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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร   ตํารา   และผลงานวิจัยที่ เกี่ยงของกับบทบาท 

ของคณะกรรมการโรงเรียน  ดังนี้ 
2.1 ทฤษฎีบทบาท 

2.1.1 ความหมายของบทบาท 
2.1.2 ทฤษฎีบทบาท 

2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.1 ความสําคัญและความเปนมาคณะกรรมการสถานศึกษา 
2.2.2 ระเบียบ กฎหมายที่วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.3 บทบาทหนาทีข่องสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.4 บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2.5 ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.2.6 กรณีศึกษาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตางประเทศและ 

ในประเทศ 
1) กรณีประเทศนิวซีแลนด 
2) กรณีสาธารณรัฐเกาหล ี
3) กรณีประเทศฝรั่งเศส 
4) กรณีสหราชอาณาจักร 
5) กรณีประเทศเดนมารก 
6) กรณีประเทศออสเตรเลีย 
7) กรณีประเทศไทย  (ในอดีต) 

2.2.7 จุดเดนและจุดดอยของการบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
2.2.8 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

2.3 งานวิจยัที่เกีย่วของ 
2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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2.4 สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1  ทฤษฎีบทบาท 
 

2.1.1 ความหมายของบทบาท 
 บทบาท  หมายถึง  การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว  เชน บทบาทของพอแม  บทบาท
ของครู  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, หนา  459)   
 บทบาท หมายถึง การประกอบพฤติกรรมตามตําแหนงซึ่งเปนไปตามความคาดหวัง
ของสังคมตามลักษณะการรับรูและตามทีแ่สดงจริง  บทบาทเปนผลรวมของสิทธิและหนาที่  
เชน บุคคลที่มีตําแหนงครู  ก็ตองประกอบพฤติกรรมในการสอนและอบรมและเมื่อแสดงพฤติกรรม
ดังกลาวแลวจะเปนไปตามทีสั่งคมคาดหวังหรือไมก็ได  (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2527, หนา  68) 
 บทบาทเปนสิ่งที่บุคคลในสถานภาพตางๆ พึงกระทาํ  นั่นคือ เมื่อสังคมกําหนด
สิทธิและหนาที่ใหสถานภาพใดอยางไรแลว   บุคคลในสถานภาพนั้นๆ  จะตองประพฤติหรือปฏิบัติ 
ตามหนาที่ที่กาํหนดไว  (สุชา  จันทรเอม, 2524, หนา  28) 
 เลวินสัน  (Levinson, 1971, p.11) ไดใหความหมายของบทบาทไว  3 ประการ  คือ 
ประการแรก หมายถึง ปทัสถาน  ความคาดหวัง  ขอหาม  ความรับผิดชอบซึ่งผูกพันอยูกับตําแหนง
ทางสังคมที่กําหนดให  ประการที่สอง  หมายถึง  ความคิดเห็นของบคุคลผูดํารงตําแหนงเองทีจ่ะคิด
และทําเมื่อดํารงตําแหนงนัน้ๆ  และประการที่สาม  หมายถึง  การกระทําของบุคคลแตละคนที่จะ
กระทําโดยใหสัมพันธกับโครงสรางของสังคม  หรือแนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อตนดํารง
ตําแหนงนั้นๆ 
 จากผูกลาวถึงบทบาทดังกลาวขางตนสรุปไดวา  “บทบาท”  ของแตละบุคคล 
จะเกดิขึ้นเมื่อไปมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ บทบาทของบุคคลจะมีมากมายตามสถานภาพ 
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อไปมี สัมพันธกับสังคมที่กวางขึ้น   ซ่ึงแตละกลุมสังคมจะเกีย่วโยงซ่ึงกันและกนั
และบทบาทประกอบไปดวยหนาที่และสิทธิ   แตละคนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น 
หรือสัมพันธกบัผูคนในสังคมเพิ่มขึ้น  และแตละคนมีจํานวนบทบาทไมเทากันขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ
อาชีพและฐานะทางเศรษฐกจิ 

2.1.2 ทฤษฎีบทบาท 
สงวน  สุทธิเลิศอรุณ   (2527, หนา  69)  กลาวถึงทฤษฎีบทบาทที่นักบริหาร  

กลาวไว  สรุปไดดังนี ้
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 ทฤษฎีบทบาทของ  พารสัน (Parson)  บทบาท  เปนความสัมพันธระหวางมนุษย
ในสังคม  ทําใหมนุษยตองเพิ่มบทบาทของตน  เชน บุคคลที่มีเพื่อนมากก็ตองแสดงบทบาทมากขึ้น
เปนเงาตามตัว 
 ทฤษฎีบทบาทของ  ลินตัน (Linton)  บทบาท  หมายถึง  ตําแหนงหรือสถานภาพ
เปนตัวกําหนดบทบาท เชนบุคคลที่มีตําแหนงเปนครูตองแสดงพฤตกิรรมเปนตัวอยางที่ดีแกลูกศิษย 
 ทฤษฎีบทบาทของ  นาเดล  (Nadel)  บทบาท   คือ  สวนประกอบที่สงผลตอ
พฤติกรรม  3  ลักษณะ คือ สวนประกอบที่สงเสริมบทบาท เชน ครูตองพูดเกง หรือมีอารมณขัน  
สวนประกอบที่มีผล สําคัญตอบทบาทและขาดมิได   เชน  เปนครูตองสอนหนังสือและ
สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย  เชน  ครูตองเปนสมาชิกคุรุสภา  โดยสรุปวา 

 
P =  a, b, c, ...n 

   โดย   p =  บทบาท   
   และ   f  (a, b, c, ...n)  =  สวนประกอบที่สงผลตอพฤติกรรมทั้ง  3 ลักษณะ 
 
