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บทท่ี  1

บทนํา

ความเปนมาของปญหาและปญหา
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในระยะเวลา 4-5 ปที่ผานมาเริ่มมีความเปน

รูปธรรมมากขึ้น นับตั้งแตมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงมี
เจตนารมณที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหมีคุณภาพและเปดโอกาสใหประชาชนไดรับการ
ศึกษาอยางเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ได
คํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ิน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปจัดการศึกษาให
ประชาชนตามความเหมาะสมของทองถ่ินนั้น ๆ เพื่อที่จะสนองความตองการของทองถ่ินโดย
กําหนดใหตรากฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ขึ้นมาเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจทางการศึกษาไปสูทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมาตรา 81  และมาตรา 284  ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีผล
บังคับใชในวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใชในวันที่  18  พฤศจิกายน
พ.ศ. 2542

โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ดังไดกลาวไวในมาตรา 9, 39, 41 และ 42
ที่สรุปไดวาใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแลวให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการ
ของทองถ่ินผานการประเมินความพรอมตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดขึ้น

สวนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจทางการศึกษาไวในมาตรา 16(9), 17(9), 18,
19และ 30(1)  สรุปไดวาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษารวมถึง
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การกําหนดระยะเวลาในการถายโอนอํานาจทางการศึกษาภายใน 10 ปและรัฐจัดสรรเงินภาษีอากร
และเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินที่มีฐานะเปน
นิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ินที่ราษฎรเลือกตัวแทนสมาชิกสภาบริหารสวนตําบลเขาไปมี
อํานาจหนาที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามที่กฎหมายกําหนด (โกวิทย พวงงาม,
2543 : 1) จึงตองมีหนาที่จัดการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ 1-4  จะเริ่มถายโอนการศึกษากอนวัยเรียนและระดับ
ประถมศึกษาในระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2549  และองคการบริหารสวนตําบลชั้นที่ 3-5
จะเริ่มถายโอนการศึกษากอนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาในระยะที่ 2  ปงบประมาณ
พ.ศ. 2547–2553  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ม.ป.ป. : 15) แมวาองคการบริหารสวนตําบลที่มีหนา
ที่จัดการศึกษาตามกฎหมายดังกลาวขางตน แตหนาที่นี้ยังเปนจุดออนขององคการบริหารสวนตําบล
ช้ันที่ 5  ซ่ึงมีรายไดเพื่อใชจายนอย อีกทั้งการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวมยัง
จํากัดอยูแตในเรื่องโครงสรางพื้นฐานทองถ่ิน (โกวิทย พวงงาม, 2543 : 4) จึงทําใหองคกรวิชาชีพครู
ไมเห็นดวยกับการใหองคการบริหารสวนตําบลจัดการศึกษา จึงไดออกมาเคลื่อนไหวคัดคานและ
กลาวโจมตีองคการบริหารสวนตําบลจนเกิดความขัดแยงระหวางองคกรวิชาชีพครูกับองคกรปก
ครองสวนทองถ่ินอยางรุนแรง (จับตาแผนการกระจายอํานาจรัฐโอน ร.ร. กระทรวงศึกษาธิการให
อบต. 2543 : 18)

สามจังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงประกอบดวย นราธิวาส  ยะลา และปตตานีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (GAT) ต่ํากวาคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศในปการศึกษา 2544
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย (กรมวิชาการ. : มปป.) ทําใหการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สามจังหวัด
นี้จะตองมีความตางจากจังหวัดอื่น

จากปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยมีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลแหงใดจะจัดการ
ศึกษาไดหรือไม ควรขึ้นอยูกับการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัด
การศึกษาที่คณะอนุกรรมการสงเสริมไดจัดทําขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรงจึงมีความสน
ใจที่จะศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการจัดการ
ศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อใหทราบถึงความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลใน
การจัดการศึกษาปจจุบัน  สําหรับใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุง องคการบริหารสวน
ตําบลใหมีความพรอมมากขึ้นสําหรับเตรียมการจัดการศึกษา
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงค
1.  เพื่อศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจใน

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจ
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จําแนกตามระดับชั้นขององค
การบริหารสวนตําบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการ
บริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สมมติฐานการวิจัย
ความพรอมเพื่อรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  ขององคการบริหารสวนตําบลจําแนกตามระดับชั้น  ตามความคิดเห็นของ
ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน

ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
ผลของการวิจัยคร้ังนี้มีความสําคัญและประโยชนดังตอไปนี้
1.  ทราบความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใช
สําหรับการเตรียมความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจในการจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ใหมี
ความพรอมยิ่งขึ้น

2.  ทราบถึงความแตกตางของความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลที่มีขนาดตาง
กันในการที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542

3.  ผลการวิจัยใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการรับถายโอน
อํานาจการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต
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ขอบเขตของการวิจัย
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอน

อํานาจในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบลตามหลัก
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ดานคือ ดานความพรอม  ดานความเหมาะสมและดานความ
ตองการภายในทองถ่ิน

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1  ประชากรในการวิจัย คือ ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลจังหวัดนราธิวาส  ยะลา และปตตานี  จํานวน 458 คน
2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  มี  2  กลุม  คือ

2.2.1  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน  214  คน
องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  22  คน ประธานกรรมการบริหาร
และปลัดองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้นที่  5   ไดกลุมตัวอยางจํานวน 192 คน
คือประธานกรรมการบริหารสวนตําบลจํานวน 96 คนและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 96 คน

2.2.2  กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  ใชการเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive
Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน คือ  ผูตรวจราชการสวนทองถ่ินจํานวน  2  คน  ปลัด
อําเภอเมืองจํานวน  2  คน  และรองประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 11
คน

3.  ตัวแปร
3.1  ตัวแปรอิสระไดแก

ระดับชั้นขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกเปน 5 ระดับ ซ่ึงแบงเปน 2
กลุมคือองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 และองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5

3.2  ตัวแปรตามไดแก
ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจในการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ตามหลักเกณฑของกระทรวง
ศึกษาธิการ 3 ดาน คือ ดานความพรอม  ดานความเหมาะสมและดานความตองการภายในทองถ่ิน
ตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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นิยามศัพท
1.  ความพรอมในการจัดการศึกษา  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการศึกษาตาม

ความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่จะรับโอนการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา ซ่ึงพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน คือ  ดานความพรอม  ดานความ
เหมาะสมและดานความตองการภายในทองถ่ิน

2.  ดานความพรอม หมายถึง  ศักยภาพของการจัดหารายได  และการบริหารงบประมาณ
และแผนการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล

3.  ดานความเหมาะสม  หมายถึง  สัดสวนจํานวนสถานศึกษาทุกสังกัดกับจํานวน
ประชากรในวัยเรียน  สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร  ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของหนวยงานอื่น
ประสบการณในการจัดการศึกษาและความเหมาะสมดานอื่นๆที่มีความสําคัญกับพื้นที่นั้นๆ

4.  ดานความตองการภายในทองถ่ิน หมายถึง   การสนับสนุนของประชาชน  สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูในสถานศึกษาในพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบล

5.  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบลที่ไดรับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริหารองค
การบริหารสวนตําบลและไดรับแตงตั้งตามกฎหมายแลว

6.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง  ขาราชการที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล

7.  การถายโอนอํานาจทางการศึกษา  หมายถึง  การมอบอํานาจการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามความพรอมที่กําหนดไวในหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดขึ้น

8.  การกระจายอํานาจทางการศึกษา  หมายถึง  การมอบอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจทางการบริหารการจัดการศึกษาจากองคกรสวนกลางไปยังหนวยงานระดับลางหรือ
สวนทองถ่ิน

9.  สามจังหวัดชายแดนภาคใต  หมายถึง  จังหวัดนราธิวาส  ยะลาและปตตานี
10.  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลที่มี

รายได  20  ลานบาทขึ้นไป
11.  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 2  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลที่มี

รายได  12-20  ลานบาท
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12.  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 3  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลที่มี
รายได  6-12  ลานบาท

13.  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 4  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลที่มี
รายได  3-6  ลานบาท

14.  องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลที่มี
รายไดไมเกิน  3  ลานบาท
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