องค์กรปกครองท้องถิน ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน
จัดและมี ส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษา เพือพัฒนามาตรฐานคุ ณภาพการศึ กษาให้เท่าเที ย ม
และสอดคล้องกับแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ
ธร สุ นทรายุทธ (2551 : 547) กล่าวถึง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หาร
การศึกษาไว้ว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารการศึกษา หมายถึ งการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนหรื อภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม ในกระบวนการบริ หารการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นส่ วนร่ วม
ในการวางแผน การแสดงความคิ ดเห็ น การตัดสิ นใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมิ นผล
ในลักษณะของการร่ วมคิด ร่ วมทําและร่ วมแก้ปัญหาด้วยความเสี ยสละและเต็มใจ การเปิ ดโอกาส
ให้ป ระชาชน เข้า มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารการศึ ก ษาจะช่ วยให้ก ารตัดสิ นใจละเอี ย ดถี ถ้วนขึ น
มี โอกาสผิ ดพลาดน้อย ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี แ ก่ หน่ วยงาน ซึ งถ้า หากประชาชน มี แนวคิ ดเช่ น นี
เป็ นส่ วนมาก จะทํา ให้สั ง คมเข้ม แข็ง และจะเป็ นรากฐานที สํา คัญ ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยต่อไป การศึกษาเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับทุกคนทุกฝ่ าย การรวมพลังจากบุคคลต่าง ๆ
ในสั ง คมร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น และกํา หนดทิ ศ ทางในการพัฒนาการศึ ก ษาให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ทีเปลี ยนไป สถานศึกษาขันพืนฐานกับชุ มชนนันมีค วามสั ม พัน ธ์ ก ั น มาตังแต่อดี ต
แม้ในปั จจุบนั ก็ยงั คงมีการพึงพาซึ งกันและกัน อีกทังจะต้องประสานร่ วมมือกัน จึงจะทําให้ปรัชญา
ของการศึกษาบรรลุ เป้ าหมาย ในปั จจุบนั มีแนวโน้มในการทีจะทําให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารการศึ กษามากขึน ซึ งตรงกับหลักการของการบริ หารงานที จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพนัน จะต้อง
ให้เกิ ดความร่ วมมือแสดงความคิดเห็ นและตัดสิ นใจร่ วมกัน ดังนัน การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาก็เพือแก้ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี จะทําให้สถานศึกษาขันพืนฐาน
ทราบความต้องการของท้องถินและจะได้ปรับการทํางานเข้าหากันอีกด้วย
นายอภิสิทธิy เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อทีประชุ มร่ วม
ของรั ฐสภา เมื อวันที 30 ธันวาคม 2551 ว่านโยบายด้านการศึกษา กําหนดไว้เป็ นส่ วนหนึ งของ
นโยบายสังคมและคุ ณภาพชี วิต รวม 8 ประการและได้กาํ หนดในเรื องการกระจายอํานาจในการ
ดําเนิ นการบริ หารการศึกษาไว้หนึ งประการ ดังนี “ปฏิรูปการศึกษาทังระบบ โดยปฏิ รูปโครงสร้าง
และการบริ หารจัดการ ปรับปรุ งกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเพือการ
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการศึกษาตังแต่ระดับการศึกษาขันพืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู
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พัฒนาระบบการคัดเลื อกเข้าสู่ มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสู ตรรวมทังปรับหลักสู ตร วิชาแกนหลัก
รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุ งสื อการเรี ยนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาท
การศึกษานอกโรงเรี ยน เป็ นสํานักงานการศึ กษาตลอดชี วิตและจัดให้มีศูนย์การศึ กษาตลอดชี วิต
เพื อการเรี ย นรู ้ ที เหมาะสมในแต่ ล ะพื นที ตลอดจนส่ ง เสริ ม การกระจายอํา นาจให้ทุ ก ภาคส่ ว น
มีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาเพือนําไปสู่ เป้ าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งเน้น
คุณธรรมนําความรู ้อย่างแท้จริ ง” (สํานักงานคณะรัฐมนตรี . 2551 : 10)
นางสาวยิงลักษณ์ ชิ นวัตร นายกรั ฐมนตรี คนปั จจุ บนั ได้แถลงนโยบายของรั ฐบาลต่ อ
ที ประชุ มร่ วมของรั ฐสภา เมื อวันที 23 สิ งหาคม 2554 ในด้า นที เกี ยวกับการศึ กษาว่า เร่ งพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู ้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู ้
ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่ งชาติ ทีบรรจุ ความรู ้ ทีก้าวหน้าและได้มาตรฐาน
ทังความรู ้ ที เป็ นสากลและภูมิ ปัญญาท้องถิ น ส่ งเสริ มการอ่ าน พร้ อมทังส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษา ต่างประเทศและภาษาถิน จัดให้มีระบบการจัดการความรู ้ ปฏิรูปหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับ
ให้รองรับการเปลี ยนแปลงของโลก และทัด เที ย มกั บ มาตรฐานสากลบนความเป็ นท้องถิ นและ
ความเป็ นไทยเพิมผลสัมฤทธิy ของการศึกษาทุกระดับชัน โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ในระดับชาติ และนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสื อให้สินไปจากสังคมไทย จัดให้มีครู ดีเพียงพอ
ในทุกห้องเรี ยน ให้มี โ รงเรี ยนและสถาบัน อาชีวศึกษาคุณภาพสู งในทุกพืนที พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริ ยธรรมในระดับ
ปั จ เจก รวมทังสร้ า งความตระ หนั ก ใ น สิ ทธิ แ ล ะ หน้ า ที ความเสมอภาค และดํา เนิ น การให้
การศึ ก ษาเป็ นพื นฐานของสั ง คมประชาธิ ป ไตยที แท้ จ ริ ง ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งระบบบริ หาร
การศึ ก ษา โดยการกระจายอํา นาจสู่ พื นที ให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ โ ดยเริ มจากพื นที ที มี ค วามพร้ อ ม
(สํานักงาน คณะรัฐมนตรี . 2554 : 26)
สรุ ปได้ว่า การมี ส่ ว นร่ วมในการบริ หารการศึกษาของประชาชนเป็ นเรื องสําคัญและ
จําเป็ นทีจะต้องมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประชาชน องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชนและองค์กร
ปกครองท้องถิน ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาทังทางตรงและทางอ้อมอาจจะเป็ นในรู ป
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานหรื อคณะกรรมการดําเนิ นงานอืนและในการเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษาดังกล่าว
การมีส่วนร่ วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพืน, ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2550 ข : 73 - 81) ได้กล่าวถึ งแนว
ทางการดําเนินงานของสถานศึกษาขันพืนฐานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
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1. การกํากับกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน หมายถึง การกํากับให้สถานศึกษาขันพืนฐาน
ดําเนิ นงานด้านการบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการ
บริ หารงานทัวไป 1) พิจารณาให้ความเห็น มีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย แผนงานและมาตรฐาน
การปฏิ บ ัติ ง านของสถานศึ ก ษาขันพื นฐานในการบริ ห ารการศึ ก ษา ให้ ส อดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานและเขตพื นที การศึกษา สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถินโดยทําเป็ นแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขันพืนฐาน 2) ติดตามผล
การดํา เนิ นงานตามเป้ าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานของสถานศึกษาขันพืนฐาน
3) พิจารณาให้ความเห็ นและมีส่วนร่ วมในการปรับเป้ าหมาย แผนงานและมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน
ของสถานศึ กษาขันพืนฐานในกรณี ที ดํา เนิ นการไปแล้วมี ปัญหาอุ ปสรรค 4) ให้ความเห็ นชอบ
ในรายงานประจําปี และผลการดําเนินการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน
2. การส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน หมายถึง การส่ งเสริ ม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐานเพือให้สถานศึกษาขันพืนฐานมีความเข้มแข็งบริ หารงาน
อย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้ บ ริ การการศึ ก ษาแก่เยาวชนและประชาชนได้อย่าง
กว้างขวางทัวถึ งและจัดการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพเป็ นที ยอมรับศรั ทธา เชื อถื อของประชาชน
ชุมชน และท้องถิน 1) ด้านวิชาการ ได้แก่ ส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาสาระหลักสู ตรสถานศึกษา
ขันพืนฐานส่ งเสริ มและสนับสนุน การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดระบบการประกันคุ ณภาพภายใน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นสถานศึ กษาขันพืนฐาน จัดให้ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มือกับ
บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ส่ งเสริ มความเข้มแข็งทางชุมชนโดยใช้กระบวนการของการศึกษา 2) ด้าน
งบประมาณได้แก่ การส่ งเสริ มและสนับสนุ น เกี ยวกับ การบริ หารงบประมาณ การจัดหารายได้
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรั พย์สินและการระดมทรั พยากร 3) ด้านการบริ หารงานบุ คคล
ได้แก่ พิจารณาและสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีขวัญกําลังใจ ในการปฏิ บตั ิ
หน้าทีและมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ และร่ วมพิจารณาแนวทางการได้มาซึ งครู ทีมีจาํ นวนเพียงพอ
ต่อการเรี ยนการสอนในกรณี ทีมีสถานศึกษาขันพืนฐานแห่ งนัน ขาดอัตรากําลังครู 4) ด้านการบริ หาร
ทัวไป ได้ แ ก่ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ให้ ก ารส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น เกี ยวกับ การระดมทรั พ ยากร
เพือการศึกษา การบริ หารงานกิจการนักเรี ยน
3. อํา นาจหน้า ที เกี ยวกับ การบริ หารงานบุ ค คล สํา หรั บ ข้าราชการครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน หมายถึ ง อํา นาจหน้า ที เกี ยวกับ การบริ หารงานบุ ค คล
สํ า หรั บ ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าที
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 1) กํากับและดูแลการบริ หารงานบุคคล 2) เสนอความ
ต้องการ จํานวนและอัตราตําแหน่ งข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา 3) ให้ความคิ ดเห็ น
การบริ หารด้านการบริ หารบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษาต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขันพืนฐาน
4. การปฏิบตั ิหน้าทีตามโครงการสนับสนุ นการบริ หารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552 : 5 - 9) ได้กล่าวถึงบทบาทและ
หน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในส่ วนทีเกียวข้องกับโครงการดังกล่าว ดังนี
1. การจัดซื อจัดหาหนังสื อเรี ยน 1) การคัดเลือกหนังสื อเรี ยน ครู ผสู้ อนเป็ นผูเ้ ลือกหนังสื อ
เรี ยนเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะกรรมการภาคี
4 ฝ่ าย (ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุ มชนและผูแ้ ทนกรรมการนักเรี ยน) ร่ วมกันพิจารณา
คัดเลือกหนังสื อเรี ยน 2) การจัดซื อให้สถานศึกษาขันพืนฐานดําเนิ นการจัดซื อ 3) เงินเหลือจากการ
ดําเนิ นการจัดซื อ สามารถนําไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพได้ตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสมโดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของภาคี 4 ฝ่ าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
2. เครื องแบบนักเรี ยน ให้สถานศึกษาขันพืนฐานจ่ายเงินสดให้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครอง
กรณี ทีมี เงิ นเหลื อจากการดําเนิ นการแล้วสถานศึ กษาขันพืนฐานสามารถนําไปใช้จ่ายในรายการ
โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของภาคี 4 ฝ่ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ให้สถานศึกษาขันพืนฐานกําหนดกิ จกรรมทีจะพัฒนา
คุ ณภาพการศึกษาของนักเรี ยน โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย เงินทีเหลือจากการดําเนิ นการแล้ว สามารถนําไปใช้จ่ายในรายการโครงการ
เรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกัน
ของภาคี 4 ฝ่ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
4. การติ ดตามควบคุ มและกํากับ พัฒนาระบบการควบคุ มภายในสถานศึ ก ษาขันพืนฐาน
โดยให้ภาคี 4 ฝ่ าย ประกอบด้วย ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุ มชน และกรรมการนักเรี ยน
ถ้าเป็ นสถานศึกษาขันพืนฐานขนาดเล็ก (มีนกั เรี ยนน้อยกว่า 300 คน) ให้มีได้ไม่นอ้ ยกว่าฝ่ ายละ
1 คน สําหรับสถานศึกษาขันพืนฐานขนาดใหญ่ (มีนกั เรี ยน 301 คนขึนไป) ให้มีได้ไม่นอ้ ยกว่า
ฝ่ ายละ 2 คน โดยการเสนอชื อของกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และให้กรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและแก้ปัญหา
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ซึ งจากแนวดําเนิ นการตามนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ ดังกล่าวข้างต้น
จะเห็ นได้ว่า รัฐบาลได้เห็ นความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานขันพืนพืนฐาน
เป็ นอย่างยิง จึงได้กาํ หนดแนวดําเนิ นการไว้วา่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเข้าไปมีบทบาท
และหน้า ที ในการดํา เนิ นการในเรื องต่ า ง ๆ ตามโครงการ ไม่ ว่า จะเป็ นการจัดหาหนัง สื อเรี ย น
เครื องแบบนักเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน รวมถึงการควบคุม กํากับและ
ติดตาม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพืน, ฐาน
ความจําเป็ นและความสํ าคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 11 - 12) กล่าวถึงความสําคัญของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานไว้วา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นองค์คณะบุคคล
ทีทํางานร่ วมกับสถานศึกษาขันพืนฐาน เพือให้สถานศึกษาขันพื นฐานมี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถ
บริ หารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบทีกฎหมายกําหนด ดังนัน ความหลากหลายของบุคคล
ทีเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการจึงเอือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทีต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ บุคคลทีได้รับการคัดเลื อกเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานจึงมีความสําคัญต่อการบริ หารการศึกษา ดังนี
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง เป็ นผูส้ ะท้อนปั ญหาและความต้องการด้านคุ ณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยน ทังในส่ วนทีคาดหวังและสภาพความเป็ นจริ งทีเกิ ดขึนและ
ร่ วมมือกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูแ้ ทนครู เป็ นผู ้ที มี ความชํานาญในสายวิชาชี พครู มีความสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูล
ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ ปั ญหา และความต้องการการสนับสนุ นช่ วยเหลื อ รวมทังรายงานผล
การบริ หารการศึกษา
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชนเป็ นผูส้ ะท้อนสภาพของปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ซึ งเป็ นสมาชิ กส่ วนหนึ งของชุ มชน และให้ ค วามร่ วมมือกับสถานศึกษาขันพื นฐาน ทังในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งเรี ยนรู ้
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เป็ นผูส้ ะท้อนสภาพปั ญหาและความต้องการทีครอบคลุม
ทังเขตพืนทีบริ การของสถานศึกษาขันพืนฐาน และมีความสําคัญต่อสถานศึกษาขันพืนฐานอย่างยิง
ในเรื องการขอรับการสนับสนุ นด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการบริ หารการศึกษาและเชื อมโยง
แผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิน
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ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาขันพืนฐาน เป็ นผูท้ ีสะท้อนภาพของความรัก ความศรัทธา
ความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาทีตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ ศิษย์
รุ่ นหลังให้ประสบความสําเร็ จในการศึกษาเช่นกัน
ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอืนในพืนที เป็ นผูน้ าํ เสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้
เพือให้นกั เรี ยนเป็ นคนดีของสังคม
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทีจะช่วย
เสริ มให้ ส ถานศึกษาขันพืนฐานจัดการศึกษาได้ ค รอบคลุ ม ในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ ทําให้สถานศึกษาขันพืนฐานมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาทียังยืน
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขันพืนฐาน ในฐานะกรรมการและเลขานุ การซึ งเป็ นสัญลักษณ์
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน เป็ นบุคคลสําคัญทีจะสะท้อนภาพของการบริ หารจัดการ ผูช้ ่วยเหลื อ
ให้คาํ ปรึ กษาสร้างแรงจูงใจ กระตุน้ การทํางาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิด เปิ ดโอกาสให้
ผูแ้ ทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที จัดเตรี ยมการประชุ ม บันทึกการประชุ ม รายงานผล
การประชุ ม และสนับสนุ นด้านอุปกรณ์ ห้องประชุ ม วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทังการพิจารณานํามติ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทีประชุมไปสู่ การปฏิบตั ิคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน คือ