 ทฤษฎีบทบาทของ โฮเมน  (Homanns)  กลาววา บทบาทของบุคคลจะเปลี่ยนไป 
ตามตําแหนงเสมอ เชน ตอนกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือเพราะตาํแหนงเปนครู    ตอนเย็น
แสดงบทบาทเรียนหนงัสือ  เพราะมีตําแหนงเปนนิสิตภาคสมทบ  เปนตน 
 ทฤษฎีบทบาทของ  เมอรตัน (Merton)  กลาววา  บทบาทของบุคคลแตละคนจะตอง
มีตําแหนงและมีบทบาทควบคูกันไปซึ่ งไม เหมือนกัน  บทบาทจะมีมากนอยเพยีงใดขึน้อยูกับ
บทบาททางสังคมที่เขาสังกัดอยู  ตลอดจนลักษณะของบุคคลในสังคมนั้น 
 ทฤษฎีบทบาทของ  กูด (Good)  กลาววา  บทบาทคือแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับหนาที่ของแตละบุคคล  และบทบาทดงักลาวควรเปนไปตามขอตกลงที่มีตอสังคมนั้นๆ 
 ทฤษฎีบทบาทของ  กัสคิน (Guskin)  กลาววา  พฤติกรรมของบุคคลแตละคน  คือ
ผลที่ไดจากตําแหนงทางสังคมของเขาและทฤษฏีบทบาทจัดเปนขอตกลงประการแรกที่สถาบัน
ตางๆ  ในสังคมคาดหวังวาบคุคลที่ไดรับตําแหนงตางๆ  ควรปฏิบัติอยางไรบาง 
 จากทฤษฎีบทบาทที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  บทบาทและหนาที่  หมายถึง   
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบตามสถานภาพหรือตามตําแหนงของแตละบุคคลที่ดํารงอยู
ตามวาระหรือตามระเบียบขอผูกมัด   ถาตําแหนงหรือสถานภาพเปลี่ยนแปลงไปบทบาทหนาที ่
ก็จะเปลีย่นแปลงตามไปดวย 
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2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2.2.1 ความสําคัญ และความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธกิาร  (2543, หนา  
8 - 10)  ไดระบุความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษาของประเทศไทย  ดังนี ้
 ในอดีตจนถึง พ.ศ. 2428 มีศูนยกลางการศึกษาอยูในชมุชน มีวัด บาน รวมกัน 
จัดการศึกษา ไมมีเกณฑระเบยีบปฏิบัติที่ชัดเจน และดําเนนิตามวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ   
 พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัวไดทรงสงเสริมใหม ี
การจัดการศกึษาที่มีระบบระเบียบปฏิบัติมากขึ้น  โดยป พ.ศ. 2452 ไดแตงตั้ งกรรมการตําบล  
ประกอบดวยกรรมการ  3  คน  คือ  กํานัน  เจาอธิการวดั  และแพทยตําบล  มีหนาที่จัดตั้งโรงเรียน
และหาเด็กเขาเรียน  หาครูมาสอน  โดยเรยีกวา โรงเรียนประชาบาล 
 พ.ศ.  2524  ประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   วาดวยการแตงตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา  พุทธศักราช 2525  โดยกําหนดแนวทางสรรหา
จํานวน  คุณสมบัติวาระและการพนตําแหนงและบทบาทหนาที่ไวชัดเจน 
 พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  พุทธศักราช 2539 
 พ.ศ. 2540  ประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มุงเนน 
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา   พ.ศ. 2539  โดยจัดประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียน 
และประธานคณะกรรมการโรงเรียนพรอมกันทั่วประเทศผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนประเทศไทย 
 ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน  ยังเนนดานการสนับสนุน
การดําเนินงานของโรงเรียนมากกวาการกําหนดนโยบาย   และการรวมในการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เนนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการจดัการศึกษาของชุมชน  การกระจายอํานาจในการจัดการศกึษา  รวมทั้งการพัฒนาองคกร 
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใชระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 
โดยเนนการมสีวนรวมของบุคคลในชุมชนหลายฝายในการจัดการศกึษาของชุมชน  และกําหนดให 
ผูหญิงเขามามีบทบาทเปนกรรมการสถานศึกษา 
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ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคล  ที่ทํางานรวมกับ 
สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง  สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบ
ที่กฎหมายกําหนด  ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่ เขารวมเปนคณะกรรมการ   จึงเอื้อ 
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ที่ตองอาศัยความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานตางๆ 
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสําคัญ 
ตอการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษา
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนทั้งในสวนที่คาดหวังและสภาพความเปนจริง ที่เกิดขึ้น  
และรวมมือกับครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ผูแทนครูเปนผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครูมีความสําคัญตอการนําเสนอ 
ขอมูลดานกระบวนการเรียนรู  ปญหา และความตองการการสนับสนุน  ชวยเหลือ  รวมทั้งรายงาน
ผลการจัดการศึกษา 
  ผูแทนองคกรชุมชนเปนผูสะทอนใหเห็นสภาพของปญหาและความตองการ 
ในการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชน  และใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
ทั้งในดานภูมิปญญาทองถ่ินแหลงเรียนรู 
  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการ
ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา  และมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางยิ่งในเรื่อง 
การขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณทรัพยากรทางการจัดการศึกษาและเชื่อมโยงแผนพัฒนา 
การศึกษากับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  เปนผูที่สะทอนภาพของความรัก  ความศรัทธา  
ความภาคภูมิใจตอสถาบันการศึกษาที่ตนไดรับการศึกษาชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสู 
ศิษยรุนหลังใหประสบความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน 
  ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  เปนผูนําเสนอ 
และเติมเต็มขอมูลดานคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม 
  ผูทรงคุณวุฒิเปนผูที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ  ที่จะ
ชวยเสริมในสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆ  ดานอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของ 
สถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ  ผูชวยเหลือใหคําปรึกษา  
สรางแรงจูงใจ  กระตุนการทํางาน  ทบทวนรายงาน  สะทอนความคิด เปดโอกาสใหผูแทน 
แตละกลุมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  รายงานผล 
การประชุม  และสนับสนุนดานอุปกรณ  หองประชุม  วัสดุใชสอย  ฯลฯ  รวมทั้งการพิจารณานํามติ  
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ 
  ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเปนองคคณะบุคคลในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม  จึงตองอาศัยผูรู  ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย  และเขาใจ 
การศึกษา  มีความมุงมั่น  มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานตามที่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตองการ  ซ่ึงจะสงผลใหชุมชน  สังคม 
เขมแข็ง  และประเทศชาติกาวหนา 

2.2.2 ระเบียบ กฎหมายที่วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2543, หนา  1-5)   กําหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร 
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2543  ไวจํานวน  16 ขอ  สรุปไดดังนี้ 
 ขอ  1. - ขอ  4. กําหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543  และใหยกเลิกระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 2539  โดยบังคับใชถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ  5.  ใหโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จํานวน  7-15  คน  
ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครูผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูแทนศิษยเกา   ผูทรงคุณวุฒ ิและใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ขอ  6. ใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่ ง เปนประธาน   และอีกคนหนึ่ง 
เปนรองประธาน  โดยสัดสวนของกรรมการที่เปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ทั้งหมด 
 ขอ  7.  การไดมาซึ่งคณะกรรมการ  ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัครและคัดเลือก
กันเองใหเหลือเทากับจํานวนที่กําหนดและนําเสนอรายชื่อตอผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปลงนามแตงตั้ง 
 ขอ  8.  คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ  ไดแก  ผูสนใจในการพัฒนาการศึกษา
มีความประพฤติดี  ไมเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคยตองโทษจําคุกหรือโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ด
เวนแตเปนความผิดลหุโทษ 
 ขอ  9. -  ขอ 10. ใหคณะกรรมการมีวาระในตําแหนงคราวละ 4 ป โดยในวาระแรก
เมื่อครบกาํหนด   2 ป  ใหจับฉลากออกกึ่งหนึ่ง   ยกเวนกรรมการและเลขานุการ และสรรหา
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กรรมการทดแทนที่พนจากตําแหนงและดํารงตําแหนงจนครบวาระที่ เหลืออยู   โดยกรรมการ 
ที่พนวาระอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการไดอีก 
 ขอ  11. - ขอ 12.  กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อออกตามวาระ  ตาย  ลาออก  หรือ 
ขาดคุณสมบัติที่กําหนดหรือพนจากการเปนผูแทนขององคประกอบคณะกรรมการ  หรือ 
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสาม มีมติใหออก ยกเวนตําแหนงกรรมการ และเลขานุการ
และใหอยูในตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 
 ขอ 13. คณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้  รวมกันกําหนดนโยบายแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา   ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  ใหความเห็นชอบการจัดทําสาระหลกัสูตรทองถ่ิน  
การกํากับ  ติดตามการดําเนนิงาน   การสงเสริมสนับสนุน  และเสนอแนวทาง  ตลอดจนการมี 
สวนรวมในการบริหารจัดการในดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคลและการ
ประสานงานในสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
 ขอ  14. -  ขอ 16. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง  
และใหทุกสถานศึกษาดําเนนิการไหไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในหกสิบวนั 
หลังวันประกาศใชโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   

2.2.3 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สถานศึกษาเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อใหบรรลุ 

