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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2) 
เฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาดังกลาวนอกจากเปน
นิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแลว  ยังมีลักษณะนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ดวยเหตุนี้สถานศึกษาที่
เปนนิติบุคคลจะตองมีสิทธิและหนาที่  และมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว  ทั้งการบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป  นอกจากนั้น
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  65, 66 และ 70  ยังกําหนดใหสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล
มีสิทธิหนาที่ตามที่กําหนด  หรือมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา  เวนแตสิทธิและหนาที่ซ่ึง
โดยสภาพ  เปนไปตามเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น  สถานศึกษานิติบุคคลสามารถเปนเจาของมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินได  จําหนายจายโอนทรัพยสินได  เปนลูกหนี้  เจาหนี้  และโจทย  จาํเลยไดดวย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 74) 
 ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีเปาหมายจะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พุทธศกัราช 2545  และมี
อิสระตามมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดแก  
ดานบริหารวิชาการ  ดานบริหารงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป  ตาม
จุดประสงคการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา  ที่จะชวยสงเสริมใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง  เปนโรงเรียน
นติิบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหลักที่
ดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความตระหนักในบทบาทที่สําคัญ  ดังกลาวอยางยิ่ง  จึงไดกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษา  ที่มุงพัฒนาเยาวชนใหมีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ  มีความรู  ทักษะ  
ความสามารถ  มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และสังคมไทยในอนาคต  และสามารถปรับใชวิถีชีวิตแบบไทยไดอยางเหมาะสมในวิถีแหงสังคมโลก 
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โดยที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาการศึกษาไว
อยางชัดเจน  คือ  “การศึกษามีคุณภาพ  ผู เ รียนมีคุณธรรม  มีมาตรฐานสูงในระดับสากล” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 2)  
 สาระสําคัญ ขอบขายภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34(2)  
กระจายอํานาจสูสถานศึกษาทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ดานบริหารวิชาการ  มีงานหลัก  12  งาน  ดานบริหาร
งบประมาณ  มีงานหลัก  7  งาน  ดานบริหารงานบุคคล  มีงานหลัก  5  งาน  และดานบริหารทั่วไป  
มีงานหลัก  19  งาน  และงานพิเศษตามภารกิจ  ใหเปนไปตามจุดประสงคการเปนนิติบุคคลของ
สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, หนา  32) 
 จากที่กลาวมา  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะการศึกษาปญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เปนนิติบุคคล ในเขตอําเภอบางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา  35  โดยมิไดกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน  ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะตัวแทนนิติบุคคลจึงจะตองดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  อาจถูกฟองรองเปนจําเลยอันเนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่ที่
ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการหรือตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะของโจทยอันเนื่องมาจาก
การกระทําของบุคคลอื่นที่กอใหเกิดความเสียหายตอสถานศึกษา หรือการละเมิดขัดแยงกับสิทธิของ
บุคคลอื่น ฯลฯ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ทีมงานและบุคลากรใหมีความรูใหสามารถนําไป
ปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยในเขตภาคตะวันออกยังไป
พบงานวิจัยเกี่ยวเรื่องปญหาการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ซึ่งเปนเรื่องใหม 
และการถายโอนอํานาจยังไมสมบูรณเต็มรูปแบบ ยังอยูในชวงโรงเรียนนํารองถายโอนอํานาจ 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในเขตอําเภอ
บางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานบริหารวิชาการ  
ดานบริหารงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู 
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 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  ในเขต
อําเภอบางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานบริหาร
วิชาการ  ดานบริหารงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป  จําแนกตามตําแหนง 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการ
สถานศึกษาครู  และการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอบางคลา  เขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  และเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.4.1  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
ในเขตอําเภอบางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา  และครู  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานบริหารวิชาการ  ดานบริหารงบประมาณ  
ดานบรหิารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  
 1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากร  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขต
อําเภอบางคลา  ปการศึกษา  2549  จํานวน  23  โรงเรียน  เปนผูบริหารสถานศึกษา  23  คน  และครู  
218  คน  
    กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน  23  คน  และครู
จํานวน  110  คน  โดยการสุมใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน  (Krejcie 
& Morgan, 1970,  p. 608)   

1.4.3 ตัวแปรที่จะศกึษา 
    1)  ตัวแปรตน  คือ  ตําแหนง  ไดแก   
       (1)  ผูบริหารสถานศึกษา 
       (2)  ครู 
    2)  ตัวแปรตาม  
        การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  จํานวน  4  ดาน  ดานบริหารวิชาการ  ดานบริหาร
งบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป   
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
นิติบุคคล  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานบริหารวิชาการ  ดานบริหารงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล  
และดานบริหารทั่วไป  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา  30)  ดังภาพ  1 
 
                    ตัวแปรตน                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  สมมุติฐาน 
 
 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคล ในเขตอําเภอบางคลา  สํานักงานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  แตกตางกัน 
 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.7.1  นิติบุคคล  หมายถึง  องคการหรือคณะบุคคลซึ่งกฎหมายสมมุติใหเปนบุคคลมีสิทธิ
และหนาที่กําหนดไวตามกฎหมาย 
 1.7.2  โรงเรียนนิติบุคคล  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีก่ฎหมายกาํหนด
ยอมรับในความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองภายในขอบขาย  วัตถุประสงค  มีสิทธิและ

ตําแหนง 
1. ผูบริหารสถานศึกษา 
2. ครู      

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล จํานวน  4  ดาน 
1.  ดานบริหารวิชาการ 
2.  ดานบริหารงบประมาณ 
3.  ดานบริหารงานบุคคล 
4.  ดานบริหารทั่วไป 
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หนาที่ตามบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะ   
 1.7.3  การบริหารงานของสถานศึกษา  หมายถึง  ขอบขายภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  4  ดาน  ดานบริหารวิชาการ  ดานบริหารงบประมาณ  ดาน
บริหารงานบุคคล  และดานบริหารทั่วไป 
 1.7.4  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษาทั้ง  23  โรงเรียนในเขตอําเภอ
บางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 1.7.5  ครู  หมายถึง  ผูประกอบวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  โดยไดรับเงินเดือนจาก
งบประมาณแผนดิน โรงเรียนในเขตอําเภอบางคลาทั้ง  23  โรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.7.6  อําเภอบางคลา  หมายถึง  โรงเรียนในเขตอําเภอบางคลา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  23 แหง  ไดแก 
โรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฎิ์  โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค  โรงเรียนวัดสนามชาง  โรงเรียน
วัดเสม็ดเหนือ  โรงเรียนวัดหัวสวน  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม  โรงเรียนวัดเสม็ดใต  โรงเรียนวัดบางกระพอ  
โรงเรียนบานปลายคลอง  โรงเรียนบานหนองโสน  วัดใหมคูมอญ  โรงเรียนวัดสาวชะโงก  โรงเรียน
วัดใหมบางคลา  โรงเรียนบางคลาพิทยาคม  โรงเรียนวัดปากน้ํา  โรงเรียนวัดเปยมนิโคธาราม  โรงเรียน
วัดหัวไทร  โรงเรียนวัดทางขามนอย  โรงเรียนวัดกกสับ  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว  โรงเรียนวัดสามแยก  
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด  โรงเรียนวัดบางกระดาน   
  1.7.7  เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  หมายถึง  เขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 2  ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
  
 
 