ตัวแทนของประชาชนผูม้ ีส่ ว นเกี ยวข้ อ งในเขตชุ มชน ทีเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ของโรงเรี ยนหรื อสถานศึ ก ษาขันพืนฐานทีตังอยูใ่ นชุ มชน บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง ในการกํากับและส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจการของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน อันเนืองมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา ร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั นพื นฐาน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างแท้จริ งในลักษณะเป็ นเจ้าของหรื อหุ ้นส่ วนของสถานศึกษาขันพืนฐาน บทบาท
และหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ซึ งต้องทําหน้าทีแทนชุ มชนและผูป้ กครอง
นั ก เรี ยนทุ ก คนจึงต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารการศึกษา ทีจะเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยนซึ งเป็ น
ลูกหลานของชุมชนขณะเดียวกันก็จะต้อง ทํางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะครู
โดยตระหนักถึงความเป็ น “เจ้าของร่ วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานทีเน้นการกระจายอํานาจ
การมี ส่ ว นร่ วมและความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ใ นทุ ก ขั นตอนของการบริ หารการศึ ก ษา
พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ยึดมันในความถูกต้องดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ งกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ตระหนักในสิ ทธิ หน้าทีความสํานึกในความรับผิดชอบร่ วมกันและคํานึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน
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ด้านการบริ หารการศึกษา การทีมีบทบัญญัติเกี ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40
ไว้เป็ นการเฉพาะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีความจําเป็ นและมีความสําคัญ
ต่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ น
เสมื อนผูแ้ ทนของท้องถิ นที จะ เป็ นกลไกเชื อมโยงนโยบายของรั ฐ ไปสู่ ชุมชนที ตังโรงเรี ยนเพือ
พัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ ความเป็ นพลเมืองดี เป็ นพืนฐานการศึกษาตลอดชีวติ เป็ นพืนฐานอาชี วศึกษาและ
เป็ นพื นฐานการศึ ก ษาในระดับอุดมศึกษา นันคือนําไปสู่ เก่ง ดี และมีความสุ ขของผูเ้ รี ยน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2547 : คํานํา)
จากที กล่ า วมาทังหมดข้างต้น พอจะสรุ ปได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การบริ ห ารก ารศึ ก ษ าเป็ นอย่ า งยิ ง การบริ ห ารการศึ ก ษาของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการบริ หารการศึกษาของชาติต่างก็เห็นความสําคัญ
ในการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอก โดยเฉพาะบุคคลภายในชุ มชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารการศึกษาของสถานศึกษาในชุ มชนของตนเอง การทีได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานขึนในสถานศึกษาขันพืนฐานโดยกําหนดให้เป็ นองค์คณะบุคคลคณะหนึ งทีทํางานร่ วมกับ
สถานศึกษาขันพืนฐานและเนืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วยบุคคลภายใน
ชุ มชนทีหลากหลายทังความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน จะช่ วยเติมเต็มในส่ วนทีสถานศึกษาขันพืนฐานยังขาด ทําให้สถานศึกษาขันพืนฐาน
จัดการศึกษา ได้ตรงตามความต้องการของชุมชนภายใต้กรอบทีกฎหมายกําหนดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
องค์ ประกอบจํานวน คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจาก
ตําแหน่ งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพืน, ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 10) ตามกฎกระทรวงทีประกาศใช้
เมือวันที 31 ธันวาคม 2546 กําหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน ผูแ้ ทนพระภิกษุ และหรื อองค์กรศาสนาอืนในพืนที ผูท้ รงคุณวุฒิและ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานทําหน้าทีเป็ นกรรมการและเลขานุการและนอกจากนันยังได้กาํ หนด
จํานวน คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการด้วย
ดังนันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2546 : 1 - 12) ได้กาํ หนดแนวทางการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานไว้ ดังนี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 มาตรา 38
วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
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วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่ งของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.2546 จึงกําหนดแนวทางการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานไว้ ประกอบด้วย
1. ขอบข่ายสถานศึ ก ษาขั นพื นฐาน ต้ อ งดํา เนิ น การสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา การเลื อ กประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น จาก
ตํา แหน่ ง ของคณะกรรมก ารสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน พ.ศ.2546 ได้แก่ โรงเรี ย น วิท ยาลัย หรื อ
หน่วยงานทางการศึกษาทีเรี ยกชื ออย่างอืนของรัฐทีสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ และหน่ วยงานอืน
ทีมีอาํ นาจหน้าที หรื อมี วตั ถุ ประสงค์ในการบริ หารการศึกษาขันพืนฐานทีได้รับงบประมาณจากรั ฐ
ยกเว้นสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย ศูนย์การเรี ยนและสถานศึกษาขันพืนฐานของเอกชน
2. จํา นวนคณะกรรมการ สถานศึ ก ษาขันพื นฐานขนาดเล็ ก จํา นวนนัก เรี ย นไม่ เ กิ น
300 คน ให้มีคณะกรรมการจํานวน 9 คน ขนาดใหญ่ทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตังแต่ 301 คนขึนไป ให้มี
คณะกรรมการจํานวน 15 คน
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตามสถานภาพ ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ) 2) กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง จํานวน
1 คน 3) กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนครู จํานวน 1 คน 4) กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน จํานวน
1 คน 5) กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถินจํานวน 1 คน 6) กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทน
ศิษย์เก่ า จํานวน 1 คน 7) กรรมการที เป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื น
ในพืนที (ขนาดเล็ก จํานวน 1 รู ป หรื อ 1 คน ขนาดใหญ่จาํ นวน 2 รู ป หรื อ 2 คน/หรื อ 1 รู ปกับ
1 คน) 8) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ขนาดเล็ก จํานวน 1 คน ขนาดใหญ่ จํานวน 6 คน) 9) ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน เป็ นกรรมการและเลขานุการ
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ดังนี 1) คุ ณสมบัติทวไป
ั ได้แก่
มีอายุไม่ตากว่
ํ า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้
ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษให้จาํ คุ กโดยคําพิพากษาถึ งทีสุ ดให้จาํ คุ กเว้นแต่เป็ นโทษ สําหรับ
ความผิดที ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ และไม่เป็ นคู่ สัญญาตามระเบี ยบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม กับสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหรื อ
สถานศึ กษาขันพื นฐานในเขตพื นที การศึ กษา 2) คุ ณสมบัติ เฉพาะ ได้แก่ กรรมการที เป็ นผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง ต้องเป็ นเป็ นผูป้ กครอง ตามทะเบี ยนนักเรี ยนและไม่เป็ นครู เจ้าหน้าที หรื อลู กจ้างของ
สถานศึกษาขันพืนฐานหรื อทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี ยวชาญ ซึ งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษาขันพืนฐานนัน
กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนครู ต้องเป็ นครู ในสถานศึกษาขันพืนฐานนัน กรรมการที เป็ นผูแ้ ทนองค์กร
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ชุ ม ชนต้องเป็ นเป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รของชุ มชนหรื อองค์กรที เรี ยกชื ออย่า งอื นและที มี ส มาชิ ก
รวมตัวกันไม่นอ้ ยกว่า 15 คน กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนศิษย์เก่าต้องเป็ นผูท้ ีเคยศึกษาหรื อสําเร็ จการศึกษา
จากสถานศึกษาขันพืนฐานนัน กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนพระภิกษุ สงฆ์หรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื น
ที ทางราชการในพืนที รั บรอง ได้แก่ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ หรื อผูน้ ับถื อศาสนาที ทางราชการรั บรอง
