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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
                  การจัดการศึกษาโดยทั่วไปมีเปาหมายสําคัญ   คือ    การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน   
และเสริมสรางความเจริญมัน่คงของประเทศ   โดยมุงทีจ่ะพัฒนาคนอยางสมดุล  ทั้งความรู  ความคิด  
ความสามารถ   ความดีงาม   รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอตนเอง   ครอบครัว  สังคมและประเทศชาต ิ 
ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  รัชกาลปจจุบัน  พระราชทานไวดังนี้   
                            “……การศึกษาเปนปจจยัสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู   ความคิด   
                            ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล   สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษา 
       ที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกนัทุก ๆ ดาน   สังคมและบานเมือง 
               นั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ   สามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของ 
               ประเทศชาติไวและพัฒนาใหกาวหนาตอไปได…...” (อางถึงใน กรมวชิาการ   
                กระทรวงศกึษาธิการ : 2542) 
                    ความตระหนักเกี่ยวกับความสาํคัญในการจัดการศึกษา      โดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพิ่มขึ้นทุกระยะ   ดังจะเหน็ไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 (2541 : 10)  
มาตรา 43 วรรคสอง  บัญญัติวา การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนโดยสงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา   สงผลให
มีการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  ในมาตรา 29  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (2542 : 15-16)   ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกร วิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น   สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภายในชุมชน  เพื่อใหมีการจัด
การศึกษาอบรม     มีการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ       
เพื่อดําเนนิการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน    สงผลถึงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544    ของกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 12-13)      ซ่ึงกําหนดโครงสราง
ที่ยืดหยุนทั้งเนื้อหาสาระ  เวลาและกระบวนการจัดการเรียนรู  โดยสถานศึกษาจะตองจัดทําหลักสตูร
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และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนของชุมชนและครู    ตองเขามามี
สวนรวมดําเนนิการ       และใหความเห็นชอบในหลักสูตรที่จัดทําขึ้น       คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา      เปนผูแทนของผูปกครอง   ศิษยเกา   องคกรชุมชน   องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒ ิ และผูแทนครู     ที่ไดรับคัดเลือกหรือสรรหาใหเขามามีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา      ตามระเบียบทีว่าดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2543     ของ  
กระทรวงศกึษาธิการ    (กองนโยบายและแผน   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ : 
2543 : 119-125)    เปนคณะบุคคลที่มีบทบาท   และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน    ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ (2543 : 53-60)       ไดกําหนดวา     ประกอบดวย  
งานวิชาการ   งานกิจการนักเรียน   งานบุคลากร    งานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ   งานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชนและงานอาคารสถานที่    โดยงานวิชาการเปนงานหลักที่มคีวามสําคัญและ
เกี่ยวของโดยตรงกับนักเรยีนซึ่งเปนผลผลิตของการจัดการศึกษา        ทั้งนี้   สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543 : 1)  ยังไดเสนอวาการดําเนินการยังไมบรรลุผลตามเปาหมาย  จะเห็นไดจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะของนักเรียนยังอยูในสภาวะทีน่าเปนหวง จําเปนที่ผูเกี่ยวของ
ทุกฝายจะตองรวมกันปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  

      ในสวนของอําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหม    แบงพืน้ที่ออกเปน 13 ตําบล    มโีรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตง    เปดทําการสอนปกติในปการศึกษา  
2545  จํานวน  43 โรงเรียน     การดําเนินงานในระยะที่ผานมา   ชุมชนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมาอยางตอเนือ่ง      จะเห็นไดจากการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณและครุภัณฑทางการศึกษา   
การใหขอคิดเห็น    ใหความเห็นชอบ    และรวมพัฒนาการดําเนินงานหรือรวมประชุมอบรมสัมมนา
ตาง ๆ  ที่โรงเรียนจัดขึน้ (ธงชัย ภูมิมาลา, สัมภาษณ, 21 ตุลาคม 2545)   สอดคลองกับผลการประเมิน
ตนเองดานคณุภาพการบริหารโรงเรียนสบเปงวิทยา (2543 : 51)      ซ่ึงพบวาโรงเรียนดําเนนิการไดดี
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน      และโรงเรียนบานทอเมืองลัง (2546 : 20)   เสนอวาชุมชนไดให
ความรวมมือกบัสถานศึกษาเปนอยางดี   และเขามามีบทบาทในการพฒันาการศึกษาดวยความเต็มใจ    
จึงปรากฏเปนขอมูลเชิงประจักษเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา  การมีสวนรวมของชุมชน ทําใหโรงเรียน
ประถมศึกษาเกิดการพัฒนาในระดับหนึ่ง       ตามแนวทางในการแสวงหาความรวมมือจากชุมชน  
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน     แตการศึกษาเกีย่วกบัการมีสวนรวม
ในงานวิชาการซึ่งเปนงานหลักที่สําคัญของโรงเรียน   รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธระหวางภูมหิลัง
และการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   กบัการมีสวนรวมในงานวิชาการ
ยังมีนอย 
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    ดวยความสาํคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา     และการพัฒนา
งานวิชาการซึง่เปนงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลผลิตทางการศึกษา    ผูวิจัยจึงไดศกึษาการมีสวนรวม
ในงานวิชาการ        ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียนประถมศกึษาอําเภอแมแตง   
จังหวดัเชยีงใหม       เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนระยะตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  การวิจัยคร้ังนี้มวีตัถุประสงคดังนี้  