ตามความมุงหมายของการปฏิ รูปการศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
และกฎหมายที่ เกี่ ยวของ   จึงกาํหนดใหมีคณะกรรมการซึ่งเปนองคคณะบุคคลทําหนาที่กํากบั   
และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให เปนไปตามนโยบาย   มาตรฐานในการบรหิาร 
จัดการทางการศึกษา  ทั้งนี้การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จนั้น  สถานศึกษาและคณะกรรมการ
ตองเขาใจบทบาทหนาที่ของกันและกัน   ควรมีรูปแบบ  วิธีการทาํงานที่ประสานสอดคลองกัน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาการศึกษาใหบรรลุผลตามที่รวมกันกําหนดขึ้น 

บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
สถานศึกษามบีทบาทและหนาที่ดังนี ้

1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนของกระทรวงศกึษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษา  ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา  
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3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และความตองการของนักเรียน  ชุมชน และทองถ่ิน 

4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 
6) กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการและประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา  และการดําเนินการทางวินัย 
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 

7) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง  ดูแล บํารุงรักษา  
ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 

8) จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการรายงานผล 
การประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

9) สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน  และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษา
และสถาบันอื่นในชุมชน และทองถ่ิน 

10) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่ เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได รับ 
มอบหมายและตามที่กฎหมายกําหนด 

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดดังนี้ 

1) กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

2) สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา 
3) มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการและบุคลากร 
ทางการศึกษากําหนด 
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4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2.4 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

บทบาทหนาทีข่อง 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาทีข่อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ดานวิชาการ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
ความตองการของผูเรียน  ชุมชน 
และทองถ่ิน 

1.2 จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดลอม
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ 
เหมาะสม  และสงเสริมกระบวน 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการจดัการศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.3 จัดใหมีระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา และรายงานผล 
การประเมินใหคณะกรรมการ 
สถานศึกษารับทราบ 

1.  ดานวิชาการ 
1.1 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และความตองการของผูเรียน  ชุมชน 
และทองถ่ิน      

1.2 ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุน 
ในการจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอม  
กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ฯลฯ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

1.3 รับทราบ  และใหขอเสนอแนะเกีย่วกับ 
การจัดระบบและการดําเนนิการตามระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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ตาราง 1  (ตอ) บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหนาทีข่อง 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาทีข่อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  ดานงบประมาณ 
2.1 จัดตั้งและรับผิดชอบการใช 

งบประมาณของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายระเบยีบ  ประกาศ  ฯลฯ  
กําหนด 

2.2 ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และ
แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  เกี่ยวกับการบริหาร
การเงินและการจัดหารายไดจาก 
ทรัพยสินของสถานศึกษา  ทั้งนี้ตามที่
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  
กําหนด 

2.  ดานงบประมาณ 
2.1 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง 

และการใชจายงบประมาณของสถานศกึษา 
ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการออก
ระเบียบ  ขอบงัคับ  ประกาศ  และแนวปฏบิัต ิ   
เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหา 
รายไดจากทรพัยสินของสถานศึกษา หรือ
ปฏิบัติหนาที ่

3.  ดานการบรหิารงานบุคคล 
ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยระเบยีบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด 

3.  ดานการบรหิารงานบุคคล 
ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4.  ดานการบรหิารทั่วไป 
4.1 จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานกังาน 
เขตพื้นที่การศกึษา รวมทั้ง 
ความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

4.2 กํากับ  ติดตาม  และประเมนิผลงาน
ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา 

4.  ดานการบรหิารทั่วไป 
4.1 ใหความเห็น  เสนอแนะและใหคําปรึกษา 

ในการจดัทํานโยบาย  แผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
และแผนของกระทรวงศกึษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้ง 
ความตองการของชุมชน  และทองถ่ิน 

4.2 รับทราบ  ใหความเหน็และขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ 
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ตาราง 1  (ตอ) บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหนาทีข่อง 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาทีข่อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.3 ประสานการระดมทรัพยากร   
เพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแล
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของ 
สถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ  
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 

4.4 ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   
แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  ในการดําเนินงาน
ดานตางๆ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 

4.5 สงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ
สรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ 
ในชุมชนและทองถ่ิน 

4.6 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกบักิจการ 
ของสถานศึกษา  หรือตามทีไ่ดรับ 
มอบหมาย  และตามที่กฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 

4.3 กฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  
ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศกึษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานกังานเขตพืน้ที ่
การศึกษา  และความตองการของชุมชน 
และทองถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง 
ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศกึษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   สํานักงานเขตพืน้ที ่
การศึกษา  และความตองการของชุมชน 
และทองถ่ิน 

4.4 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม 
สนับสนุนเกีย่วกับการระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา
ใช และจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
ของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมายระเบียบ
ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 

4.5 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะและใหคําปรึกษา
ในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ   
แนวปฏิบัติ  ฯลฯ  ในการดําเนินงาน 
ดานตางๆ  ของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด 
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ตาราง 1  (ตอ) บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหนาทีข่อง 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาทีข่อง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

4.6 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษา
ในการสงเสริมความเขมแขง็ในชุมชนและ
ทองถ่ิน 

4.7 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกบักิจการของ 
สถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ ฯลฯ  กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา  13)  
  
                        ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาการดาํ เนินงานของ  
สถานศึกษา ไมสอดคลองหรือไมปฏิบัติตาม  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ประกาศ  หลักเกณฑ นโยบาย   
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอความคิดเหน็ดังกลาวใหสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
รับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใหสถานศึกษาปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย  กฎระเบยีบ  ฯลฯ  ตอไป 

2.2.5  ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   อาจแบงได เปน   
4  ลักษณะ คือ  1)  กํากับ  2)  สงเสริม  สนับสนุน  3) บริหารบุคคล และ 4) อ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมาย 
กฎระเบยีบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนด  ซ่ึงมีกรอบในการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1) อํานาจหนาที่ในการกํากับ  หมายถึง  การกํากับใหสถานศึกษาดําเนินงาน 
ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ใหสอดคลองกับกฎหมาย   
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
 อํานาจหนาที่ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาหลายคนเปรียบเทยีบ 
วาทําหนาที่คลายกรรมการกํากับเสน  (Lineman)  ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการกํากับเสนไมใช 
ผูตัดสิน และไมใชตัวนักกีฬาฟุตบอลในสนาม ไมมีสิทธิเปานกหวีด  ไมมีสิทธิเตะฟุตบอล  ในขณะ
ที่มีการแขงขันเพราะคนมีสิทธิเปานกหวีด คือ กรรมการตัดสิน (Referee)  คนมีสิทธิเตะฟุตบอล  
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คือ นักกีฬาของทั้งสองทีม  สวนกรรมการกํากับเสนมีสิทธิและหนาที่ในการยกธง  เมื่อผูเลน 
ไมปฏิบัติตามกติกา  เมื่อกรรมการกํากับเสนยกธง  กรรมการตัดสินก็จะเปานกหวีด  ยุติการแขงขัน
ชั่วคราวกอนเริ่มเลนใหม  ซ่ึงโดยบทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาตองคอยกํากับสถานศึกษา  
โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษารวมทั้งใหความเห็น  ใหขอเสนอแนะและคําปรึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามกฎกติกาไดแก  กฎหมาย  กฎระเบียบ  ประกาศ    
คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และของสถานศึกษาออกเองหากสถานศึกษาดําเนินการไมสอดคลอง  
หรือไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายดังกลาว  
คณะกรรมการสถานศึกษาตองแจงใหสถานศึกษาดําเนินการ  หากสถานศึกษา ยังไมดําเนินการ  
คณะกรรมการตองเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน   (เปานกหวีด)  ซ่ึงไดแก  สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่ังการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

2) อํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาแกเยาวชน 
และประชาชนไดอยางกวางขวางทั่วถึง และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ  ศรัทธา 
เชื่อถือของประชาชน  ชุมชน และทองถ่ิน 

3) อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา  อํานาจหนาที่ในสวนนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  กําหนดใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2.2.6  กรณีศึกษาบทบาทหนา ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาตางประเทศและ 
ในประเทศ 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม   สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   (2544, หนา 33-37) ไดรวบรวมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  กรณีศึกษาจากนานาประเทศไวดังนี้   

1) กรณีประเทศนิวซีแลนด  สถานศึกษาทุกระดับตั้ งแตศูนยเดก็กอนวัยเรียน 
จนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยจะมีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาของตนเองภายใตการบริหารงาน
ของคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน  (Board of Trustees)  ทั้ งในเรื่องบุคลากร   งบประมาณ 
เพื่อการศึกษา  หลักสูตรการจัดการตางๆ  (ยกเวนการกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางรายเดือน)  
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ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติโดยมีผูบริหารสถานศึกษา  (Principal)   
เปนผูบริหารโรงเรียน  ซ่ึงมาจากการจางโดยการสรรหาและแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียน  (Board of Trustees)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบดวย  ผูแทนชุมชน 3 - 7  คน  
อาจารยใหญ  1 คน  และนกัเรียน  1 คน  (เฉพาะระดับมธัยมศึกษา) 

2) กรณีของสาธารณรัฐ เกาหลี   ทุกโรงเรียนทั้ งระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาจะจัดให มีสภาโรงเรียน  (School Council)  โดยคณะกรรมการในสภาโรงเรียน 
มีจํานวน  7-15  คน  โดย 40–50 %  ตองเปนผูปกครองนักเรียน  30-40%  เปนตัวแทนจากชุมชน  
กรรมการสวนของผูปกครอง   นักเรียนไดมาจากการเลือกตั้งจากกลุมผูปกครองนักเรียน   
สวนตัวแทนชุมชนไดมาจากคําแนะนําของตัวแทนผูปกครองและครูและคณะกรรมการในสวน 
ของตัวแทนผูปกครองและตัวแทนชุมชนอยูในวาระไดคราวละ 1 ป  และสามารถเปนกรรมการ 
ติดตอกันได 3 คร้ัง 

3) กรณีของประเทศฝรั่ ง เศส   ภายในสถานศึกษาจะมีสภาบริหาร  (Council 
Administration)  มีหัวหนาสถานศึกษาเปนประธาน   มีสมาชิกมาจากองคกรทองถ่ินตางๆ   
จากฝายบริหาร  และบุคลากรของสถานศึกษา  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนนักเรียน  และผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกสถานศึกษา  มีสภาบริหารทําหนาที่ควบคุม  ดูแลการดําเนินการบริหารการศึกษา  
กําหนดแนวทางสําหรับแผนพัฒนาสถานศึกษาและวางหลักการอื่นๆ  สําหรับการดําเนินการตางๆ  
ตามอํานาจปกครองตนเองที่มีอยู  ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องการจัดชั้นเรียนและกลุมนักเรียน  การจัด 
ตารางเวลาสอนใหสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาของชาติ  การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน  การใหการศึกษาในสาขาวิชาพิเศษที่จําเปนและการจัดกิจกรรม
พิเศษตางๆ   

4) กรณีของสหราชอาณาจักร  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหนาที่รับผิดชอบ
ในดานจัดทําแนวทางการดํา เนินงานของโรงเรียนทั่วไป   การปฏิบัติตามหลักสูตรแหงชาติ 
งบประมาณของโรงเรียน  การกําหนดจํานวนบุคลากรและการคัดเลือกครูและครูใหญ  การจดัทํา
รายงานประจําปและการสงเสริมความสัมพนัธระหวางโรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน 

5) กรณีของประเทศเดนมารก  ในแตละโรงเรียนจะมีคณะกรรมการโรงเรียน
ประกอบดวย  ผูปกครอง  7  คน  ครู  2  คน  และนักเรยีน  2  คน  โดยคณะกรรมการโรงเรียน 
มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการบริหารของครูใหญ  อนุมัตงิบประมาณโรงเรียนการจดัทํา
แผนการศึกษาของโรงเรียน   ตารางสอน  วัสดุ อุปกรณการสอน   กฎระเบียบของโรงเรียนและ 
เสนอการแตงตั้งครู 
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6) กรณีของประเทศออสเตรเลีย  มีสภาหรือคณะกรรมการโรงเรียน  (School  
Council)  มีบทบาทสูงสุดในการบริหารในระดับโรงเรียน  สภาหรือคณะกรรมการโรงเรียน
ประกอบดวย  ครูใหญ  ครู  ผูปกครอง  และสมาชิกชุมชนทั่วไป  (โดยการเลือกตั้ง)  จํานวนสมาชิก
ระหวาง  6-15  คน  ปฏิบัติหนาที่ในรูปของอาสาสมัครตามแนวทางที่รัฐกําหนดไว  คณะกรรมการ
โรงเรียนรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องการจัดทํากฎบัตรหรือธรรมนูญโรงเรียน กําหนดนโยบาย 
ของโรงเรียน  การใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งครูใหญ  การวาจางบุคลากรในสายงานสนับสนุน
การกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมประพฤติกรรมนักเรียน  การรายงานผลการบริหารตอชุมชน  
และฝายอํานวยการศึกษา  การจัดการเรื่องการเงินและบัญชีของโรงเรียนการสัญญาวาจาง 
ทําความสะอาดโรงเรียนและสัญญาวาจางกอสราง 
 วิจารณ  พานชิ  และคนอื่นๆ   (2544, หนา 14-15)  กลาววา ในประเทศ
นิวซีแลนดสถานศึกษาทกุแหงตองดําเนนิงานภายใตกฎหมายศึกษา   ค.ศ. 1989   สถานศึกษาทกุ
ระดับมีอิสระในการจัดการศึกษาของตนเองภายใตการบริหารงานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
(Board of Trustees)  ทั้งในเรื่องบุคลากร  งบประมาณ  หลักสูตร  และการจัดการตางๆ  ยกเวนการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางรายเดือน  รัฐบาลจะเปนผูกําหนด   คณะกรรมการสถานศึกษาจะ
ไดรับการสรรหาและบรรจแุตงตั้งจากชุมชน  ผูปกครอง  อาจารยใหญ  ครูและนักเรียน  นักศึกษา 
ในสวนของการดําเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาจะยึดแนวทางของชาติว าดวยการศึกษา  
เปาหมายการศึกษาแหงชาติ   และนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักโดยมีการรวมตวั
ระดับชาติในรูปของสมาคม  เรียกวา  New Zealand School Trustees Association - NZSTA  ซ่ึงเปน 
องคกรระดับชาติ  ที่ เปนปากเปนเสียงใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   บทบาทและ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  คือกฎหมายสิทธมินุษยชนการพัฒนานโยบาย  การวางแผน
ยุทธศาสตร  การวางแผนระยะสั้น   ระยะกลางและระยะยาว   กระบวนการในการจางงาน   
การทําสัญญาจางและการประเมินตนเอง 
 สุรศักดิ์  หลาบมาลา  (2543, หนา  20)   แปลและเรียบเรียงจากเอกสาร
อินเทอรเน็ต  เร่ือง  National College for School Leadership  ของประเทศอังกฤษไดกลาวถึง
คณะกรรมการโรงเรียนวา  คณะกรรมการโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางเต็มที่  และ 
ดําเนินการใหโรงเรียนมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดในดานคุณภาพการเรียนการสอน  และ
บรรลุมาตรฐาน การเรียน 
  7)  กรณีศกึษาประเทศไทย  (ในอดีต) 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาในประเทศไทย  มีผูกลาวไว  ดังนี ้
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 รุง  แกวแดง   (2525, หนา  16-17)   กลาววา   การปฏิบัติงานในหนาที่
กรรมการโรงเรียนมีบทบาทเปนผูใหคําแนะนําและแสวงหาความชวยเหลือจากแหลงตางๆ  รวมทั้ง 
เปนผูประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อใหโรงเ รียนจัดการศึกษาสนองความตองการ 
ของชุมชนและรวมสนับสนนุการดําเนนิงานของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว 
 เติม  แยมเสมอ   (2525, หนา 1)  กลาววา  หนา ท่ีของกรรมการศึกษา คือ  
ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียน  ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   เสนอแนะ  ประสานงาน
ระหวางโรงเรยีนกับชมุชนหนวยงานและสวนราชการ   แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมอื
จากประชาชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและทองถ่ิน 
 พนัส  หันนาคนิทร (2525, หนา 668)  สรุปวาบทบาทของคณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษา  คือ การเสนอแนะนโยบายแกผูบริหารโรงเรียนรวมทั้งทิศทาง 
ในการพัฒนาโรงเรียน  ใหความชวยเหลือหรือแกปญหาบางประการที่โรงเรียนประสบอยู  รวมทั้ง
กระตุนใหประชาชนในทองถ่ินใหความรวมมือกับโรงเรียนในดานตางๆ 
 สํานักนโยบายและแผนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   สํานักงาน
กระทรวงศึกษาธิการ   (2544, หนา 17)  จากการวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  ไดกลาวถึงคณะกรรมการ 
สถานศึกษาของประเทศไทยวาเปนรูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงไมมีอํานาจในการ 
ตัดสินใจเทาที่ควร  โดยเฉพาะในบทบาทที่เปนงานสําคัญ  คณะกรรมการสถานศึกษาอาจมีอํานาจ
หนาที่ในการตัดสินใจบาง  แตเปนงานประจําของสถานศึกษาเสียสวนใหญ  ถึงแมบางกรณี 
จะระบุใหมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจงานที่สําคัญอยางเชนดานวชิาการ  ก็ยังเปนส่ิงที่มักจะถูก
วางแนวทางหรือกรอบมาจากสวนกลาง 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเหน็วา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน 
ตางประเทศนอกจากจะมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําในฐานะกรรมการแลว  ยงัมีสวนตัดสินใจ 
ในการจดัการศึกษาดวย  แตคณะกรรมการโรงเรียนในประเทศไทยยงัไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
เทาที่ควร  แตมีหนาที่ปฏิบัติงานในฐานะผูใหคําแนะนํา  คําปรึกษา ใหความชวยเหลือในดาน 
ทรัพยสินและประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชนทองถ่ินเทานั้น 