(ศาสนาทีทางราชการ รับรอง ได้แก่ พุทธ คริ สต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮิ นดู และซิ กข์) และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็ นกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในเขตพืนทีการศึกษา เกินกว่า
3 แห่งในเวลาเดียวกัน โดยกรรมการภายนอกต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง
5. วาระการดํารงตําแหน่ ง วาระการดํารงตําแหน่ งของประธานกรรมการและกรรมการ
ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตังใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ ง
เกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้
6. การพ้น จากตํา แหน่ ง นอกจากพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระประธานกรรมการและ
กรรมการพ้นจากตําแหน่ ง เมื อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) คณะกรรมการเขตพืนที การศึ กษาให้ออก
เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้า ที ทํา ให้ เสื อมเสี ย ต่ อ สถานศึ ก ษาขันพื นฐานหรื อหย่อนความสามารถ
4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ งสําหรับกรรมการประเภทนัน 5) พ้นจาก
การเป็ นพระภิกษุสงฆ์เฉพาะกรรมการซึ งเป็ นผูแ้ ทนทีเป็ นพระภิกษุสงฆ์
7. แนวทางการสรรหาและการเลื อกกรรมการ 1) การสรรหาและการเลื อกกรรมการ
ทีเป็ นผูแ้ ทนให้ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษาขันพืนฐานจัดให้ผสู ้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการเสนอชื อเลือกกันเอง
ให้เหลือ 1 คน 2) การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ผไู ้ ด้รับการสรรหาและเลือกให้
เป็ นกรรมการที เป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผู ้แ ทนองค์ก รชุ ม ชน ผูแ้ ทนองค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ น ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอืนในพืนที และ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาขันพืนฐาน ร่ วมกันสรรหาและเลือกผูท้ รงคุณวุฒิให้เป็ นกรรมการตามวิธีการ
ทีเห็ นสมควร 3) การสรรหาและการเลื อกประธานกรรมการให้ผูไ้ ด้รับการสรรหาและเลื อกเป็ น
กรรมการผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทนองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอืนในพืนที กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
และผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาขันพืนฐานร่ วมกันเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นประธานกรรมการ
1 คน
จากการที ได้ก ํา หนด ให้ อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
ตามสถานภาพมาจากตัวแทนของกลุ่มบุคคลทีหลากหลาย ทังบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ทําให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานหลากหลายในด้านความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในการทีจะช่วยกันบริ หารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานให้เป็ นไปตาม
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กรอบและเป้ าหมายที วางไว้โ ดยเฉพาะกรรมการที มาจากบุ ค คลภายนอกไม่ ว่ า จะเป็ นผูแ้ ทน
ผู ้ป กครอง ผู ้แ ทนองค์ ก รชุ ม ชน ผู ้แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นและผู ้แ ทนศิ ษ ย์เ ก่ า ของ
สถานศึ กษาขันพืนฐาน ซึ งบุ ค คลเหล่ านี จะเป็ นผูส้ ะท้อนปั ญหาและความต้องการด้านคุ ณภาพ
ทางการศึกษาและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยน ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทีจะช่วยเสริ มให้สถานศึกษาขันพืนฐานจัดการศึกษาได้ครอบคลุม
ในทุก ๆ ด้าน ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์และหรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอืนในพืนทีเป็ นผูน้ าํ เสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้
เพือให้นกั เรี ยนเป็ นคนดีของสังคม สําหรับกรรมการทีมาจากบุคคลภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน
ไม่ว่าเป็ นตัวแทนครู หรื อตัวผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขันพืนฐาน ต่างก็เป็ นผูท้ ี มี ความชํานาญในสาย
วิชาชี พครู มีความสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูลด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ ปั ญหา และความต้องการ
การสนับสนุ น ช่วยเหลือ ซึ งการทีมีคณะกรรมการทีมาจากหลายกลุ่มบุคคลดังกล่าวน่ าจะทําให้
การบริ หาร และจัดการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นตามจุดมุ่งหมายอย่างมีคุณภาพ
บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพืน, ฐาน
บทบาทหน้า ที ของสถานศึ ก ษาขันพื นฐานมี ค วามจํา เป็ นและความสํา คัญ อย่า งยิ งต่ อ
การจัดการ ศึกษาของประเทศ เพราะเป็ นการศึกษาเพือปวงชน สําหรับประชาชนคนไทยทุกคน
และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ส่ งผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทุกด้าน
ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2547 : 12) ได้กล่าวถึ งบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื นฐานไว้ว่า พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2545 กําหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีหน้าที 2 ประการ คือ 1) กํากับกิจกรรม
ของโรงเรี ยน และ 2) สนับสนุ นและส่ งเสริ มกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ซึ งจะได้เห็นว่า
เป็ นการกําหนดไว้กว้าง ๆ หากต้องการความชัดเจนและความสะดวกในการดําเนิ นการควรจะต้อง
มี กาํ หนดรายละเอี ย ดในเชิ งปฏิ บ ตั ิ ไ ว้ด้วย ต่อมากระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ออกระเบี ย บฯ ว่า ด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.2543 ขึนและได้กาํ หนดหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานไว้ใน ข้อ 13 ของระเบียบฯ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2547 : 17 - 18)
ดังนี 1) กํา หนดนโยบายและแผนพัฒ นาของสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน 2) ให้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสถานศึกษาขันพืนฐาน 3) ให้ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสู ตร
ให้ ส อดคล้องกับ ความต้อ งการของท้องถิ น 4) กํา กับ และติ ด ตามการดํา เนิ น งานตามแผนของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน 5) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เด็กทุกคนในเขตบริ การได้รับการศึกษาขันพืนฐาน
อย่า งทัวถึ ง มี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐาน 6) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพิ ท กั ษ์สิ ท ธิ เ ด็ ก ดู แ ลเด็ ก พิ ก าร
เด็กด้อยโอกาสและเด็กทีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 7) เสนอแนวทาง
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และมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา ด้านการบริ หารงานวิชาการ ด้านการบริ หารงานงบประมาณ
ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารงานทัวไปของสถานศึกษาขันพืนฐาน 8) ส่ งเสริ ม
ให้มีการระดมทรัพยากรเพือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิน เพือเสริ มสร้าง
พัฒนาการของนัก เรี ย นทุ ก ด้า น รวมทังสื บ สานจารี ตประเพณี ศิ ล ปวัฒนธรรมของท้องถิ นและ
ของชาติ 9) เสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาขันพืนฐานกับชุ มชน ตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทังรัฐ และเอกชน เพือให้สถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วน
ในการพัฒนาชุ มชนและท้องถิ น 10) ให้ค วามเห็ นชอบรายงานผลการดํา เนิ นงานประจํา ปี ของ
สถานศึกษาขันพืนฐานก่อนเสนอต่อสาธารณชน 11) แต่งตังทีปรึ กษาและหรื อคณะอนุ กรรมการ
เพื อการดํา เนิ นงานตามระเบี ย บนี ตามที เห็ นสมควร 12) ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื นตามที ได้รั บ มอบหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขันพืนฐานนัน
สถานศึกษาขันพืนฐานมีความจําเป็ นอย่างยิงทีต้องจัดการศึกษาให้เป็ นไปและสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษา พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 สถานศึกษาขันพืนฐานมีบทบาทหน้าที ดังนี 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ตลอดจนบริ บทและความต้องการของชุ มชน
และท้องถิน 2) จัดตังงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 3) พัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานและความต้องการ
