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พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเรือ่งพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศกึษา ข้ันพืน้ฐานทีม่ตีอ่ยทุธศาสตร์

ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ โดยศึกษาสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

จงัหวดัสุรินทร์ มวัีตถปุระสงค ์(1) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีค่วรจะเปน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นความรู ้และความ

สามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง สภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็น

โดยรวมและรายดา้นของพฤตกิรรมความสามารถดา้นความรู ้และความสามารถของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรม

ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษาเกีย่วกบับรหิารจดัการศกึษาในเชิงยทุธศาสตรโ์ดยใช้

กลุ่มตัวอย่าง รวม 165 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรประมาณค่าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความสามารถ ของสภาพปัจจุบัน 

และสภาพที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานศึกษาเกี่ยวกับบริหารจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวและการทดสอบรายคูด่ว้ยวธิกีารของเชฟเฟ และการวเิคราะห์

เนื้อหา

 ผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกีย่วกบัการบรหิารจดัการศกึษา

โดยโรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล สภาพปัจจุบัน ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ 

3 แสดงพฤติกรรมความสามารถ รวบรวมและนำากิจกรรมไปใช้ปฏิบัติงาน อธิบายและให้คำาปรึกษาวิเคราะห์การดำาเนิน

งาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนา ส่วนสภาพที่ควรจะเป็น ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ 4 แสดงพฤติกรรม

ความสามารถ ปรบัปรงุ พฒันาการดำาเนนิงาน ใหส้อดคลอ้งตาม เจตนารมณข์องนโยบายสถานศกึษา ไดม้ากการวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของสภาพปจัจบุนั การบรหิารจดัการศกึษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยรวม มีความแตกต่างกัน และสภาพที่ควรจะเป็น ไม่แตกต่างกัน และ

1 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2 นักวิชาการศึกษา และนักการบริหารการศึกษา 
3 นักวิชาการการศึกษานอกระบบ 
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การบรหิารและจดัการศกึษาโดยองคค์ณะบคุคล ด้วยการประชมุ เกีย่วกบัองคป์ระกอบยอ่ยรวม 12 ดา้น โดยรวม ในสภาพ

ปัจจุบัน มีความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกัน และในสภาพที่ควรจะเป็นมีความรู้ความสามารถ แตกต่างกัน วิเคราะห์

พฤตกิรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เกีย่วกบัการบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน

ของสภาพปจัจบุนั รายด้าน องคป์ระกอบทัง้ 6 องคป์ระกอบ พบวา่ มพีฤตกิรรมความสามารถ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติ ที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายคู่ ด้านการกำาหนดนโยบายของการบริหารจัดการศึกษา ด้านงบประมาณ การเงิน

และพัสดุ พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษา มี 6 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนที่เกี่ยวกับด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานวิชาการด้านงานบุคลากร พบว่ามีพฤติกรรมความสามารถ ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา มี 5 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนโดยองค์คณะบุคคล รายด้าน ทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่ามีพฤติกรรมความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นรายคู่ ด้านกระบวนการการนำาองค์กร มี 2 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.05 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 4 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านการจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์ มี 4 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มิติ

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 1 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 2 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (4) วิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถ 

ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกีย่วกบัการบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน ของสภาพทีค่วรจะเปน็

รายด้าน องค์ประกอบทั้ง 1 ด้าน พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

พจิารณาเปน็รายคู ่ดา้นงานบรหิารทัว่ไป พบวา่ มพีฤติกรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศกึษาม ี6 คู ่แตกตา่งกนั

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนโดย องค์คณะบุคคล รายด้าน 

องคป์ระกอบทัง้ 6 องคป์ระกอบ พบวา่ มพีฤตกิรรมความสามารถ แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 เปน็รายคู ่

การประชุมการนำาองค์กรโดยจำาแนกด้านการบริหารความเสี่ยง มี 7 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ในการประชุมให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจำาแนกด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 

