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บทที่  1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

                 สถานศึกษานับเปนหนวยงานสําคัญของการบริหารจัดการศึกษา    เพราะมีความใกลชิด
กับ ผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก    กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกอเกิดการเรียนรูของผูเรียนจะ
เกิดขึ้นที่สถานศึกษา  การจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระ
ความรับผิดชอบนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได  กระทรวงศึกษาธิการ
( 2543 :13)  ทั้งนี้เนื่องเพราะ   การจัดการศึกษานั้นครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินการตางๆทาง
การศึกษาไมวาจะเปนเรื่องของครูและบุคลากร นักเรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน  การจัดทํา
นโยบายและแผน  การประเมินผล  ระบบขอมูลสารสนเทศ   การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นถาการบริหารจัดการไมดีไมมีประสิทธิภาพ  ยอมสงผลตอ
คุณภาพการศึกษาได

               การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน  หรือในสถานศึกษาของประเทศไทยนับไดวา
ยังมีปญหาและอุปสรรคคอนขางมาก   รุง    แกวแดง ( 2540 : 245 – 249 )  ไดกลาวถึงปญหาของ
การศึกษาไทยไว ดังนี้คือปญหาการรวมอํานาจสูสวนกลาง สถานศึกษาทุกแหงไมวาอยูที่ไหนของ
ประเทศ ตองขึ้นตรงตอกรมหรือสํานักงานกลางซึ่งเปนนิติบุคคล  สถานศึกษาไมมีอํานาจใน
การบริหารตนเองทั้งดานวิชาการ   บุคลากรและงบประมาณ    ผูบริหารโรงเรียนไมมีอํานาจใน
การตัดสินใจ   ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา   การเรียนไมสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน

               กระทรวงศึกษาธิการเคยมีความพยายามที่จะกระจายอํานาจการบริหารทางวิชาการ โดยให
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน   แตก็ปรากฏวาไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
เทาไรนัก    เนื่องจากเมื่อรางหลักสูตรทองถ่ินแลวตองสงมาใหกรมวิชาการตรวจเพื่ออนุมัติกอน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยมีปญหาคอนขางมากซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
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               ปจจุบันมีหลายประเทศไดตระหนักถึงปญหา  และผลกระทบดานการบริหารจัดการศึกษา
ไดมีการเคลื่อนไหวในการนําแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิผล และการกระจาย
อํานาจทั้งในดานหลักสูตร  งบประมาณ  และบุคลากรทางการศึกษา  มาใชอยางกวางขวางขึ้น

สําหรับประเทศไทยมีการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึงมีสาระ
สําคัญที่กอใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเปนอยางมากและระบุไวในหมวดที่  5  วาดวย
การบริหารและจัดการศึกษาโดยเฉพาะในมาตรา 39   ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งในดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ  การบริหารบุคลากร
และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงโดยที่หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตาม

กฎกระทรวง  นอกจากนี้ในมาตรา 40 ยังกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละ
สถานศึกษาทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

               สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญ  มีหนาที่จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกตอง  และมีหนาที่บริการตอบสนองความตองการของสังคม
หรือชุมชน  เชน   การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกของชุมชน  เปนแหลงวิทยาการของชุมชน  เปน
แหลงพัฒนาคน  เปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมและเปนศูนยกลางของชุมชนเปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ
ไสว  พราหมณี  (2530 :13)  กลาววา  โรงเรียนประถมศึกษาหรือสถานศึกษาไมควรสอนเฉพาะเด็ก
เทานั้น แตสอนชุมชนของเด็กดวยเพราะในชีวิตสวนหนึ่งของเด็กอยูกับสังคมและชุมชน    การจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในรูปแบบของการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาของประเทศไทย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  มีกระจายอํานาจในดานตางๆไปยังสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผูวิจัยเปนผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
มีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา

สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

               1.2.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สังกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา   4  งาน  คือ  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหาร
งานบุคคล  และการบริหารทั่วไป
               1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา    4  งาน    จําแนกตามขนาดของโรงเรียน

1.3  ความสําคัญของการวิจัย

               1.3.1   ไดทราบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  4  งาน  คือ  การบริหารวิชาการ    การบริหารงบประมาณ   การบริหาร
งานบุคคล  และการบริหารทั่วไป

 1.3.2    เปนขอมูลเบื้องตนในการสงเสริม  ปรับปรุง    และพัฒนาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทราและสังกัดอื่นๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

  1.4.1   การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา   การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา   สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  เกี่ยวกับการมีสวนรวม  4  งาน  คือ
การบริหารวิชาการ   การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป

  1.4.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง
                     1)  ประชากร  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบงเปน โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  238
โรงเรียน   โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  48 โรงเรียน   โรงเรียนขนาดใหญ   จํานวน  28  โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น   314 โรงเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ  2  คน  เฉพาะ
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ   รวมประชากรทั้งหมด  628  คน
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       2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตาราง
ของ   เครจชี่และมอรแกน  (  Krejcie  &  Morgan , 1970 : 608 – 609 )   และสุมอยางงายตามขนาด
ของโรงเรียนไดตามขนาดของโรงเรียน  ดังนี้

(1) โรงเรียนขนาดเล็ก   จํานวน  148  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  296  คน
(2) โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  44  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  88  คน
(3) โรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  28  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  56  คน
รวมจํานวน  220  โรงเรียน  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  440  คน

        3)  ตัวแปรที่ศึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ขนาดของโรงเรียน  จําแนกเปน

ก. โรงเรียนขนาดเล็ก

ข. โรงเรียนขนาดกลาง

ค.    โรงเรียนขนาดใหญ
(2) ตัวแปรตาม  ไดแก  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานศึกษา    สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  4  งาน คือ
ก. การบริหารวิชาการ

ข. การบริหารงบประมาณ

ค. การบรหิารงานบุคคล

ง.    การบริหารทั่วไป

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร    และการจัดการศึกษาทั้งดานการบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ    การบริหารงานบุคคล    และการบริหารทั่วไป   ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
และมาตรา  40  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
ของแตละสถานศึกษา  เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบ
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ดวย   ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทน
ศิษยเกาของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ      ดังแผนภาพที่  1

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1. ขนาดของโรงเรียน

1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
1.2 โรงเรียนขนาดกลาง
1.3 โรงเรียนขนาดใหญ

        การมีสวนรวมดานการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4  งาน  คือ
1. การบริหารวิชาการ

2. การบริหารงบประมาณ

3. การบริหารงานบุคคล

4. การบริหารทั่วไป

แผนภาพที่  1

1.6  สมมติฐานของการวิจัย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโรงเรียน
ที่มีขนาดตางกันมีสวนรวมในงาน  4  งาน  แตกตางกัน

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ

 1.7.1   การมีสวนรวม  หมายถึง การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  เขาไปมีบทบาทใน  4  งาน  ดังนี้

            1)  การบริหารวิชาการ  หมายถึง  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับงานวิชาการซึ่งประกอบดวย  งานวางแผนวิชาการ  งานการจัดการเรียนการสอน   งานดาน
หลักสูตรและการพัฒนาสงเสริมการเรียนการสอน  งานการวัดและประเมินผล
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            2)  การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับงานงบประมาณซึ่งประกอบดวย  งานบริหารงบประมาณและการเงิน  งานพัสดุ – ครุภัณฑ
งานรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการ

            3)  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับงานบุคคลประกอบดวย   การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน   การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร
การรักษาระเบียบวินัย  ขวัญและกําลังใจ  รวมถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

            4)  การบริหารทั่วไป  หมายถึง  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป   ประกอบดวย  งานธุรการและสารบรรณ   งานทะเบียน  สถิติและ
รายงาน   งานอาคารสถานที่  งานกิจการนักเรียนและบริการตางๆ    งานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน

 1.7.2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.
2543  ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดแก

            1)   ผูแทนผูปกครอง    หมายถึง    ผูแทนของผูมีรายช่ือเปนผูปกครองตามทะเบียน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

2) ผูแทนครู  หมายถึง  ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

            3)   ผูแทนองคกรเอกชน หมายถึง ผูแทนของชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องคกรเอกชน
หรือ  กลุมบุคคลในรูปอื่นใดที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ  และมีที่ตั้งอยูในเขต
บริการของสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

4) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมายถึง  ผูแทนเทศบาล  องคการบริหาร
สวนจังหวัด   องคการบริหารสวนตําบล  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอื่น  จํานวน
ไมเกินสองคน

5)  ผูแทนศิษยเกา  หมายถึง   ผูแทนของสมาคมศิษยเกา  ชมรมศิษยเกา   หรือ
บุคคลที่เคยศึกษาจากสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกินสองคน

6) ผูทรงคุณวุฒิ  หมายถึง   ผูนําทางศาสนาผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน
ขาราชการบํานาญขาราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ในหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ  เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น
จํานวนไมเกินสี่คน
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 1.7.3.  สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จํานวน 314  โรงเรียน  ซ่ึงมีทั้งเปดทําการสอนตั้งแต  ระดับกอนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 1.7.4.  ขนาดของโรงเรียน หมายถึงขนาดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน 314  โรงเรียน  โดยแบงเปน   3   ขนาดคือ    (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2536 : 38 )

1) โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนตั้งแต  1 – 120  คน
2) โรงเรียนขนาดกลาง   มีนักเรียนตั้งแต  121  - 300  คน
3) โรงเรียนขนาดใหญ  มีนักเรียนตั้งแต  301  คนขึ้นไป
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