ของนักเรี ยน ชุ มชน และท้องถิ น 4) จัดการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรี ยน
การสอนทีเหมาะสม และส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุ ง
และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื อง 5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนว
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด 6) กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตลอดจนการพิจารณาความดี ความชอบ การพัฒนา และการดําเนิ นการ
ทางวินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามทีกฎหมายกําหนด 7) ระดม
ทรัพยากรเพือการศึกษารวมทังปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา 8) จัดให้มีระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่ วมมือในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทังการรายงานผลการประเมินผล
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา 9) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชน
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และสร้ างความสัมพันธ์กบั สถานศึกษาและสถาบันอืนในชุ มชนและท้องถิน 10) ปฏิบตั ิหน้าทีอืน
ทีเกียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรื อตามทีได้รับมอบหมายและตามทีกฎหมายกําหนด
สรุ ปได้ว่า บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานมี ความจําเป็ นและ
สําคัญยิงต่อการจัดการศึกษาของประเทศในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ให้ความ
เห็นชอบ กํากับ ติดตาม ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และปฏิบตั ิการอืนทีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
บทบาทหน้ าทีของสถานศึกษาขั,นพืน, ฐานทีเอือ, ต่ อการส่ งเสริ มภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั,นพืน, ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 12 - 14) ได้กล่าวว่าสถานศึกษา
ขันพืนฐานเป็ นหน่วยงานหลักในการบริ หารการศึกษาขันพืนฐาน เพือให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติและกฎหมายทีเกียวข้อง
จึงกําหนดให้มีคณะกรรมการซึ งเป็ นองค์คณะบุคคล ทําหน้าทีกํากับและส่ งเสริ มสนับสนุ นกิจการ
ของสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายและมาตรฐานในการบริ ห ารจัด การทาง
การศึกษา ทังนีการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็ จนันสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขันพื นฐาน ควรมี รูป แบบวิธีการทํา งานที ประสานสอดคล้องกัน โดยมี จุดมุ่งหมาย
เพือการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามทีร่ วมกันกําหนดขึน โดยในส่ วนของสถานศึกษาขันพืนฐาน
ควรมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม ภารกิ จของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานที จะเข้า มาร่ ว ม
สร้างสรรค์ความเจริ ญ ก้าวหน้าในกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน ดังนี 1) ความเป็ นนิ ติบุคคล
ของสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นเรื องใหม่ กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานบางท่าน อาจไม่เข้าใจ
บทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศ และคําสังของตนและของสถานศึ กษาขันพืนฐาน
ในระยะเริ มแรก เป็ นความจําเป็ นอย่างยิงทีสถานศึกษาขันพืนฐานจะต้องจัดประชุ มทําความเข้าใจ
ในบทบาทของแต่ละฝ่ ายร่ วมกัน 2) สร้ างความตระหนัก ต่อบุคลากรและชุ มชนถึ งบทบาทหน้าที
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ เ พื อพัฒ นาองค์ค ณะบุ ค คลและสถานศึ ก ษาขันพื นฐานสู่ คุ ณ ภาพที คาดหวัง 3) จัด ทํา
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั นพื นฐาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
โดยทบทวนสาระของแผนพัฒนาร่ วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน เพือปรับให้เกิดเป็ น
แผนร่ วมของสถานศึกษาขันพืนฐานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 4) จัดทํารายละเอียด
งบประมาณและรั บผิดชอบการจ่ายงบประมาณ ของสถานศึ ก ษาขั นพื นฐาน โดยเสนอขอรั บ
คําแนะนําจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน เพือการปรับขยายทิศทางและรู ปแบบวิธีการ
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ระดมและใช้ท รั พ ยากรเพื อการศึ ก ษาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5) จัด ทํา รายละเอี ย ดของแผนงาน
โครงการและประมาณ การค่ า ใช้ จ่ า ยที จะระดมทุ น จากผู ้ป กครอง เพื อขอรั บ ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 6) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาขันพืนฐาน
นํา เสนอคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน เพื อรั บ ข้อ คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะเพิ มเติ ม
เพือปรั บปรุ งและพัฒนาให้เหมาะสม 7) จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ สร้ างบรรยากาศสิ งแวดล้อมทาง
วิช าการที เหมาะสมและเอื อต่ อกระบวนการเรี ย นรู ้ ที เน้นนัก เรี ย นเป็ นสํา คัญ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
โอกาสการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยนให้เต็มศักยภาพ ทังนี ควรรายงานให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานรับทราบอย่างสมําเสมอ เพือการร่ วมคิด ร่ วมพัฒนา ร่ วมรับผิดชอบและร่ วม
ภาคภูมิใจ 8) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ 9) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพืนฐานและให้ความร่ วมมือ
ในการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา จากหน่ วยงานภายนอกรวมทังการรายงานผลการประเมิ นต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 10) จัดและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หาร
สถานศึกษาขันพืนฐานเพือให้เป็ นพืนฐานในการตัดสิ นแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการศึกษาร่ วมกันและ
ขจัดซึ งการใช้ความคิดเห็นบนความรู ้สึกและประสบการณ์ 11) พัฒนาและปรับปรุ งระบบสื อสาร
ระหว่างบุ คคลที มีส่วนเกี ยวข้องให้เหมาะสม เพือให้คณะกรรมการและบุ คลากรได้มีโอกาสสื อ
ความหมายทังทางตรงและทางอ้อมจนสามารถ ทําความเข้าใจในข้อมูลเหตุผลต่าง ๆ นําไปสู่ การ
พัฒนากิ จการสถานศึกษาขันพืนฐานร่ วมกันได้ 12) แต่งตังมอบหมายให้มีคณะอนุ กรรมการหรื อ
คณะทํางาน เพือสนองตอบต่อการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และการนํามติ
ทีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมาขยายผลสู่ การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 13) รายงานผลการปฏิ บตั ิงานของสถานศึ กษาขันพืนฐาน
ต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานตามความเหมาะสม 14) เสนอแผนการประชุ ม
คณะกรรมการให้มี ค วามต่ อ เนื อง จัด ระเบี ย บวาระการประชุ ม นํา เสนอประธานกรรมการ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐาน และดํา เนิ นการสนับสนุ นการประชุ ม ตังแต่ ก ารเตรี ย มการก่ อนประชุ ม
ระหว่างประชุม สรุ ปรายงานการประชุม และแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็ นระบบ
ดังนัน ความสั ม พัน ธ์ระหว่างบทบาทและอํานาจหน้าทีของสถานศึกษาขันพืนฐานกับ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน จึ งมี ความสัมพันธ์ และเอือต่ อกันในการพัฒนาการศึ กษา
ให้บรรลุ ผลของการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2545 กํา หนดให้ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานมี
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานจะมีบทบาทมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสถานศึกษาขันพืนฐานเพือหวังว่าจะให้เกิด
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ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารและจัด การศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและสภาพปั ญ หา
ความต้อ งการของแต่ ล ะท้อ งถิ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐานได้ก ระจายอํา นาจในการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาให้
สถานศึ กษาและคณะกรรมการสถานศึ กษาด้วยแล้ว คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานจึ งมี
บทบาทต่อ สถานศึกษาเพิมขึน
สรุ ปได้ว่า สถานศึกษาขันพืนฐานและผูท้ ีเกียวข้อง ต้องส่ งเสริ มภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานตามอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน คณะกรรมการ
ทุ ก คนตระหนักถึ ง ความเป็ นเจ้า ของสถานศึ ก ษาร่ วมกันและจะต้องมี หน้าที มี ส่วนรั บผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยการกํากับสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้สถานศึกษา