5 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประชุมการวัดการวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ โดยจำาแนกด้านการจัดการความรู้ มี 7 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 การประชมุการวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้โดยจำาแนกดา้นเทคโนโลยใีนการบรหิารและการบรกิาร 

มี 4 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประชุมผลลัพธ์การดำาเนินการของ

สถานศึกษา โดยจำาแนกมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ มี 5 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

การประชุมผลลัพธ์การดำาเนินการของสถานศึกษา โดยจำาแนกมิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 4 คู่ แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และข้อเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษามีต่อการบริหาร

จัดการศกึษาในเชงิยทุธศาสตร ์โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา ทศันะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควรบทบาทในการมสีว่นรว่ม

ในการกำาหนดนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการได้อำานาจในการ ติดตามรายงาน ตรวจสอบ กำากับดูแลในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา รวมทั้งในการเห็นชอบงานงบประมาณ อุปสรรคบางประการ กรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ 

ในชมุชนยงัมคีวามรู้เก่ียวกบัการบรหิารจัดการศกึษาในเชงิยทุธศาสตรโ์ดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน และโดยองคบ์คุคล นอ้ยมาก 

 คำาสำาคัญ	:	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา, พฤติกรรมความสามารถคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
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ABSTRACT

 This research was to study the behavior of the school board of the basic educational office area 

to school’s strategies in the Surin secondary educational service area office 33. The research aimed 

(1) to study the current states and the states should be contained the educated behavior and ability 

of the basic educational office area, (2) to analyze the different states between current states and 

states should be contained holistic and each aspect in knowledge and ability of the basic educational 

office area board through the educational administrative strategies of the school board of the basic 

educational office area in the Surin secondary educational service area office 33, (3) to suggest the 

educated behavior and ability of the basic educational office area 33, where was included totally 165 

people.The research method was used the evaluated scale form of ability behavior of current states and 

states should be. The suggestion related to the behavior and ability of the board of basic educational

office area to the educational strategies. Data analysis was used by percentage, mean, standard deviation,

One-way analysis of variance by Scheffe’ method. And content analysis.

 The research results were found as follows: (1) The behavior and ability of the board of basic 

educational office area based on educational administration and the educational administration by 

group of people; current state and knowledge ability was shown at 3 level; behavior of ability was at 

medium; while the state should be contained the knowledge ability was at 4 level; and the present 

of knowledge ability was appeared at the most. (2) The comparative behavior of ability of the school 

board of the basic educational office area into current state of the educational administration by 

group of people toward five aspects; totally it was completely differentiated; while the state should 

be contained the knowledge ability, was not differentiated. Overall of current state in the educational 

administration by group of people related to the meeting of 12 sub-complements into knowledge 

ability was not differentiated; while the state should be contained knowledge ability was differentiated 

completely. (3) The ability analysis of the school board of the basic educational office area toward the 

educational administration based on schools; there were 6 components in current state was found that 

behavior of ability was differentiated statistically significant at the level of 0.05; when it was considered 

by pairs, it was found that the specified policy of the educational administration, budgets, financials 

had behavior of ability of the school board; there were six pairs differentiated statistically significant 

at the level of 0.05, while the behavior ability of the school board of the basic educational office area 

related to the general administration, academic affairs and human resources were five pairs different 

statistically significant at the level of 0.05. The ability behavior of the educational administration by 

group of people in each aspect included all five components was different statistically significant at the 

level of 0.05. The organization leading aspect with two different pairs was statistically significant at the 

level of 0.05. The changing administration aspect related to knowledge and ability with four different 

pairs was statistically significant at the level of 0.05. The strategy plans aspect related to knowledge 

and ability with four different pairs was statistically significant at the level of 0.05. The dimension of 
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effective performance related to knowledge and ability with a different pair was statistically significant

at the level of 0.05. The development organization process aspect with two different pairs was 

statistically significant at the level of 0.05. The ability analysis of the basic school board related to 

