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พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานทีม่ ตี อ่ ยุทธศาสตร์
ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ โดยศึกษาสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
จังหวัดสุรนิ ทร์ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีค่ วรจะเป็นเกีย่ วกับพฤติกรรมด้านความรู้ และความ
สามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง สภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็น
โดยรวมและรายด้านของพฤติกรรมความสามารถด้านความรู้ และความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสถานศึกษาเกีย่ วกับบริหารจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง รวม 165 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรประมาณค่าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความสามารถ ของสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่ควรจะเป็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับบริหารจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ และการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษา
โดยโรงเรียนเป็นฐาน และการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล สภาพปัจจุบัน ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ
3 แสดงพฤติกรรมความสามารถ รวบรวมและนำ�กิจกรรมไปใช้ปฏิบัติงาน อธิบายและให้คำ�ปรึกษาวิเคราะห์การดำ�เนิน
งาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนา ส่วนสภาพที่ควรจะเป็น ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ 4 แสดงพฤติกรรม
ความสามารถ ปรับปรุง พัฒนาการดำ�เนินงาน ให้สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของนโยบายสถานศึกษา ได้มากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในองค์ประกอบ 5 ด้าน โดยรวม มีความแตกต่างกัน และสภาพที่ควรจะเป็น ไม่แตกต่างกัน และ
1
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
นักวิชาการศึกษา และนักการบริหารการศึกษา
3

นักวิชาการการศึกษานอกระบบ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

การบริหารและจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ด้วยการประชุม เกีย่ วกับองค์ประกอบย่อยรวม 12 ด้าน โดยรวม ในสภาพ
ปัจจุบัน มีความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกัน และในสภาพที่ควรจะเป็นมีความรู้ความสามารถ แตกต่างกัน วิเคราะห์
พฤติกรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสภาพปัจจุบนั รายด้าน องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายคู่ ด้านการกำ�หนดนโยบายของการบริหารจัดการศึกษา ด้านงบประมาณ การเงิน
และพัสดุ พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษา มี 6 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนที่เกี่ยวกับด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานวิชาการด้านงานบุคลากร พบว่ามีพฤติกรรมความสามารถ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา มี 5 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนโดยองค์คณะบุคคล รายด้าน ทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่ามีพฤติกรรมความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 เป็นรายคู่ ด้านกระบวนการการนำ�องค์กร มี 2 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 4 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการจัดทำ�แผนที่ยุทธศาสตร์ มี 4 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 มิติ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 1 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
มิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 2 คู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (4) วิเคราะห์พฤติกรรมความสามารถ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสภาพทีค่ วรจะเป็น
รายด้าน องค์ประกอบทั้ง 1 ด้าน พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
พิจารณาเป็นรายคู่ ด้านงานบริหารทัว่ ไป พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษามี 6 คู่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนโดย องค์คณะบุคคล รายด้าน
องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ พบว่า มีพฤติกรรมความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 เป็นรายคู่
การประชุมการนำ�องค์กรโดยจำ�แนกด้านการบริหารความเสี่ยง มี 7 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ในการประชุมให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจำ�แนกด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
5 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประชุมการวัดการวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ โดยจำ�แนกด้านการจัดการความรู้ มี 7 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การประชุมการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยจำ�แนกด้านเทคโนโลยีในการบริหารและการบริการ
มี 4 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประชุมผลลัพธ์การดำ�เนินการของ
สถานศึกษา โดยจำ�แนกมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ มี 5 คู่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
การประชุมผลลัพธ์การดำ�เนินการของสถานศึกษา โดยจำ�แนกมิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 4 คู่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และข้อเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษามีต่อการบริหาร
จัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา ทัศนะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรบทบาทในการมีสว่ นร่วม
ในการกำ�หนดนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการได้อำ�นาจในการ ติดตามรายงาน ตรวจสอบ กำ�กับดูแลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา รวมทั้งในการเห็นชอบงานงบประมาณ อุปสรรคบางประการ กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนยังมีความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโดยองค์บคุ คล น้อยมาก
คำ�สำ�คัญ : 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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บทนํา
ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาชาติ โดยการจัดตั้งเป็นกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ที่เป็นประชาชน