ได้ดาํ เนินงานด้านภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสัง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานร่ วมกันของสถานศึกษาขั,นพืน, ฐานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั,นพืน, ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 14 - 15) กล่าวว่า ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีของสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการทําความเข้าใจ
ตังแต่เริ มแรกของการทํางานร่ วมกัน ทังนี เพือให้ทงสองฝ่
ั
ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าทีของตนเอง
ดังนี 1) กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ควรเข้าใจบทบาทหน้าทีคือ กํากับและส่ งเสริ มสนับสนุ น
กิ จการของสถานศึกษาขันพืนฐาน และปฏิ บตั ิตามบทบาทหน้าที หากมี ขอ้ เสนอแนะใด ๆ ควร
นําเสนอในทีประชุมคณะกรรมการแล้วมอบให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานนําไปสู่ การพิจารณา
ดําเนินการ 2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐาน คือ “ผูเ้ ชื อมโยง” ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร กับสถานศึ กษาในฐานะผูบ้ ริ หาร ดังนันผูบ้ ริ หาร
จึงเป็ นผูป้ ระสานการดําเนิ นกิจการต่าง ๆ โดยคํานึ งถึงข้อคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน 3) บทบาทในการ “กํากับ” ควรเป็ นการติ ดตามการปฏิ บตั ิงานตามที
สถานศึกษาขันพืนฐาน ได้ทาํ แผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวนโยบาย
ของหน่ วยเหนื อ หรื อตามมติทีกําหนดร่ วมกัน โดยไม่ควรกํากับการทํางานของผูบ้ ริ หาร ครู
อาจารย์ คื อ ไม่แสดงบทบาทเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเสี ยเอง 4) ในการรั บทราบผลการดําเนิ นการ
ควรดู เป็ นภาพรวมของผลการดํา เนิ นกิ จการ ทังระหว่า งดํา เนิ นการสิ นปี งบประมาณและสิ นปี
การศึ ก ษาเพื อนํา ไปสู่ ก ารพิ จ า รณ า ป รั บ ป รุ ง พัฒ น า กิ จ การของสถานศึ กษาให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิงขึน 5) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานจะต้อง “ไม่สังการ”
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ทังโดยตรงและโดยอ้อ มไปยัง บุ ค คลอื น ได้แ ก่ ครู ห รื อ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน
เพราะอํานาจการสังการเป็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขันพืนฐานทีจะรับผิดชอบ การนําข้อคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานไปสู่ การปฏิบตั ิ
จากบทบาทหน้าทีดังกล่าวนี คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานอาจมีส่วนร่ วมกับ
สถานศึกษาขันพืนฐานในกระบวนการ และขันตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษาขันพืนฐาน
โดยร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผล และร่ วมประเมินผลการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษา
ขันพืนฐาน ร่ วมกับคณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
องค์กรชุ มชน และองค์กรอืน ๆ ทีเกี ยวข้องและนอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานยังมีหน้าทีความรับผิดชอบตามแนวทางทีกําหนดไว้ว่า “ทุกคนจะต้องมี
หน้าที ความรับผิดชอบต่อการบริ หารการศึกษา” ดังนัน บทบาทอํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานจะมีมากขึนกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีการกําหนดให้สถานศึกษา
ศึกษาขันพืนฐาน “เป็ นนิ ติบุคคล” ยิงทําให้คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีบทบาทและ
มี ความสํา คัญมากขึนโดยหลักการแล้วสถานศึ กษาขันพืนฐานเป็ นหน่ วยงานที มี ความสํา คัญสู ง
ในการบริ หารการศึกษา เพราะคุณภาพการศึกษาทีได้จะสะท้อนถึงคุณภาพของสถานศึกษาขันพืนฐาน
โดยตรง นอกจากนี “ความเป็ นนิ ติบุคคล” ยังส่ งผลให้การบริ หารและการบริ หารการศึ กษาของ
สถานศึกษาขันพืนฐานมีการปรั บปรุ งเปลี ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึน ทังแนวทางในการบริ หาร
และจัดการศึ ก ษา ตามที กํา หนดไว้ใ นพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที ให้มี องค์ค ณะบุ ค คล
หรื อคณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารมากขึน
ดัง นันการให้ ค วามสํ า คัญ ในการให้ ภ าคประชาชน เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
การศึ กษา โดยเฉพาะในระดับ สถานศึ กษาขันพืนฐานได้ก าํ หนดให้ประชาชนเข้า มามี ส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน ในรู ปของคณะกรรม การสถานศึกษาขันพืนฐาน
และในปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิ การซึ งเป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา ได้ให้
ความสําคัญในการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานไว้อย่างชัดเจน มีการมอบ
อํานาจในการดําเนินการในเรื องต่าง ๆ มากยิงขึน ทังเรื องการกํากับดูแลและการส่ งเสริ มสนับสนุ น
การดําเนิ นการของสถานศึ กษาขันพืนฐานมี การจัดทําคู่ มือการปฏิ บ ตั ิ งาน รวมทั งการอบรม
ให้ ค วามรู ้ ทํา ความเข้า ใจในในบทบาทหน้า ที เพื อให้ ป ฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกันของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานและสถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
ซู เลอร์ (Schuler. 1990 : 2595-A) ได้วิจยั การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ตัดสิ นใจด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมิ นเนโซตา สหรั ฐอเมริ กา โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษา
รู ป แบบของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พบว่ า ประชาชนมี ค วาม
กระตือรื อร้นทีจะเข้ามามีส่วนร่ วม นอกจากนี ยังพบว่าการเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เกิดจากความบกพร่ องในการติดต่อสื อสาร ปั ญหาของการมีส่วนร่ วมได้แก่ ระดับของการเข้าร่ วม
เพียงเรื องเดียว การเข้าร่ วมโดยขาดความเข้าใจในสถานการณ์ทงหมดขาดข้
ั
อตกลงเกียวกับขอบเขต
ของการมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
โกลด์ (Gold. 2000 : 295) ได้ศึกษาการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึกษา
ระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยเน้นการให้ความร่ วมมือระหว่างชุ มชน ผูป้ กครองและนักการศึกษา
ซึ งถือเป็ นส่ วนหนึงของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิ ลลาเดลเฟี ย ผลการศึกษาพบว่า การจัดการของ
ชุ ม ชนเป็ นสื อกลางระหว่า งผูป้ กครอง ครอบครั ว กับโรงเรี ย น เพือเป้ าหมายในการเสริ ม สร้ า ง
การอ่านออกเขียนได้ และการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับชุ มชน ทําให้ผปู ้ กครองได้รับความรู ้เกียวกับ
ชุ มชน ดังนันการสร้ างหุ ้นส่ วนและความร่ วมมื อระหว่างผูป้ กครองกับนักการศึกษา ทําให้เกิ ด
ทรัพยากรทีมีคุณค่าทังในด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่โรงเรี ยน
วิลเลียม (William. 2003 : Abstract) ได้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื อง Site - Based Management :
lts Impacts on School Decision - Making เป็ นการศึกษาการรับรู ้ของอาจารย์ใหญ่ ครู และประธาน
คณะกรรมการสภาโรงเรี ยนเกี ยวกับบทบาทในกระบวนการตัดสิ นใจโดยเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษา
มัธยมศึกษาจากหมู่บา้ นและตําบลของเมืองอัลเบอร์ ตา จํานวนประชากรทีศึกษาทังหมด 12 คน
ประกอบด้วย ครู ใหญ่ ครู จํานวน 2 คน และประธานคณะกรรมการสภาโรงเรี ยนของทุกโรงเรี ยน
ทีเลือก และรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ผลจากการวิจยั พบว่า 1) การตัดสิ นใจโดยใช้
สถานทีตังเป็ นฐาน (Site - Based Decision - Making) เป็ นความร่ วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ทีมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยแตกต่างกัน ส่ งผลต่อประเด็นอันเป็ นปั จจัยทีมีผลต่อกระบวนการบริ หารการศึกษา มีดงั นี
(1) กระบวนการความร่ วมมือและความหลากหลายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (2) การแลกเปลียน
ข้อมูล (3) การรวบรวมและอํานาจ (4) ลักษณะภาวะผูน้ าํ (5) ความเชื อถือศีลธรรมและจริ ยธรรม
(6) การเปลียนภาระการงาน ช่วงเวลาทีกําหนด สิ งทีเกียวข้อง (7) การเปลียนแปลงทางการเมือง
(8) เกียวกับบทบาทในอนาคตของคณะกรรมการสภาโรงเรี ยน 2) ความร่ วมมือในระยะแรกมุ่งเน้น
ทีการศึกษาของนักเรี ยนของโรงเรี ยน กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนในการสนับสนุ นในการพัฒนา
การเรี ยนของนักเรี ยน กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีกล่าวถึง ได้แก่ (1) นักเรี ยน (2) บุคลากรของโรงเรี ยน