educational administration was based schools; the state should be contained ability behavior with one 

different component statistically significant at the level of 0.05.When it was considered with each pair 

of ability behavior of the basic school board related to the general administration with six different 

pairs statistically significant at the level of 0.05. The educational administration of school by group of 

people in each aspect related to ability behavior with six different components statistically significant 

at the level of 0.05. When it considered in each pair about the leaders of organizations conference 

into risks of administration with seven pairs was statistically significant at the level of 0.05. According 

to the conference, it was focused on the ability of knowledge of clients and stakeholders classifiably 

with five different pairs statistically significant at the level of 0.05. The conference in evaluated analysis 

and knowledge management was classified with seven different pairs of the knowledge management 

statistically significant at the level of 0.05. The conference in evaluated analysis and knowledge 

management was classified with four different pairs of the using technology for administration and 

services statistically significant at the level of 0.05. The results of the working process of schools with 

effective plans performances was found with five different pairs statistically significant at the level of 

0.05. The results of the working process of schools with divided dimension of organization development 

were found with four different pairs statistically significant at the level of 0.05. (4) The suggestions of the 

school board of the basic educational office area was related to the school’s strategies and contents 

analysis; moreover, views of the school board should be had more roles in participation of specified 

school’s policy including the power to determine regulatory reporting to educational management 

and budgets approval. In some problems, the school boards were very less knowledge in the school’s 

strategies based on schools and group of people management. 

 Keywords	:	The Management Strategy of the Institutes , The Behavior competency the Committee

of Basic Education Institutes.
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บทนำา

 ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาชาติ โดยการจัดตั้งเป็นกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ที่เป็นประชาชน
ชาวไทย ให้มีลักษณะที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นทุนมนุษย์ในการพัฒนาชาติ ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการ ตลอดจน
งบประมาณทีล่งทนุเปน็จำานวนมหาศาล จัดเปน็องค์การเพือ่การนีเ้ป็นจำานวนมาก และหนว่ยงานเพือ่การนีท่ี้เลก็ท่ีสดุอยูใ่น
ชมุชนเมอืง ทอ้งถิน่ เรยีกวา่ สถานศกึษา มรีะดบัตัง้แตส่ถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จนถงึสถานศกึษาขัน้อดุมศกึษา และจดัใหม้ี
กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ อันเป็นเครื่องมือสำาคัญเพื่อการบริหารกิจการนี้ โดยเฉพาะอย่างการมีระเบียบ
ต่างๆ เพ่ือดำาเนินการตามกฎหมายไดส้ำาเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีสถานทีส่ำาคญั คอืสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน ซึง่รฐัไดก้ำาหนดเนือ้หา 
ใหฝ้กึ สอน ปลกูฝัง เรยีกวา่ หลกัสตูรสถานศกึษา ดงันัน้หนา้ทีร่บัผดิชอบทีส่ดุของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตอ้ง
บริหารจดัการใหเ้ดก็ทกุคนในสถานศกึษาได ้คอื (1) บรรลปุระสพผลสำาเรจ็ตามหลกัสตูรในระดบัเปน็เลศิ และ (2) สามารถ
เข้าร่วมรับการประเมินระดับชาติได้ และมีระดับสูงในระดับชาติได้ด้วย ท่ีกล่าวมาท้ัง 2 ข้อนี้จึงเป็นพันธกิจสำาคัญของ
โรงเรียน ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ต้องร่วมกันบริหารและการ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในรูปแบบองค์คณะตามกระบวนการรูปแบบการบริหารระบบราชการแนวใหม่อันเนื่อง
มาจากการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริงและให้ผลตามจุดประสงค์ดังกล่าว ในทำานองเดียวกันจากการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการศึกษาโดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาขีดความสามารถคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำานึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาไทย ด้วยความคาดหวังว่าประชาชนคนไทยจะได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรมและมีคุณภาพ โดยใช้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการดำาเนินการตอบสนองเจตนารมณ์ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยสำานักงานปฏิรูปการศึกษา (สำานักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2545 : 3)   
ไดส้รปุเกีย่วกบัคณุลกัษณะ 6 ประการ ดงันี ้1) สถานศกึษาควรมบีทบาทหลกัเปน็หนว่ยบรกิารของการศกึษา ทีส่อดคลอ้ง
กับความตอ้งการจำาเปน็ของทอ้งถิน่ และควรเปน็หนว่ยนำาทางสงัคมของชมุชนนัน้โดยอาศยักรอบนโยบายทีก่ำาหนดในระดบัชาติ
เป็นแนวทางไมค่วรกำาหนดบทบาทใหเ้ปน็เพยีงหนว่ยงานรองรบันโยบายและสนองความตอ้งการของศนูยอ์ำานาจสว่นกลางเพยีง
อย่างเดยีว 2) สถานศกึษามคุีณภาพและศักยภาพเพียงพอทีจ่ะดำาเนนิการตามวตัถปุระสงคใ์นการจดัการศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 
ดังนัน้จงึเปน็หนา้ทีข่องเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาทีจ่ะตอ้งพฒันาสถานศกึษาทกุแหง่ใหม้คีณุภาพ สถานศกึษาใด
ที่พัฒนาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจำาเป็นต้องยุบรวม หรือแปรสภาพเป็นแหล่งบริการทางการศึกษาในรูปแบบอื่น
3) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบายที่กำาหนดด้วยตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจโดย
สมบูรณใ์นการบรหิารงานวชิาการงานงบประมาณ งานบรหิารงานบุคคล และการบรหิารท่ัวไปท่ีเป็นสว่นของสถานศกึษาจงึ
ควรเบด็เสรจ็อยูท่ีส่ถานศกึษา 4) สถานศกึษาทกุแหง่สามารถประกนัคณุภาพได ้ดงันัน้สถานศกึษาตอ้งม ีวสิยัทศัน ์พนัธกจิ
เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน และการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพที่สามารถตรวจ
สอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ และ 5) สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการดำาเนินงาน ดังนั้นการสร้างเครือข่ายความ
รว่มมอืกบัหนว่ยงาน องคก์รและบคุคลทัง้ภาครฐัและเอกชนและการรวมกลุม่สถานศกึษา จงึเปน็แนวทางหลกัในการเพิม่
ประสิทธิภาพและเสริมพลังให้สถานศึกษาสามารถจัดบริการได้กว้างขวางหลายรูปแบบ
 ดงันัน้สาระสำาคญัของการปฏริปูระบบการบรหิารการศกึษาของรฐั (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2540 : 20) ตามพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที ่5 มาตรา 39 และ 40 ทีมุ่ง่กระจายอำานาจการบรหิารและการจดัการศกึษา
ไปยังสถานศึกษา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครอง
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สว่นทอ้งถิน่ ผูแ้ทนองคก์รชมุชน ผูแ้ทนศษิยเ์กา่ของสถานศกึษา ผูท้รงคณุวฒุ ิและผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำากบั
และสง่เสรมิสนับสนุนกจิการของสถานศกึษา สาระดงักลา่วตรงกับแนวคดิการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School-Based 
Management หรือ SBM) ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำาเร็จ
จากหลักการและกลยุทธ์ในการทำาให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำางาน ทำาให้ ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างกำาไร
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการสำาคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เป็นการกระจายอำานาจ การบริหารจัดการให้สถานศึกษาอย่างแท้จริง บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่
เกีย่วขอ้งมสีว่นรว่มและมคีวามรู้สกึในการเปน็เจ้าของโรงเรียน เป็นการบรหิารดว้ยตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษา นอกจากนี้
ยังเป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการคืนอำานาจในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน ในทำานองเดียวกัน
หัวใจสำาคัญของการบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการที่โรงเรียนได้บริหารงานเป็นไปตามความต้องการและความ
จำาเป็นของโรงเรียน โดยคณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งประกอบ ด้วยคณะผู้แทนทั้ง 6 กลุ่ม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 5 