    1.  เพื่อศึกษาการมสีวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

      2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธของภูมิหลังและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมีสวนรวมในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา      อําเภอแมแตง   
จังหวดัเชยีงใหม  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
      1.  ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
      2.  ทําใหทราบความสัมพันธของภูมิหลังและการพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมีสวนรวมในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา      อําเภอแมแตง 
จังหวดัเชยีงใหม 

      3.  เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมในงานวิชาการรวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพ   ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

สมมุติฐานของการวิจัย 
     1.  การมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

ประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม  มีปานกลาง 
     2.  ภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ 

แมแตง  จังหวดัเชียงใหม  มคีวามสัมพันธกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ 
     3.  การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถม-

ศึกษาอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  มีความสัมพันธกบัการมีสวนรวมในงานวิชาการ 
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ขอบเขตการวจัิย    
     1.  ประชากร   ไดแก      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา

ในอําเภอแมแตง   จังหวัดเชยีงใหม  ซ่ึงมาจากการคัดเลือกหรือสรรหาจากโรงเรียนที่เปดทําการสอน
ปกติในปการศึกษา  2545     จาก  13  ตําบล    รวม  43 โรงเรียน    จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  583  คน 

     2.  กลุมตัวอยาง ไดแก   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในอําเภอแมแตง   จังหวัดเชยีงใหม  ซ่ึงมาจากการคัดเลือกหรือสรรหาจากโรงเรียนที่เปดทําการสอน
ปกติในปการศึกษา  2545  จาก 13  ตําบล  รวม 23 โรงเรียน    จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทีไ่ดมาจากการสุมจํานวน  234  คน    

     3.  เนื้อหา   
3.1 การมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ไดแก 

การมีสวนรวมใน   4   ลักษณะ      ตามแนวคิดของโคเฮนและอัพโฮฟฟ (Cohen  and  Uphoff, 1980)    
และแสวง  ปนมณี (2535 : 46-47)  ดังนี้ 

     3.1.1  การมีสวนรวมเปนที่ปรึกษา   
     3.1.2  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ   
     3.1.3  การมีสวนรวมในการปฏิบตัิงาน 
     3.1.4  การมีสวนรวมในการประเมินผล 

           3.2   การศึกษาความสมัพันธของภูมหิลังและการพฒันาศักยภาพ    กับการมีสวนรวม 
ในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรายละเอียดดังนี้  

     3.2.1 ภูมิหลัง  ไดแก   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได   และสถานภาพ 
ทางสังคมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                3.2.2  การพัฒนาศักยภาพ  ไดแก    ความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาทของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และการไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา  

       4.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา   ตั้งแตเดือนมกราคม  2546  ถึงเดือนมกราคม 2547  
       5.  ตัวแปรที่ศึกษา  มีดังนี้ 
             5.1  ตัวแปรอิสระคอื ภูมิหลังและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  ดงันี้  
             5.1.1  ภูมิหลัง  ไดแก   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  และสถานภาพ 
ทางสังคมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      5.1.2  การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ  ไดแก  ความรูความเขาใจเกีย่วกับ 
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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และการไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา    
             5.2  ตัวแปรตาม   คอื    การมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา    อําเภอแมแตง    จังหวัดเชียงใหม    โดยจําแนกการมีสวนรวม 
ออกเปน  4  ลักษณะ  ดังนี้     

5.2.1  การมีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษา 
5.2.2  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
5.2.3  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
5.2.4  การมีสวนรวมในการประเมินผล 

นิยามศัพทเฉพาะ 
    ผูวิจัยไดกําหนดนยิามศัพทเฉพาะ   ในความหมายและขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้    ดังนี ้
    1.  การมีสวนรวมในงานวชิาการ    หมายถึง   การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไดเขามามีสวนรวมดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา   อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม ใน
ลักษณะตาง ๆ  ดังนี้     