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(3) ผูป้ กครอง และ (4) กรรมการสภาโรงเรี ยนและวิธีการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกัน คือ
(1) การพูดคุ ยแบบหนึ งต่อหนึ งระหว่างอาจารย์ใหญ่กบั ผูร้ ่ วมงานหรื อผูป้ กครอง (2) ทํางาน
เป็ นคณะกรรมการ (3) สํารวจ (4) ความร่ วมมือในการประชุ มแผนก (5) ความร่ วมมือในการประชุ ม
บุคลากร และ (6) ความร่ วมมือในการประชุมคณะกรรมการสภาโรงเรี ยน 3) ประเด็ นที เป็ นปั จจัย
ส่ งเสริ ม การตัดสิ นใจโดยใช้สถานทีตังเป็ นฐาน (Site - Based Decision - Making) มีดงั นี
(1) ความเปิ ดเผย (2) อ่อนไหว (3) มีหลักการ และ (4) เป็ นงานถูกจริ ยธรรมข้อเสนอแนะทีเป็ น
ประเด็นเชิงทฤษฎี การปฏิบตั ิและการค้นคว้าวิจยั มีตวั อย่างเช่น การปรับปรุ ง การตัดสิ นใจโดยใช้
สถานทีตังเป็ นฐาน (Site - Based Decision - Making) การริ เริ มการพัฒนาวิชาชี พการให้การศึกษา
แก่ผูจ้ ะเป็ นผูบ้ ริ หาร และการศึกษาสํารวจผลกระทบของการตัดสิ นใจโดยใช้สถานทีตังเป็ นฐาน
(Site - Based Decision - Making) ต่อการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
งานวิจัยในประเทศ
ธี รวุฒิ เจริ ญรัมย์ (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ
บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ความรู ้ความเข้าใจ
เกี ยวกับ บทบาทหน้า ที ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ทีเป็ นบุคคลภายในสถานศึกษาขันพืนฐานกับบุคคลภายนอก
สถานศึ ก ษาขันพื นฐาน มีความรู ้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่ า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิติทีระดับ .05
2) ความต้องการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับบทบาทหน้าที ของคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขันพืนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทีเป็ นบุคคลภายใน
สถานศึ กษาขันพืนฐานกับบุ คคลภายนอกสถานศึ กษาขันพืนฐาน มี ความต้องการพัฒนาความรู ้
ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าทีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน คือ ควรมีการพัฒนาด้วยวิธีการทีหลากหลายตามสภาพ แวดล้อม
และความต้องการของสถานศึกษาขันพืนฐานแต่ละแห่ งและควรพัฒนา แบบแยกกลุ่มบุคคลภายใน
สถานศึกษา ขันพืนฐานกับบุคคลภายนอกสถานศึกษาขันพืนฐาน ส่ วนในเรื องเนื อหาและหลักสู ตร
ควรจัดกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการและกลุ่มการบริ หารจัดการ
สังพร ศรี เมือง (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชี ยงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในแต่ละองค์ประกอบต้องการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารการศึกษาต่างกันและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในสถานศึกษาขันพืนฐาน
ทีมีขนาดต่างกันต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารการศึกษาต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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2) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในแต่ละองค์ประกอบ มีความคิดเห็ นเกี ยวกับบทบาท
หน้าทีของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานต่างกัน และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในสถานศึกษาขันพืนฐานทีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
อนันต์ หวะสุ วรรณ (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาในจังหวัด
บุรีรัมย์ และได้ผลการศึกษาพบว่า 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานของโรงเรี ยนประถมศึกษา
พบว่า คณะกรรมการทุ กประเภทและในโรงเรี ยนทุ กขนาด มี ความคิ ดเห็ นต่ อการมี ส่วนร่ วม
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา ทังในภาพรวม และทุกขันตอนอยู่ระดับปานกลาง
2) เมือวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนแต่ละประเภท และแต่ละขันตอน พบว่า
แตกต่างกัน 3) ผูแ้ ทนผูป้ กครองและผูแ้ ทนศิษย์เก่า ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชนและผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิน มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนครู และผูบ้ ริ หาสถานศึกษาขันพืนฐาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาไม่แตกต่างกัน
เอือจิตร สงวนเหงียม (2546 : 95 - 96) ศึกษาเรื องการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 ทัง 5 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุ มชน
ด้านบริ หารสถานศึกษาและด้านระดมทรัพยากรเพือการศึกษาตามลําดับ สําหรับผลการเปรี ยบเทียบ
การมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐาน ที มีวุฒิการศึ กษา
ระดับประถมศึกษาและสู งกว่าระดับประถมศึกษา พบว่า โดยรวมและด้านการบริ หารสถานศึกษา
ด้านระดมทรัพยากรเพือการศึกษาและด้านการทํางานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน แตกต่างกัน
อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 โดยคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานทีมีวุฒิการศึ กษา
ระดับสู งกว่าประถมศึกษา มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษามากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ทีมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่ วนด้านการตังกองทุนการศึกษาและด้านการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึ กษาและชุ มชนแตกต่ างกันอย่างไม่ มี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ และผลการเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทีสถานศึกษาตังอยู่ในอําเภอต่าง ๆ ทัง 4 อําเภอ
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พบว่า การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานของอําเภอนายายอาม มีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษามากกว่าอําเภอเมือง อําเภอท่าใหม่ และอําเภอแก่งหางแมว ตามลําดับ
ธี ระ รุ ญเจริ ญ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารและการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานมีความรู ้
ความเข้าใจเกี ยวกับอํา นาจหน้า ที สาระในพระราชบัญญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เกณฑ์ม าตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐาน หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน การบริ หารโรงเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน
และการประกันคุณภาพการจัดทําธรรมนูญโรงเรี ยน การจัดทําหลักสู ตร การกํากับติดตามในการ
จัดการศึกษาของโรงเรี ยน การวางแผนการบริ หารและการประเมินผลแผนและโครงการ ในระดับ
ปานกลาง ด้า นความสามารถในการปฏิ บ ัติ ต ามอํา นาจหน้า ที ตามที กํา หนดไว้ใ นระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.2543 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ในระดับค่อนข้า งมาก และด้านการมี ความต้องการพัฒนาตนเองเกี ยวกับแนวปฏิ บตั ิ ตามอํานาจ
หน้าที กฎหมายทีเกียวข้อง หลักสู ตรและการจัดทําหลักสู ตรแนวการบริ หารการศึกษาและการเรี ยน
การสอนตามแนวปฏิ รูปการศึ กษา บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานยุคใหม่ และ
การวางแผน การบริ หารและการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนในระดับมาก 2) ผลจากการสัมมนา
เจาะลึก (Focus Group) พบว่า ของกลุ่มสถานศึกษาขันพืนฐานต้นแบบทัง 13 กลุ่ม สรุ ปได้วา่
ผูเ้ ข้า ร่ วมสั มมนาเจาะลึ กได้รับฟั งการบรรยายพิ เศษเกี ยวกับการปฏิ รูป การศึ ก ษาและความเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน จากผูท้ รงคุ ณวุฒิตามทีคณะกรรมการจัดการสัมมนาเจาะลึ ก
เห็นว่าเหมาะสม
อุทยั บุญประเสริ ฐ (2547 : 125 - 134) ศึกษาวิจยั เรื อง บทบาทและการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารและการบริ หารการศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐานในประเทศ
ทีคัดสรร สรุ ปผลการวิจยั ไว้วา่ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ในลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐานตามทีกําหนดเป็ นสิ งทีค่อนข้างใหม่ในระบบโรงเรี ยนไทย เป็ นบูรณาการบริ หารและ
การปฏิบตั ิทีระดับสถานศึกษาขันพืนฐานทีองค์คณะบุคคลซึ งได้รับอํานาจการบริ หาร (Executive
Board) มีบทบาทกึงนโยบายและกึงการบริ หาร แต่เน้นการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และการทํางาน
ร่ วมกันในลักษณะของหุ ้นส่ วนทีผูป้ กครอง ชุ มชน และทุกฝ่ ายทีเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
ทีเกียวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่ วม ได้ร่วมกันกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ กําหนดวิธีดาํ เนิ นงาน