มาตรา 39 และ 40 มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการแก้ปัญหาและ
จัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาของโรงเรียนเอง
 ดว้ยเหตนุีก้ารจดัการศึกษาทีผ่า่นมาจนถงึปจัจุบนั โดยเริม่จากการจดัการบรหิารศกึษาในลกัษณะแบบองคค์ณะบุคคล
อันเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ระเบยีบว่าคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2543 เป็นผลใหโ้รงเรยีนตอ้งมคีณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ของโรงเรียน โดยมีจำานวนตามขนาดของโรงเรียน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ไดก้ำาหนดใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน มหีนา้ท่ี และปฏบัิตหินา้ท่ี โดยมผีูบ้รหิารสถานศกึษา
เป็นกรรมการและเลขานกุาร ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดก้ำาหนดไว ้12 เรือ่งที่
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ต้องมบีทบาทใชค้วามรูค้วามสามารถการมสีว่นรว่มในการปฏบิตั ิรว่มกบั
คณะครแูละผูม้สีว่นไดส่้วนเสยีกบัสถานศกึษาโดยการประชมุใหไ้ดผ้ลสรปุและเนือ้หาทีเ่ป็นมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำามติที่ประชุมนำาไปถือปฏิบัติในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการบริหารสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้การกำาหนดนโยบายสถานศึกษาเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ทำาให้เกิดมติที่ประชุม เลขานุการจะต้องนำาเข้าสู่การออกคำาสั่งถือปฏิบัติโดยใช้อำานาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนำามติ
ที่กำาหนดเห็นชอบ กำากับ ส่งเสริม สนับสนุน มาจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทุกรายละเอียดของสถานศึกษา 
นำาไปใช ้ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลเพือ่เขา้สูก่ารรายงานผลการปฏบัิตใินข้ันตอนสดุท้าย โดยสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในทุกกระบวนการกิจกรรมของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมาได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขึ้นตามวิธีการที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยการแต่งตั้งตามคำาสั่งของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษา
สังกัดอยู่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกำาหนดหน้าท่ีต่างๆ ตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ก่อนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีการประชุมปฐมนิเทศ แนะนำาการปฏิบัติ และ
ดำาเนินการในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ การปฐมนิเทศจะใช้ระยะเวลาสั้น ผู้วิจัยมีข้อสงสัยและเป็นปัญหาถึงคำาว่า
หน้าที่ของกรรมการรายบุคคลจะมีศักยภาพและมีขีดความสามารถที่อยู่ในระดับ ในการปฏิบัติทำาหน้าที่ หรือการเข้ามา
มีส่วนร่วมในคณะทำางานด้านต่าง ๆของโรงเรียนโดยเป็นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากำาหนดและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ หรือสารสนเทศที่จำาเป็นที่ต้องใช้ในการ
ประชมุกรรมการแตล่ะคนจะนำาเสนอขอ้มลูทีส่มบรูณแ์ละมีประสทิธภิาพในการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาพืน้ฐาน
จนได้ข้อสรุปเป็นมติเพื่อนำาเสนอโรงเรียนออกคำาสั่ง เพื่อการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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 ดงัน้ันความสำาคญัของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานดงักลา่วนี ้เปน็กลุม่พลงัและเปน็บคุลากรทีม่ศีกัยภาพใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา เปน็ผูส้รา้งสรรคแ์ละเปลีย่นแปลงสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามยทุธศาสตรข์อง
องค์กร เป็นผู้ผลักดันให้โครงการต่าง ๆของยุทธศาสตร์ของสถานศึกษามุ่งไปทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ
การโดยรวม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาสภาพความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในเรือ่งระบบงานเกีย่วกบัการจดัและบรหิารงาน โดยสอดคลอ้งไปแนวทางเดยีวกนักบัเปา้ประสงค ์เชงิยทุธศาสตร ์กลยทุธ์
หลกัและแผนปฏบิตักิารของสถานศกึษา สภาพแวดลอ้มในการทำางาน และบรรยากาศ ทีส่นบัสนนุการทำางานของบุคลากร 
เพ่ือเปน็การจดัการทรพัยากรบคุคลสอดคลอ้งไปตามแนวทางเดยีวกนักบัยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการสถานศกึษา และผูว้จิยั
คาดว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีความสามารถเหมือนกันและมีความเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน และสถานศึกษามีความ
คาดหวงัในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และตอ้งการหาสาเหตสุว่นใดในเรือ่งเกีย่วกบัระบบ
งานยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการของสถานศกึษาทีค่ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ เพือ่ที่
จะสามารถนำาไปปฏบิตั ิโดยจะวเิคราะหใ์หส้ถานศกึษาและงานทีเ่กีย่วขอ้งไดพ้บและกระตุน้ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และผลวิจัยจะนำาผลสรุปดังกล่าวข้างต้นนำาไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกสรรหา พัฒนาสร้างแรงจูงใจกับ
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นทีม พัฒนาบุคคล
ในฐานะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้เรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งและระดบัความพงึพอใจของบุคลากรทีส่งูจะกอ่
ให้เกิด ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ในสถานศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นในพฤติกรรมท่ีประกอบด้วยความรู้ และความสามารถของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ 
 2. เพือ่วเิคราะหค์วามแตกต่าง สภาพปจัจุบนัและสภาพทีค่วรจะเปน็โดยรวมและรายดา้นในความสามารถทีป่ระกอบ
ด้วยความรู้ และความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
 3. เพือ่ศกึษาแนวทางเกีย่วกบัพฤตกิรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษาเกีย่วกบั
บริหารจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์