2.2.7  จุดเดนและจุดดอยของการบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
1) การบริหารงานในรูปคณะกรรมการมีจุดเดน  ดังนี ้

 ธงชัย  สันติวงษ  (2539, หนา 332-334)  ไดกลาวถึงจุดเดนของการดําเนินงาน 
ในรูปคณะกรรมการ  คือ  การมีสวนชวยในการตัดสินใจโดยความคิดเห็นของกลุมรวมทั้ง 
เกิดการรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายเปนไปไดดวยดี 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงจุดเดน  
ของการบริหารงานโดยคณะกรรมการวา  ทําใหครูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดําเนนิงาน 
ผลการตัดสินใจมาจากคณะกรรมการที่ระดมพลังความคิด   เลือกทางดีที่ สุดแลวและเปน 
การกระจายอํานาจไปสูการปฏิบัติ   (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , 2525;  
อางถึงใน  เหลือ  เอกตะค,ุ 2542, หนา  13) 

2) การบริหารงานในรูปคณะกรรมการมีจุดดอย  ดังนี ้
 ธรรมรส  โชติกุญชร  (2536, หนา 323-233)  กลาวถึง  ปญหาของการ
บริหารงานในรูปคณะกรรมการ คือ องคการที่ขาดความเขาใจในการบริหารแบบมีสวนรวม  เพราะ
เคยชินกับระบบเดิมๆ  จึงไมสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของการบริหารในรูปแบบใหม  หรือ
ผูบริหารที่เกิดความกลัวทีจ่ะสูญเสียอํานาจหนาที่และไมแนใจในผูบริหารระดับสูง   จึงขาดสํานกึ 
ในการพัฒนาองคการ 
 ธงชัย  สันติวงษ  (2539, หนา  333-334)  กลาวถึง ขอเสียของการบริหารในรูป 
คณะกรรมการวา เปนการสูญเสียเวลาและคาใชจาย  รวมทั้งอาจมอัีนตรายจากการตัดสินใจ 
เพื่อประนีประนอมปญหา  และมีสวนทําใหเกดิความลาชาในการตัดสินใจ   หรืออาจถูกครอบงํา
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 สรุปไดว า   การบริหารงานในรูปคณะกรรมการมีทั้ ง จุดเดนและจุดดอย    
แตขอสําคัญคือ   “การตัดสินใจ”  ซ่ึง เปนหัวใจของการบริหารงานของผูบริหารงานทุกคน     
การวิเคราะหปญหาและสรางทางเลือกจากหลากหลายความคิด  หลากหลายบุคคลจะทําใหเกิด 
ทางเลือกที่ดีที่สุดและการเลือกโดยกลุมบุคคลในรูปคณะกรรมการ  ยอมผิดพลาดนอยและ 
นาเชื่อถือไดมากกวาการตัดสินใจเพียงบุคคลเดยีว 

2.2.8  ความสําเร็จในการปฏบิัติงาน 
  เทอรร่ี  (Terry, 1960 , p. 421)  กลาวถึง  ความสําเร็จในการทํางานนั้นขึ้นอยูกับ 
การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถ  การกําหนดนโยบายและจุดมุงหมายในการทํางาน   
การมอบอํานาจ  หนาที่ตลอดจนเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาทราบวา  ทําอะไรและจะทํางาน
อยางไร 
  ฮาลปน  (Halpin, 1960, pp.  124-126 ; อางถึงใน วรณิช  สุวรรณฉิม, 2544, หนา 
15)  กลาวถึง  วิธีการและศิลปะในการปฏิบัติงานของผูนําวาจะลุลวงสําเร็จไปดวยดีเพียงใด  ขึ้นอยู
กับความสามารถ  ทักษะของแตละคนที่จะใชวิชาความรูและประสบการณของตนที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด  โดยมีการสั่งการที่ชัดเจน มีวิธีการที่จะไดรับความรวมมือจากผูรวมงาน          
มีวิธีการที่จะรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและมีวิธีที่จะทําใหสมาชิกในกลุมรูสึกมั่นคง 
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  สมพงศ เกษมสิน (2526, หนา 376)  กลาวถึง  คุณสมบัติอันจําเปนในการปฏิบัติงาน
ใหประสบความสําเร็จ  คือ  ตองมีพื้นฐานและประสบการณ    ตองมีสติปญญาและคุณภาพทาง
สมองเพื่อการวินิจฉยัส่ังการโดยเหตุผล  ตองมีคุณลักษณะทางรางกายทีด่ีและมีบุคลิกภาพพรอมทั้ง
มีความสนใจที่จะปฏิบัติงานนั้น 
  ไพบูลย  ชางเรียน  (2532, หนา  31)  กลาวถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานวา
เปนการตอบสนองความตองการเรื่องตางๆ รวมทั้ งสามารถในการทําหนาที่ที่จะเปนกลไกสําคญั 
ในการกอใหเกิดการพัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนา 
  สรุปไดวา  ความสําเร็จในการปฏิบัติงานเกดิจากประสบการณ  สติปญญา  ความรู   
ความสามารถของผูปฏิบัติ ตลอดจนความสนใจที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะอยางการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโรงเรียนจะตองอาศัยความรวมมือ  รวมใจจากทุกฝายที่ เกี่ ยวของ   เปนตน   
การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  การปฏิบัติหนาที่ที่ตามระเบียบและบทบาทที่ไดรับ  
ผูบริหาร  โรงเรียน   ครู  และชุมชน  ตองรูวาจะทําอะไร  และจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอโรงเรียนนั้นๆ รวมทั้งใหเวลา และมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความยินดีเต็มใจ 
จนรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรนั้นๆ  การปฏิบัติงานจึงจะประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
สันติ  ธนวรรณ  (2534, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง  คุณลักษณะความเชื่อถือได