1.1 การมีสวนรวมเปนที่ปรึกษา  คือ    การมีสวนรวมในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบั 
สภาพปจจุบนั  ปญหา  ความตองการของชุมชนและโรงเรียน    รวมทั้ง  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
อ่ืน ๆ    เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย    เปาหมาย   การวางแผน   และการดําเนินงานวิชาการ 
ของโรงเรียน 

          1.2  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ คือ  การมีสวนรวมตั้งแตการเห็นชอบในนโยบาย   
เปาหมาย   แผนงานและโครงการ   รวมทั้ง  การพัฒนาหรือแกไขปญหาในการดําเนนิงานวิชาการ      

          1.3  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  คือ  การมีสวนรวมปฏิบัติงานในลักษณะตาง ๆ  
เชน     สนับสนุนทรัพยากร   รวมเปนคณะทํางานของโรงเรียน   ประสานความรวมมอืกับหนวยงาน
อ่ืน ๆ  และการเสริมสรางความเขาใจอนัดรีะหวางโรงเรยีนกับชุมชน   

          1.4  การมีสวนรวมในการประเมินผล    คือ    การมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขต 
การประเมิน     รวมพิจารณาเครื่องมือเพื่อใชในการประเมิน    รวมดําเนินการประเมนิ    และสรุปผล
การประเมินเพื่อใชประโยชนในระยะตอไป 

       2.  ภูมิหลัง  หมายถึง  ขอมูลเกี่ยวกับอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดและสถานภาพ 
ทางสังคมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวัด
เชียงใหม 

       3.  การพฒันาศักยภาพ    หมายถึง     ศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จงัหวัดเชียงใหม   ที่ไดรับการพัฒนาในดานตอไปนี ้
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           3.1  ความรูความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกี่ยวกับ 
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา       การใหความเห็นชอบในแผนปฏิบตัิการประจําป 
การใหความเห็นชอบเกีย่วกบัหลักสูตรทองถ่ิน   การกํากบัติดตามผลการดําเนินงาน   การสงเสริมให
เด็กไดรับการศึกษาอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ        การเสนอแนวทางในการบริหารจดัการสถานศึกษา  
การระดมทรัพยากรเพื่อพฒันา  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี      การเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชนและหนวยงาน       เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงวทิยาการชุมชน    
การใหความเห็นชอบในการรายงานผลประจําป     การแตงตั้งที่ปรึกษาและอนกุรรมการตาง ๆ   และ
การปฏิบัติงานตามที่หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษามอบหมาย 
                        3.2   การไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ   รวมทั้งส่ือมวลชน   
ผูเกี่ยวของในชุมชน  โรงเรียน   และหนวยงานอื่น  

     4. โรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนประถมศกึษาในพื้นที่อําเภอแมแตง  จังหวัด 
เชียงใหม  ในปการศึกษา 2545 

     5.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมายถึง   คณะบุคคลซึ่งไดมาจากการคัดเลือก
หรือสรรหา      และไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในโรงเรียนประถม-
ศึกษา   อําเภอแมแตง   จังหวัดเชยีงใหม     ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2543   ของกระทรวงศกึษาธิการ   ประกอบดวย    ผูแทนกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ    จํานวนไมเกนิ
โรงเรียนละ  15   คน   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว  ดังนี ้

           5.1  ผูแทนผูปกครองนักเรียน  จํานวนไมเกิน  2  คน 
           5.2  ผูแทนขาราชการครูผูปฏิบัติการสอน  และผูชวยผูบริหารในสถานศึกษา  จํานวน   

ไมเกิน  2  คน 
           5.3  ผูแทนองคกรชุมชน ไดแก   ผูแทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน หรือ 

กลุมบุคคลที่ดําเนินกจิกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะในเขตบริการ  จํานวนไมเกนิ  2  คน 
           5.4  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก   ผูแทนเทศบาล   องคการบริหารสวน

จังหวดั  องคการบริหารสวนตําบล  หรือองคกรบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบอื่น  จํานวนไมเกนิ  4 คน 
           5.5  ผูแทนศิษยเกา ไดแก   ผูแทนของสมาคม   ชมรมศิษยเกา   หรือบุคคลที่เคยศึกษา 

ในสถานศึกษานั้น  จํานวนไมเกิน  2  คน 
           5.6  ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก   ผูนําทางศาสนา  ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถ่ิน  ขาราชการ

บํานาญ      ขาราชการตางสังกัด    พนักงานรัฐวิสาหกจิ     เจาหนาที่ของรัฐ    เจาของ    หรือผูบริหาร 
สถานประกอบการ  ทั้งในและนอกเขตบรกิารของสถานศึกษา  จํานวนไมเกิน  4  คน 
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