สมมติฐานในการวิจัย
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ มี
พฤติกรรมสามารถอนัประกอบดว้ยความรู ้และความสามารถเกีย่วกบัการบรหิารและจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน
ในพฤติกรรมความสามารถสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็น แตกต่างกัน
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ มี
พฤตกิรรมสามารถอนัประกอบดว้ยความรู ้และความสามารถเกีย่วกบัการบรหิารและจดัการศกึษาโดยองคค์ณะบคุคล ใน
พฤติกรรมความสามารถสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ควรจะเป็น แตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย
 สถานที่ทำาการวิจัย สถานศึกษา สังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลที่ต้องการ
ศกึษา ความรู ้และความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน กบั การบรหิารและจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐาน ไดแ้ก ่การกำาหนดนโยบายสถานศกึษา งบประมาณ การเงนิและพสัด ุงานบรหิารทัว่ไป งานวชิาการ และบคุลากร
และการบรหิารและจดัการโดยองคค์ณะบคุคล ไดแ้ก ่โครงสรา้งระบบธรรมาภบิาล กระบวนการการนำาองคก์ร การบรหิาร
การเปลี่ยนแปลง การจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
ได้แก ่ผู้รบับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การจดัการความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารและบรกิารในสถานศกึษา 
มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการสถานศึกษา มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการของสถานศึกษา และมิติด้านการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา

ข้อตกลงเบื้องต้น
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในสำานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
จังหวัดสุรินทร์มีการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาที่สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ออกจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 แห่ง 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่2)
พ.ศ.2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยคำานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวนสถานศึกษา จำานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ดว้ย เวน้แตก่ารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายวา่ด้วยการอาชวีศกึษา ใหร้ฐัมนตรโีดยคำาแนะนำาของสภาการศกึษามี
อำานาจประกาศในราชกจิจานเุบกษากำาหนด เขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่การบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบง่เปน็
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้
  1. คณะกรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 , 2 และเขต 3 คณะกรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานกังานพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 จงัหวดัสรุนิทร ์ทัง้สองหนว่ยงานนีข้ึ้นตรง สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวโดยศึกษาเฉพาะส่วนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
คณะกรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ 

การดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง โดยกำาหนดเป็นผู้แทนกรรมการมาจากกลุ่มต่างๆ ละ1 คน เท่ากับ หนึ่งสถานศึกษามีกลุ่มตัวอย่างที่
เปน็กรรมการในคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 7 คน ลกัษณะของประชากรสถานศกึษาทีเ่ปน็โรงเรยีนสงักดั
สำานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด 84 โรงเรียน ประชากรที่เป็นกรรมการในกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 1,260 คน และจับฉลากสถานศึกษาใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายเพื่อ ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 50 โรงเรียน 
และกรรมการในกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 350 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาในบุคคลที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ 
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  สถิติใช้ในการวิเคราะห ์การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้การแจกแจงความถี่เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s) 