ของผูบริหารในกระบวนการพัฒนาการสื่อสารที่สงผลตองานดานความสัมพันธกับชุมชนของ  
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตการศึกษา  5 จากการวิจยัพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 5  คุณลักษณะความเชื่อถือไดในการสื่อสาร 
อยูในระดับมาก โดยที่มีคุณลักษณะความเชื่อถือไดดานความคลองตัวมากที่สุด  ดานความปลอดภัย
และดานคณุวฒุิรองลงมาตามลําดับ  มีการใชกระบวนการพัฒนาการสื่อสารในระดับปานกลาง  
โดยที่มีการใชขั้นตอน การสํารวจและกําหนดปญหามากที่สุด  แตมีการใชการประเมนิผลนอยที่สุด
มีผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนในระดับปานกลาง   คุณลักษณะความเชื่อถือได 
ในดานการสื่อสาร และการใชกระบวนการพัฒนาการสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัตงิานดานความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตการศึกษา  5  
ในระดับปานกลาง  โดยมีคุณลักษณะความเชื่อถือไดในดานความปลอดภัยและการใชกระบวนการ
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พัฒนาการสื่อสารดานขอมูลยอนกลับมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงาน  ดานความสัมพันธ
กับชุมชน  ของผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด  สวนคุณลักษณะ 
ความเชื่อถือไดในดานการสือ่สารดานความคลองตัว  และการใชกระบวนการพัฒนาการสื่อสาร 
ดานการประเมินผลมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับชุมชนของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

นิวัฒน วงศชอุม (2536, บทคัดยอ) ไดศกึษาวจิัยเร่ือง การจัดกจิกรรมการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงาน   
การประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนจัดกิจกรรมการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชน โดยการประชุมผู เกีย่วของวางแผนกอนการจัดกิจกรรมเปนคราวๆ ไป  
มีการประเมินผลเพียงบางกจิกรรม โดยใชจํานวนผู เขารวมกจิกรรมเปนเกณฑในการประเมินและ 
กิจกรรมที่โรงเรียนจดัมาก ไดแก  การพบปะผูปกครอง   นักเรียนที่บาน  การใหยืมอาคารสถานที่ 
และวัสดุอุปกรณการรวมกิจกรรมทางดานศาสนาของชุมชน   งานวันเด็ก  การประสานงาน 
กับเจาหนาที่สาธารณสุขในเรื่องการใหคําแนะนาํตรวจรักษาแกประชาชน   สวนปญหา  
ในการดําเนินกิจกรรมการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   คือ  ขาดงบประมาณ 
ในการจดัทําสิ่งพิมพ เผยแพรขาวสารใหทราบ  ขาดอุปกรณขาดเครื่องมือในการใหบริการชุมชน   
ครูไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของชุมชนเพราะพักอยูตางถิ่น   ประชาชนไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียนเพราะฐานะยากจนตองทาํมาหากิน   และประชาชนเขาใจวาการดําเนินงานของ 
โรงเรียนเปนหนาที่ของครู  และทางราชการเพียงฝายเดยีว 

นรีวรรณ  พรมชุม และคนอื่นๆ  (2537, บทคัดยอ)  ได ศึกษาวิจัย เ ร่ือง  การมี 
สวนรวมของกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบาน ในเขต
ชนบทยากจนจังหวดัขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา   การมีสวนรวมของกรรมการการศึกษา  
ตามความคาดหวังผูบริหารโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษามีความสอดคลองกันในงานสวนใหญ
ของโรงเรียน  ตลอดทั้งการมีสวนรวมจริงของคณะกรรมการการศึกษาก็สอดคลองกันในงาน 
สวนใหญของโรงเรียนทําใหสามารถจัดกลุมงานตางๆ   ของโรงเรียนตามความคาดหวังและ 
ความเหน็ตอการมีสวนรวมจริงของกรรมการการศึกษาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้

งานกลุมที่ 1  งานการหาเงินในกิจกรรมพิ เศษงานสิ่ ง อํานวยความสะดวก  
ของโรงเรียนและงานบริการดานนักกีฬา   นันทนาการ  และ 
ศิลปวัฒนธรรม 

งานกลุมที่ 2  งานการใชจายในกิจกรรมพิ เศษ  และงานกระตุนใหคนในชุมชน 
รวมตัวกันพัฒนาชุมชน 
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งานกลุมที่ 3  งานบริการสําหรับนักเรยีน  และงานจดัอบรมสัมมนาผูนําชุมชน 
งานกลุมที่ 4 งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร    งานสํารวจสภาพปญหา   และความ

ตองการของชุมชน  งานบริการดานการจัดการศึกษาตลอดชีพ  
                      ใหชุมชน และงานประเมินผลการทํางานของโรงเรียน 
งานกลุมที่ 5 งานพัฒนาวัตถุประสงคและนโยบายของโรงเรียน  งานประเมินผล

บุคลากรในโรงเรียน   งานปฐมนิ เทศและฝกอบรมบุคลากร  
ในโรงเรียน 

งานกลุมที่ 6  งานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภูวนาถ  คงแกว  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพและปญหา

การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกดักรม 
สามัญศึกษา  จังหวดัสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา   

1) การวางแผนงานมีคณะกรรมการของโรงเรียนกับชุมชนรับผิดชอบ 
2) มีการสํารวจชมุชนโดยสอบถามนักเรียนและผูปกครอง 
3) โรงเรียนสรางและเผยแพรเกยีรติประวัติทั้งดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  

และกฬีา  แตชุมชนใหการสนับสนุนกฬีามากกวาดานอื่นๆ 
4) การใหบริการชุมชนโรงเรียนใหบริหารชุมชนทุกดาน   โดยมีรูปแบบเปน

เอกสารเผยแพร 
5) การเปนผูนําและใหความรวมมือในการพฒันาชุมชนโดยจัดโครงการพัฒนา

ชุมชน 
6) การไดรับความสนับสนุนจากชุมชน โรงเรียนไดรับความสนับสนุนทั้งในดาน

ทุนทรัพยและวัสดุครุภณัฑ   
7) การประเมินผลงานโดยหัวหนางานโรงเรียนกับชุมชน   ปญหาที่พบจาก 

การวิจยั  คือ  ผู รับผิดชอบการวางแผนสรางความสัมพันธ   ระหวางโรงเรียนกบัชุมชน ไมมี 
ความชํานาญในการเขียนแผน  ขาดวัสดุครุภัณฑในการเผยแพร เกียรติประวัติของโรงเรียน   
ครูอาจารยมีภารกิจมาก  ไมมีบริการใหชุมชน  ชุมชนไมใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน   
ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี และการประเมินผลลาชา 