และเป้ าหมายของการบริ หารการศึกษาของแต่ละสถานศึ กษาร่ วมมื อกันในขณะที ต้องมี บทบาท
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กํากับไปด้วยในตัว ซึ งจะมีส่วนช่วยให้สถานศึกษาขันพืนฐานมีระบบการบริ หารและการจัดการ
ทีมีแนวโน้ม ลดความเป็ นระบบราชการลง เน้นทีการสร้างการมีส่วนร่ วมแบบหุ ้นส่ วนจากทุกฝ่ าย
ทีเกี ยวข้อง จากทุกฝ่ ายทีมีส่วนได้ส่วนเสี ย เปิ ดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้ กครองได้มีสิทธิ มีเสี ยง
มี ส่วนร่ วมในการร่ วมตัดสิ นใจกับ โรงเรี ยน ให้ข ้อเสนอแนะ ให้ก ารสนับ สนุ นในสิ งที จะเป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ในขณะเดี ยวกันกับทีมีบทบาทร่ วมทํางานและ
กํากับดูแลการบริ หารจัดการบทบาทและการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามแนวทางดังกล่าวทีเชือว่าจะเหมาะสมกับบริ บทของไทย
วัล ลภ บุ ญกิ ตติ เจริ ญ (2547 : บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาวิ จยั เรื อง การมี ส่ ว นร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในสถานศึกษา สังกัดจังหวัดฉะเชิ งเทรา ผลการศึกษาพบว่า
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในสถานศึกษา สังกัดจังหวัดฉะเชิ งเทรา 4 งาน
อยู่ในระดับปานกลาง เมือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ( p < .05)
ชนิ ตา รักษ์พลเมือง (2549 : 154 - 155) ศึกษาเรื อง การกระจายอํานาจทางการศึกษา
ของประเทศอังกฤษ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานในปั จจุบนั มีอาํ นาจหน้าทีในการ
บริ หารการศึกษามากขึนภายใต้หลักการ Local Management of School (LMS) ซึ งเป็ นยุทธศาสตร์
การศึกษาของชาติทีมีเป้ าหมายในการยกระดับ คุณภาพมาตรฐานและการบริ หารจัดการทีดี ภายใต้
การมีส่วนร่ วม (Good Practice Through Collaboration) โดยหลัก คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที
ดังนี (1) ช่ วยยกระดับมาตรฐานการศึ กษา ซึ งจะพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิy ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน (2) วางแผนพัฒนาโรงเรี ยน (3) คัดเลือกผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน (4) พิจารณางบประมาณและ
การบริ หารบุ ค ลากรของโรงเรี ยน (5) กํา หนดนโยบายเกี ยวกับ การประเมิ น ผลปฏิ บ ัติ ง าน
(Performance Agreement) สําหรับบุคลากรในโรงเรี ยนและติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบาย
(6) กํากับดูแลให้สถานศึกษาขันพืนฐานจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาชาติ (7) พิจารณา
แนวทางการพัฒนานักเรี ยนในด้านจริ ยธรรม คุ ณธรรมและวัฒนธรรม (8) กํากับดูแลโรงเรี ยนจัด
การศึกษาให้เด็กทุกคนโดยไม่ละเลยเด็กทีมีความต้องการพิเศษ (9) รับผิดชอบผลการดําเนิ นงาน
ของสถานศึกษาขันพืนฐานต่อผูป้ กครองและชุมชน
ณัฐวุธ หลวงธิ จา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนบ้านโป่ งแดง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในการวางแผนการประสานงาน การจัดแสวงหา
ทรัพยากร แต่มีชุมชนบางส่ วนไม่มีส่วนร่ วมกําหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี
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ประสานงานกับองค์กรอืนนอกท้องถิ นเพือสนับสนุ นการจัดการศึกษา เป็ นกรรมการตรวจสอบ
พัส ดุ ข องโรงเรี ย น สํา หรั บ ปั ญหาที พบคื อ ชุ ม ชนขาดความรู้ ความเข้า ใจในการวางแผน
ส่ วนข้อเสนอแนะนัน โรงเรี ยนควรให้ชุมชนมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผลการจัดการศึ กษา
อย่างสมําเสมอ และแจ้งผลการประเมินผลให้กบั ชุมชนได้รับทราบ
พิศาล สร้อยธุ หรํา และคนอืน ๆ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง แนวทางการ
บริ ห ารโรงเรี ย นนิ ติบุ ค คล ได้ส รุ ป ผลการวิ จ ัย ในกรณี ข องโรงเรี ย นนิ ติ บุ ค คลในกํา กับ ของรั ฐ
ในต่างประเทศนัน พบว่า โดยทัวไปแล้วโรงเรี ยนในต่างประเทศ มีอาํ นาจในการบริ หารวิชาการ
โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของชุ มชน โรงเรี ยนมีหลักสู ตรของตนเอง สามารถจัด
โปรแกรมการเรี ยนให้ตรงกับความต้องการของโรงเรี ยน โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีโอกาสเข้าร่ วม
โปรแกรมการศึกษา จะออกแบบร่ วมกันโดยคณาจารย์ ผูป้ กครองและผูบ้ ริ หาร มีความเป็ นอิสระ
จากกฎเกณฑ์และการควบคุม มีอิสระในการบริ หารจัดการงบประมาณ การใช้เงิ นเป็ นไปตาม
ระเบี ยบที โรงเรี ยนกําหนด ผูบ้ ริ หารมี อิส ระในการบริ หารงานบุ ค คล โดยใช้กฎระเบี ยบที มี
ความยืดหยุ่นมากขึน สถานศึกษาขันพืนฐานเป็ นผูค้ ดั เลื อกครู สรรหาบุคลากรทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามมาตรฐานทีสถานศึกษาขันพืนฐาน นัน ๆ เป็ นผูก้ าํ หนด คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทังทําหน้าทีตัดสิ นใจว่าโรงเรี ยนควรจะมี
บุคลากรอย่างไร บทบาทสําคัญยิงในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนนิ ติบุคคล อยูท่ ี 1) ผูก้ าํ กับดูแล
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานทีจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดทํากฎบัตรของโรงเรี ยน
กําหนดนโยบายของโรงเรี ยน ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และ 2) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
(ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน) ซึ งมีบทบาททีขยายกว้างมากขึน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทีต้องรับผิดชอบต่อการ
นํานโยบายของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานไปปฏิ บ ตั ิ ซึ งรวมถึ งการสร้ างความมันใจ
ในการจัดโปรแกรมการศึกษาทีครอบคลุมให้แก่นั ก เรี ยนได้มีการจัดการและบูรณาการทรัพยากร
ที มี อยู่ใ นโรงเรี ย น การจัด การในเรื องของการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านและผลสั ม ฤทธิy ของ
โรงเรี ยน
ปนิดา ปั นดอน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรี ยนแม่ตืนวิทยาคม อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชี ยงใหม่
ได้สรุ ปผลการศึกษาว่า ในการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนใหญ่ มีส่วนร่ วมให้ความเห็ นชอบแผนปฏิบตั ิการประจําปี ติดตามผลการดําเนิ นงานในลักษณะ
การรายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของโรงเรี ย น ให้ ข ้อเสนอแนะปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บ ัติ ก ารประจํา ปี
ให้คาํ แนะนํา ในการจัดการเรี ยนรู ้สาระภูมิปัญญาท้องถิน ส่ งเสริ มให้เด็กในเขตพืนทีบริ การได้รับ
การศึกษาโดยประชาสัมพันธ์รณรงค์แก่ผูป้ กครอง จัดหางบประมาณสนับสนุ นการแข่งขันทักษะ
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ทางวิชาการ ให้คาํ แนะนําการศึกษาต่อแก่ผเู ้ รี ยน ส่ วนการจัดทําหลักสู ตร พบว่า ทังหมดไม่มีส่วนร่ วม
ในการจัดทําหลักสู ตร ใช้วธิ ี การมอบหมายให้ครู จดั ทําตามมติทีประชุ ม ในด้านงบประมาณส่ วนใหญ่
มี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดแผนการใช้ง บประมาณของโรงเรี ย น ให้ค วามเห็ น ชอบแผนการใช้
งบประมาณโดยเสนอผ่านทีประชุ ม ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของโรงเรี ยนตามวาระการประชุ ม
จัด หางบประมาณของโรงเรี ย นจากองค์ก รภายนอก สํ า หรั บ ด้า นบุ ค คลส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว ม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและความประพฤติของบุคลากร การสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร
การแลกเปลียนความคิดเห็ นในการทํางานกับบุคลากรในด้านพัฒ นาผู ้เ รี ยน และการเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่าบุคลากร หน่วยงาน และชุมชน
งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการบริ หารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ การบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาขันพื นฐาน
ทีจะประสบผลสําเร็ จไปตามจุดมุ่งหมายของการบริ หารการศึ ก ษาได้ นนั ต่างก็ให้ความสําคัญของ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นหลักการสําคัญของการบริ หารจัดการในสถาน ศึกษาขันพืนฐาน
เป็ นการบริ หารจัดการ ทียึดการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วมคิดร่ วมปฏิ บตั ิในสิ งทีชุ มชนต้องการ
การบริ หารจัดการในสถานศึกษาขันพืนฐาน จึงต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนและ
วัฒนธรรมของชุ ม ชนนัน ๆ แม้ว่า ผลการศึ ก ษาที ผ่า นมา พบว่า คณะกรรมการสถาน ศึ ก ษา
ขันพื นฐานและบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาขันพื นฐานหรื อผูท้ ี เกี ยวข้อ ง ยัง ขาดความรู ้ แ ละเข้า ใจ
ในบทบาทหน้าทีของกันและกัน