ผลการวิจัย
 สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่ เป็นชายร้อยละ 60.6 และ เป็นหญิงร้อยละ 39.4 ซึ่ง
มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 35.2 สำาหรับเรื่องวุฒิการศึกษา ส่วนมากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 37.0
 พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา ในสภาพปจัจบุนั โดยรวมการบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน ดา้นวชิาการ มคีวามรูค้วามสามารถ
ปานกลาง (คา่เฉลีย่ เทา่กบั 3.14) รายด้านเรือ่งนโยบายเกีย่วกบัหลกัสตูรสถานศกึษา และหลกัสตูร สาระท้องถ่ินท่ีสอดคลอ้ง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551มีความรู้ความสามารถ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.28) ในสภาพ
ที่ควรจะเป็นโดยรวม ในด้านการกำาหนดนโยบาย ความรู้ความสามารถมีคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11) รายด้าน 
กับการทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำาแนะนำา และอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในโครงสร้างส่วนปฏิบัติการมีความ
รู้ความสามารถ ความคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15) 
 ในส่วนการบริหารจัดการศึกษาโดย องค์คณะบุคคลกับความรู้ความสามารถในการประชุมการนำาองค์กร ด้าน
กระบวนการนำาองคก์ร เกีย่วกบั วสิยัทศัน ์ของสถานศึกษา พจิารณาจากพนัธกจิหลกัและนโยบายการปฏริปูการศกึษา ของ
สภาพปัจจุบันโดยรวม ความรู้ความสามารถปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 ) ในรายด้านความรู้ความสามารถปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36) เช่นเดียวกันกับสภาพที่ควรโดยรวม ความรู้ความสามารถมีคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ) 
ในส่วนรายด้านความรู้ความสามารถมีความคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21) 
 การเปรียบเทยีบความสามารถของ คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโดยการทดสอบคา่เอฟ (One way anova) 
และทดสอบรายคูด่ว้ยวธิขีองเชฟเฟ (Scheffe’s) โดยรวมในสภาพปจัจบุนั และสภาพทีค่วรจะเปน็ พบวา่ยอมรบัสมมตฐิาน 
การบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน และกลุม่ผูแ้ทน ทีม่คีวามรูค้วามสามารถแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 คือ 1) เลขานุการกับผู้แทนผู้ปกครอง 2) เลขานุการกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เลขานุการ
กับผู้แทนองค์กรชุมชน 4) เลขานุการกับผู้แทนศิษย์เก่า และ 5) เลขานุการกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการบริหารจัดการศึกษา
โดยองคค์ณะบคุคล ในสภาพปจัจุบนัมกีารปฏเิสธสมมติฐาน ในสว่นของสภาพทีค่วรจะเปน็ ยอมรบัสมตฐิาน และกลุม่ผูแ้ทน
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถแตกต่างกนั อยา่งมนัียสำาคัญทางสถิตท่ีิระดบั .05 คอื 1) เลขานกุารกับผูแ้ทนผูป้กครอง 2) เลขานกุาร
กบัผูแ้ทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 3) เลขานกุารกบัผูแ้ทนองคก์รชุมชน 4) เลขานกุารกับผูแ้ทนศษิยเ์ก่า และ 5) ผูท้รงคณุวฒิุ
กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสภาพปัจจุบัน ความรู้ความ สามารถ ของกลุ่มผู้แทนรายด้าน 
พบว่ายอมรับสมมติฐานในด้านงานวิชาการมี 5 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 คือ 1) เลขานุการกับผู้แทนผู้ปกครอง 2) เลขานุการกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เลขานุการกับผู้แทน
องค์กรชุมชน 4) เลขานุการกับผู้แทนศิษย์เก่า และ 5) เลขานุการกับผู้ทรงคุณวุฒิ และในสภาพที่ควรจะเป็นความรู้ความ
สามารถ ของกลุ่มผู้แทน พบว่าปฏิเสธสมมติฐานด้านการกำาหนดนโยบาย 
 ความรู้ความสามารถในการประชุมการนำาองค์กร ท้ังสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีควรจะเป็น ความรู้ความสามารถ 
ของกลุม่ผูแ้ทน รายดา้น พบวา่ ปฏเิสธสมมตฐิานดา้นกระบวนการนำาองคก์ร เกีย่วกบั วสิยัทศัน ์ของสถานศกึษา พจิารณา
จากพันธกิจหลักและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
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อภิปรายผล
 การบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน การกำาหนดนโยบาย ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มคีวามรู้
และความสามารถ ในการทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษาใหค้ำาแนะนำา และอำานวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน ในโครงสรา้งสว่น
ปฏบัิติการ ในสภาพปจัจบุนั แตกตา่งกนั แตใ่นสภาพทีค่วรจะเปน็ ความรู ้และความสามารถในเรือ่งดงักลา่วไมแ่ตกตา่งกนั
แสดงว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ วิเคราะห์การดำาเนินงาน 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรม ให้คำาปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกิจกรรมได้ และ
ปรับปรุง พัฒนาการดำาเนินงาน สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของนโยบายสถานศึกษา 
 การบรหิารจดัการโดยองคค์ณะบคุคล ดา้นโครงสรา้งระบบ ธรรมาภบิาล ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ในสภาพปัจจุบัน ความรู้ และความสามารถของกลุ่มผู้แทนต่างๆ ไม่แตกต่างกันในการรวบรวมเสนอแนะแนวทางในการ
จัดกิจกรรม การเป็นแบบอย่าง หลักการการทำางานและการประพฤติตนเพื่อสร้างศรัทธาให้กับบุคลากรในองค์กรใช้เป็น
แบบอย่าง เมื่อพิจารณาถึงในสภาพที่ควรจะเป็น ของกลุ่มผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับความรู้ 
และความสามารถไม่แตกต่างกัน และมีความคาดหวัง เช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน การเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร 
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนใช้หลักการทำางานเป็นคณะบุคคล กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของคณะบุคคล โดยเฉพาะ
จุดประสงค์ของสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานศึกษา มักจะนำามาซึ่งความสำาเร็จ
ของการทำางานไดง่้ายตามหลกัธรรมาภบิาล และการประพฤตตินเพือ่สรา้งศรทัธาใหก้บับุคลากรในองคก์รใชเ้ป็นแบบอยา่ง 
ซึ่งบุคลากรในสถานศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องในกิจการของคณะบุคคลในสถานศึกษา ตระหนักในความ
สำาคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะ
 เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของหนว่ยงานทีเ่ปน็โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ควรมีการศึกษาหรือวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยการเปรียบเทียบ
สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ 33 จังหวัดสุรินทร์ กับสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1,2 และเขต 3 และในเรื่องที่เกี่ยวกับการบูรณาการวิสัยทัศน์ประจำาปีของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
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