สุนทร  ชอบทําดี  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการ
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด 
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอางทองผลการวิจัย  พบวา  คณะกรรมการศึกษาสวนใหญมีบทบาท
ในดานการประชาสัมพันธโรงเรยีน มีสวนรวมในการประชุมผูปกครองนัก เรียน  ประสานงาน 
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ใหมีการเผยแพรขาวสารในที่ชุมชน และขอความรวมมือใหผูปกครองมาเยี่ยมโรงเรียน  โดยรวม 
กิจกรรมของโรงเรียนดานการใหบริการแกชุมชน  ชุมชนมีสวนรวมเสนอแนะและประสานงาน 
ใหโรงเรียนรวมกับหนวยงานอ่ืน  ใหบริการความรูแกประชาชนที่โรงเรียน และแสวงหา 
ความชวยเหลือจากชุมชนนํามาปรับปรุงอาคารสถานที่ไวบริการชุมชน  ในดานการรวมกิจกรรม
ของชุมชน  มีบทบาทขอความรวมมือใหโรงเรียนจัดกิจกรรม  ประเพณีของทองถ่ิน ใหครูและ 
นักเรียนรวมพัฒนาชุมชนและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกับประชาชน  ในดาน 
การใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  มีบทบาทขอความรวมมือจากประชาชน 
รวมกิจกรรมวันสําคัญที่โรงเรียน  ชวยพัฒนาโรงเรียนดวยแรงงาน  ชางกอสรางและวิทยากร 
ซ่ึงยังมีนอยและแสวงหาความชวยเหลือนักเรียนจากชุมชนโดยจัดอาหารกลางวัน ทุนนักเรียน   
และดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถ่ิน  มีบทบาทแสวงหา
ความชวยเหลือจากประชาชนนํามาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมโรงเรียน และใหขอมูลการ
ใหบริการของโรงเรียนแกหนวยงานอื่น  คือ วัด  สถานีอนามัย  สภาตําบล  ปญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการการศึกษา  กรรมการศึกษาประกอบอาชีพสวนตัว
ไมมีเวลาใหคําปรึกษา  แนะนํา  เสนอแนะ  ประสานงาน  แสวงหาความรวมมือระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและไมทราบวามีหนาที่ประชาสัมพันธโรงเรียน  สวนประชาชนไมกลาบอกกิจกรรม 
ของตนและมีฐานะยากจนไมอาจชวยเหลือได 

กัลยา  พลีรักษ  (2539, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน 
ในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน   ของโรงเรียนประถมศึกษา   สังกดั
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบวา        

1) ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญสนใจปฏิบั ติงานใหสอดคลองกับนโยบาย  
การศึกษาของกรุง เทพมหานคร  (พ.ศ. 2536-2539)  ดานสรางความสัมพันธกับชุมชนทั้ง  6  ดาน   
ไดแก  การประสานงานกับชุมชน  การเขารวมกิจกรรมของชุมชน   การใหชมุชนมีสวนรวม 
ในกิจกรรมของโรงเรียน  การใชภูมิปญญาทองถ่ิน   การใหบริการชุมชน  การประชาสัมพันธ 
โรงเรียน   

2) ปญหาและอุปสรรคในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
ตามความเหน็ของกลุมตัวอยาง คือ ขาดอัตรากําลังและบคุลากรที่มีความชํานาญในการประสานงาน
กับชุมชน  ขาดแผนงานการจัดกิจกรรมรวมกนัระหวางโรงเรียนกบัชุมชน  โรงเรียนไมสามารถ 
ใหบริการทางวิชาชีพแก ชุมชน  และขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานประชาสัมพนัธ 
โรงเรียน 
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สมจิตร  หงษอุดม   (2540, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง   การศึกษาปญหา  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบวา  
ปญหาการปฏิบัติงานตามกรอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการประถมศึกษาจงัหวัด  คือ  
ไมมีเวลาศึกษาเอกสารและขอมูลที่ สํานักงานประถมศกึษาจังหวดัเสนอ และไมมีโอกาสพิจารณา
รางนโยบาย  และแผนพัฒนางานของการประถมศึกษาอยางรอบครอบ  การไมไดศึกษาขอมูล 
ความตองการดานงบประมาณและวิธีการใชจายงบประมาณของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั  
ผูนําชุมชนและบุคลากรโรงเรียนไมเห็นดวยในการรวมและเลิกลมโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการคัดเลือก
บุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไมหลากหลาย  การเลื่อนขั้นเงนิเดือนไมเปนธรรม 

กิตติชัย  เ มืองมา  (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิ จัย เ ร่ือง  การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการการศึกษา   การศาสนาและการวัฒนธรรม   จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา   
คณะกรรมการปฏิบั ติคอนขางมากคือ   การนาํเสนอกรอบนโยบาย  เปาหมาย  วัตถุประสงค   
มาตรการของกระทรวงใหรับทราบ  สวนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ที่พบมาก คือ ขาดการประสานงานระหวางคณะกรรมการระดับจังหวัด กบัคณะกรรมการ 
ระดับอําเภอ และคณะกรรมการไมมีอํานาจเพียงพอหรือชัดเจน 

นิภา วรรณารกัษ (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิ จัย เ ร่ือง   การดาํเนินงานของ  
คณะกรรมการโรงเรียนตามแนวทางการปฏรูิปสถานศึกษา  : ศกึษากรณีโรงเรียนปฏรูิปการศึกษา 
สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดลําปาง  ผลการวิ จัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีความรู 
ความเขาใจในการดาํ เนินงานของกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับความเปนมา   ปรัชญา  แนวคิด  
ความสําคัญรวมในรูปองคคณะบุคคล   ยังไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ สํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เคยดําเนนิการมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2525  เกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรค พบวา กรรมการโรงเรียนสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักการ บทบาท  
อํานาจหนาที่  ขาดงบประมาณและการนิเทศอยางตอเนือ่ง  ควรที่จะมีการพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรในโรงเรียน  เพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพของกรรมการโรงเรียนฝายอื่นๆ  
โดยเฉพาะฝายตัวแทนชุมชนใหออกมาในรูปของการทุมเทเสียสละใหกับการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง 

สัมพันธ  อุปลา  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิ จัย เ ร่ือง   การศึกษาการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ 
ชนบท  จังหวดัขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา   

1) ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปานกลาง  โดยมีสวนรวมในงาน
กิจกรรม   นักเรียนมากกวาดานอื่นๆ  สวนปญหาการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
31 

คือ  ชุมชนมีความเขาใจวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของโรงเรียนเทานั้น  สําหรับขอเสนอแนะ 
ที่สําคัญคือ บุคลากรในโรงเรียนควรมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับชุมชน   และชุมชนควรมีสวนรับรู 
การตัดสินใจกําหนดนโยบายของโรงเรียน 

2) คณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก   
โดยมีสวนรวมในเรื่องของการเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมากกวาดานอื่นๆ  
สวนปญหา การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบคือ  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียนมักไมคอยแสดงความคิดเห็น  สวนใหญจะคลอยตามประธานในที่ประชุม  สําหรับ 
ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ โรงเรียนตองยอมรับความสามารถในการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
โรงเรียนใหมากขึ้น 
 สุชาติ  ศศิภัทรกุล  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย เ ร่ือง   การปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการการศึกษา  การศาสนา และการวัฒนธรรมอําเภอ  ในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย 
พบวา คณะกรรมการไดปฏิบัติงานมากในดานการเก็บรวมรวมขอมูล สถิติทางการศึกษา โดยช้ีแจง
ใหสภาตําบลหรือองคการการบริหารสวนตําบลไดทราบถึงสภาพปญหา  สวนที่คณะกรรมการ
ปฏิบัตินอย  คือ การนําขอมูลมาประมวลผล  วิเคราะหและจัดทําดัชนีพื้นฐานทางการศึกษา 
เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ  มาตรฐาน  การใหคําปรึกษาจัดทํายกรางแผนพัฒนาระยะ  5  ป  และ 
แผนพัฒนาประจําป 
 สายพิณ  เชื้อชูชาติ  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพและ
ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัย  พบวา  คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร   
สวนใหญปฏิบัติหนาที่ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด คือ  การใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนา
โรงเรียนเกี่ยวกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มีการสนับสนุนและชวยเหลืองาน
ดานอาคารสถานที่  และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนมีการประสานงานกับองคกร  ชุมชนบริเวณใกล  
โรงเรียนมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนและมีสวนรวมพิจารณาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ 
ทองถ่ิน  โดยใหความเห็นชอบแผนพัฒนาโรงเรียนและหลักสูตรทองถ่ินที่โรงเรียนจัดทํา   
มีการพิจารณาเสนอแนะแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 
ที่โรงเรียนตองการความชวยเหลือ มีการแตงตั้งอนุกรรมการการปฏิบัติหนาที่ประจําฝายตางๆ   
ควบคูกับคณะกรรมการการศึกษา มีการปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายในเรื่อง  
การจัดประชุมผูปกครอง  สวนปญหาจากการปฏิบัติงานพบวา  กรรมการการศึกษาตองประกอบ
อาชีพ  มีงานประจํา ไมมีเวลา  ขาดความรูความเขาใจในขอบเขตของบทบาทหนาที่  และขาด 
ความรวมมือกับชุมชน 
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 เสถียร  พาณิชกรกุล   (2542, บทคัดยอ)  ได ศึกษาวิจัย เ ร่ือง   สภาพและปญหา 
ในการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวดั เขตการศึกษา 6  ผลการวิจยั  พบวา   

1) การรวมกําหนดนโยบายการดําเนินงานและแผนพัฒนาการประถมศึกษา 
ใหสอดคลองกับความตองการของถิ่น 

2) การรวมตรวจสอบขอมูล  และคุณสมบัติของขาราชการคร ู ที่สํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดและอํา เภอเสนอ   เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบในการพิจารณาความดี
ความชอบประจําปของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั 

3) การติดตามประเมินผลการใชระเบียบที่คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวดั 
กําหนด  สวนใหญในการปฏิบัติหนาที่มีปญหาในการปฏิบัติอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด 
 นภาภรณ  หะวานนท  (2543, บทคัดยอ)  ได ศึกษาวิจยัเร่ือง  เงื่อนไขความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน  ผลการวจิัย  พบวา 

1) ชุมชนเขามารวมมือกับโรงเรียนในการแสวงหาทรัพยากรวัตถุใหกับโรงเรียน 
2) ชุมชนเขามารวมในกิจกรรมตางๆ  ที่โรงเรียนจดัขึ้นเปนครั้งคราว 
3) คณะกรรมการโรงเรียนยังไมสามารถสรางกลไกใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอยางแทจริง 
 ชูศักดิ์  ชาญชาง (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง พฤติกรรมของผูบริหาร 
ที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวดันครปฐม  ผลการวิจยัพบวา   

1) พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทกุดาน ทั้ งในภาพรวม  
และจําแนกเปนรายดาน   

2) การมีสวนรวมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง
ยกเวนดานการรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนและดานการเสริมสรางความสัมพันธ 
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชนอยูในระดับมาก   

3) พฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมตามบทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมพบวา  มีสองดาน คือ  ดานการจูงใจและกําหนด
เปาหมาย 

วัลลภ  บุญกิตติ เจริญ   (2546, บทคัดยอ)  ได ศึกษาวิจัย เ ร่ือง   การมีสวนรวม  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา   สังกัดจังหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัย 
พบวา   
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1) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา   
สังกัดจังหวัดฉะเชิง เทรา   4 งาน  คือ   การบริหารงานวิชาการ    การบริหารงานงบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  อยูในระดับปานกลาง 

2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในสถานศึกษา  สังกัดจังหวัดฉะเชิง เทรา   4 งาน  คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน 
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล   และการบริหารทั่วไป  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
พบวา แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                                                อเมนุ  เทคา  (Amenu – TeKaa ; อางถึงในเสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ,  2537 , หนา  185 )  
ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดีย ในประเทศแคนาดา   เกี่ยวกับการมสีวนรวมของประชาชนในการ
จัดการศึกษา   ซ่ึงผลการวจิยัพบวา  การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จในชุมชนทีม่ีประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  
และสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนัน้ ๆ  เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง   การจัดการ
ศึกษากจ็ะประสบผลสําเร็จ       
                                 ชูลเลอรและแวนดรา  (Schuler & Vandra,  1987, p. 185)  ไดศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสหรัฐอเมริกา โดยศึกษารูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ   ผลปรากฏวา   การมีสวนรวมอยางไมมี
ประสิทธิภาพเกิดจากการบกพรองในการสื่อสาร  ปญหาการมีสวนรวมไดแก   ระดับของการมี 
สวนรวมการเขารวมเพียงเรื่องเดียว   การเขารวมโดยขาดความเขาใจในสถานการณทั้ งหมด  
ขาดขอตกลงเกี่ยวกับขอบเขตของการมีสวนรวม 
               สรุปผลการวิจัย   คณะกรรมการโรงเรียนและผูอํานวยการโรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคมและชี้ใหเห็นวากิจกรรมทางสังคมมีผลตอการสรางความสัมพันธมากกวากิจกรรมอื่นๆ  
กิจกรรมทางสังคมบางกิจกรรมมีสวนรวมอยู ในระดับต่ํา   แตสงผลตอความสัมพันธของ 
คณะกรรมการโรงเรียนและผูอํานวยการโรงเรียน 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสถาบันที่ใกลชิดชุมชนมากทีสุ่ด  เปนศนูยกลางของการพัฒนา
ชุมชนที่กระจายอยูทุกทองถ่ินทั่วประเทศ  มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาในชุมชน ใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคสอดคลองตามความตองการของชุมชน   การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
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จัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนทางหนึ่งที่ชุมชนสามารถ
ชวยกันพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหนาที่สรางความสัมพันธและประสานความรวมมือกับทุกฝาย  โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตามนโยบาย  เพื่อพัฒนา
การศึกษาในชุมชนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอง
ปฏิบัติตามกรอบงานของสถานศึกษา   ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองมีบทบาท 
ใน  4  ดาน  ซ่ึงผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคดิในการวิจยั  ดังนี ้

2.4.1 ดานวิชาการ  หมายถึง  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกีย่วกับ
งานวิชาการ  โดยการใหความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ ประกอบดวยการพัฒนาหลักสตูร  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2.4.2 ดานงบประมาณ  หมายถึง  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เกี่ยวกับงานดานงบประมาณโดยการใหความคิดเห็น   ขอเสนอแนะการจดัทําและเสนอขอ 
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณ   ตรวจสอบ   ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงนิ 
และผลการดําเนินงาน ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

2.4.3 ดานบุคคล  หมายถึง  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกีย่วกับ
งานดานบุคคลโดยปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.4.4 ดานบริหารทั่วไป  หมายถึง  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับงานดานการบริหารทั่วไป  โดยการใหความคิดเห็น   ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   การเสริมสรางความเขมแขง็ 
ในชุมชนและสัมพันธกับสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา   
 
  

 


