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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 

 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 ซ่ึงวาดวยสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43 วรรคสอง  กลาววา  “การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน...” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 “ใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พื้นที่โดยตรง  “มาตรา 40 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับ
และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และมาตรา 58 (2) ระบุวา “ใหบุคคล ครอบครัว   
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวม
รับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน...” ในสวนพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดใหโรงเรียนมีฐานะเปน
นิติบุคคลตามความในมาตรา 35  “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34  (2) เฉพาะที่
เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล”  ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจการดําเนินการจัดการศึกษาให

โรงเรียนและทองถ่ินมีสวนรวมจัดการศึกษา 
สวนความตองการมีสวนรวมจัดการศึกษา (สฤษดิ์  มินทระ, 2536) ไดศึกษาแนวคิด 

ปญหา อุปสรรคและแนวทางในอนาคตของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษาใน

สังคมไทย พบวาประชาชนตองการเขามามีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน (พิมพา  ตามี่, 2539) ไดศึกษาความตองการ
ของผูปกครองในการมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัด
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เชียงใหม   พบวาผูปกครองมีความตองการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงาน รวมเปน
กรรมการโรงเรียน รวมกําหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนและรวม
ประเมินผลการทํางานของโรงเรียน ตลอดจนรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น (วรวรรณ   
ตัณฑเสน, 2546) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม  พบวาชุมชนมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกดาน และควรมี 
การใหความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแกคนในชุมชน และควรมีการเชิญชวนใหคนในชุมชน
เขารวมในกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ดวย ผลการศึกษาของผูวิจัยสอดคลองกันโดยเห็นวาชุมชนมี
ความตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้ให

สอดคลองและดําเนินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 58 
(2) โดยจัดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกาและประชาชนเขต
บริการโรงเรียน ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและการระดม ทรัพยากร การบริจาค
ทรัพยสินชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน แตยังไมครอบคลุมขอบขายงานบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานนิติบุคคล 
ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงมีหนาที่โดยตรงในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้ 

ตําบลแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จึงมีความสนใจศึกษาความตองการของชุมชนในการมี
สวนรวมการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้  ตามขอบขายงานบริหารสถานศึกษานิติ
บุคคล ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากรและการบริหารทั่วไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษาของโรงเรียน

ชุมชนบานแมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของ

โรงเรียนชุมชนบานแมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

การสํารวจความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน

บานแมฮี้  ซ่ึงจะใชเปนประโยชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
1.  ดานการบริหาร ผลการวิจัยจะไดนําไปกําหนดนโยบายและวางแผนใหชุมชนมีสวน

รวมจัดการศึกษา 
2.  ดานการจัดการเรียนรู โรงเรียนสามารถนําผลการวิจัยไปจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน

ไดตรงกับสภาพความตองการของชุมชน 
3.  ดานการพัฒนาการจัดการศึกษา  นําผลการวิจัยมาเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด

การศึกษาทั้งดานวิชาการและดานอื่น ๆ ของโรงเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
เนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการสํารวจความตองการของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษา

ของโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้  ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป 

ประชากร 
1. กลุมประชากรที่ทําการศึกษาไดแกประชาชนตัวแทนครัวเรือนในเขตบริการของ

โรงเรียนชุมชนบานแมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 371 ครัวเรือนใน 3 หมูบาน ซ่ึง
ประกอบดวยบานแมเย็น หมู 1 บานทรายขาว หมู 2 และบานแมฮี้ หมู 5 ตําบลแมฮี้ อําเภอปาย  
จังหวัดแมฮองสอน   

 2. กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา สุมตัวอยางรอยละ 25 จากกลุมประชากรจํานวน 371  
ครัวเรือนเปนจํานวน 72 ครัวเรือน ๆ ละ 1 คน โดยการสุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนครัวเรือนของ 
3 หมูบานซึ่งประกอบดวยบานแมเย็น 99 ครัวเรือน บานทรายขาว 116 ครัวเรือน และบานแมฮี้ 156 
ครัวเรือน โดยใชสัดสวน 1 : 1 : 2  เปนจํานวน 18 ครัวเรือนใน 2 หมูบาน และ 36 ครัวเรือนใน  1 
หมูบาน 
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ตัวแปร 
ตัวแปรที่จะทําการศึกษา  ประกอบดวย 
1. ตัวแปรตน คือ ครัวเรือนในเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบานแมฮี้ อําเภอปาย  

จังหวัดแมฮองสอน 
2. ตัวแปรตาม คือ ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
ขอตกลงเบื้องตน 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือนในเขตบริการของโรงเรียน
ชุมชนบานแมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยใชแบบสํารวจที่สรางขึ้นตามภาระงานบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
 
นิยามศัพท 

โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนชุมชนบานแมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
ชุมชน หมายถึง ครัวเรือนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ซ่ึงอาศัยอยูในเขต

บริการของโรงเรียนบานแมฮี้  ตําบลแมฮี้  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  
ครัวเรือน  หมายถึง  กลุมคนที่อาศัยอยูในบานหลังเดียวกัน มีความผูกพันกัน 
ความตองการ  หมายถึง พฤติกรรมของบุคคล ที่เปนแรงผลักดันใหคนทํางานหรือมี

กําลังใจในการทํางานหรือมีความปรารถนาที่จะใหงานบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
การจัดการศึกษา  หมายถึงการดําเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 รวมทั้งที่
เปนระเบียบ ขอกําหนดและวิธีการจัดการในสถานศึกษา 

การมีสวนรวม  หมายถึง  การมีสวนเกี่ยวของในการบริหารโรงเรียนตามขอบขายการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  ทั้งทางตรงและทางออมเริ่มตั้งแตการมีสวนรวมใน
การวางแผน การดําเนินการและการประเมินผล 
 