ชาวไทย ให้มีลักษณะที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นทุนมนุษย์ในการพัฒนาชาติ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการ ตลอดจน
งบประมาณทีล่ งทุนเป็นจำ�นวนมหาศาล จัดเป็นองค์การเพือ่ การนีเ้ ป็นจำ�นวนมาก และหน่วยงานเพือ่ การนีท้ เี่ ล็กทีส่ ดุ อยูใ่ น
ชุมชนเมือง ท้องถิน่ เรียกว่า สถานศึกษา มีระดับตัง้ แต่สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จนถึงสถานศึกษาขัน้ อุดมศึกษา และจัดให้มี
กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ อันเป็นเครื่องมือสำ�คัญเพื่อการบริหารกิจการนี้ โดยเฉพาะอย่างการมีระเบียบ
ต่างๆ เพือ่ ดำ�เนินการตามกฎหมายได้ส�ำ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี สถานทีส่ �ำ คัญ คือสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ รัฐได้ก�ำ หนดเนือ้ หา
ให้ฝกึ สอน ปลูกฝัง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนัน้ หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ ดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ต้อง
บริหารจัดการให้เด็กทุกคนในสถานศึกษาได้ คือ (1) บรรลุประสพผลสำ�เร็จตามหลักสูตรในระดับเป็นเลิศ และ (2) สามารถ
เข้าร่วมรับการประเมินระดับชาติได้ และมีระดับสูงในระดับชาติได้ด้วย ที่กล่าวมาทั้ง 2 ข้อนี้จึงเป็นพันธกิจสำ�คัญของ
โรงเรียน ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ต้องร่วมกันบริหารและการ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในรูปแบบองค์คณะตามกระบวนการรูปแบบการบริหารระบบราชการแนวใหม่อันเนื่อง
มาจากการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริงและให้ผลตามจุดประสงค์ดังกล่าว ในทำ�นองเดียวกันจากการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการศึกษาโดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาขีดความสามารถคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำ�นึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำ�นึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาไทย ด้วยความคาดหวังว่าประชาชนคนไทยจะได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรมและมีคุณภาพ โดยใช้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการดำ�เนินการตอบสนองเจตนารมณ์ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยสำ�นักงานปฏิรูปการศึกษา (สำ�นักงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2545 : 3)
ได้สรุปเกีย่ วกับคุณลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเป็นหน่วยบริการของการศึกษา ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการจำ�เป็นของท้องถิน่ และควรเป็นหน่วยนำ�ทางสังคมของชุมชนนัน้ โดยอาศัยกรอบนโยบายทีก่ �ำ หนดในระดับชาติ
เป็นแนวทางไม่ควรกำ�หนดบทบาทให้เป็นเพียงหน่วยงานรองรับนโยบายและสนองความต้องการของศูนย์อำ�นาจส่วนกลางเพียง
อย่างเดียว 2) สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพและศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทีจ่ ะต้องพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มคี ณ
ุ ภาพ สถานศึกษาใด
ที่พัฒนาไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานจำ�เป็นต้องยุบรวม หรือแปรสภาพเป็นแหล่งบริการทางการศึกษาในรูปแบบอื่น
3) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้กรอบนโยบายที่กำ�หนดด้วยตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจโดย
สมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไปทีเ่ ป็นส่วนของสถานศึกษาจึง
ควรเบ็ดเสร็จอยูท่ สี่ ถานศึกษา 4) สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกันคุณภาพได้ ดังนัน้ สถานศึกษาต้องมี วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย แผนการดำ�เนินงาน และการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพที่สามารถตรวจ
สอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ และ 5) สถานศึกษามีการรวมพลังกันในการดำ�เนินงาน ดังนั้นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและบุคคลทัง้ ภาครัฐและเอกชนและการรวมกลุม่ สถานศึกษา จึงเป็นแนวทางหลักในการเพิม่
ประสิทธิภาพและเสริมพลังให้สถานศึกษาสามารถจัดบริการได้กว้างขวางหลายรูปแบบ
ดังนัน้ สาระสำ�คัญของการปฏิรปู ระบบการบริหารการศึกษาของรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540 : 20) ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 5 มาตรา 39 และ 40 ทีม่ งุ่ กระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ไปยังสถานศึกษา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับ
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา สาระดังกล่าวตรงกับแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based
Management หรือ SBM) ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสำ�เร็จ
จากหลักการและกลยุทธ์ในการทำ�ให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำ�งาน ทำ�ให้ ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างกำ�ไร
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการสำ�คัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เป็นการกระจายอำ�นาจ การบริหารจัดการให้สถานศึกษาอย่างแท้จริง บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่
เกีย่ วข้องมีสว่ นร่วมและมีความรูส้ กึ ในการเป็นเจ้าของโรงเรียน เป็นการบริหารด้วยตนเองของผูบ้ ริหารสถานศึกษา นอกจากนี้
ยังเป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการคืนอำ�นาจในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน ในทำ�นองเดียวกัน
หัวใจสำ�คัญของการบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือการที่โรงเรียนได้บริหารงานเป็นไปตามความต้องการและความ
จำ�เป็นของโรงเรียน โดยคณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งประกอบ ด้วยคณะผู้แทนทั้ง 6 กลุ่ม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 5
มาตรา 39 และ 40 มีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการแก้ปัญหาและ
จัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาของโรงเรียนเอง
ด้วยเหตุนกี้ ารจัดการศึกษาทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั โดยเริม่ จากการจัดการบริหารศึกษาในลักษณะแบบองค์คณะบุคคล
อันเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ระเบียบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2543 เป็นผลให้โรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของโรงเรียน โดยมีจำ�นวนตามขนาดของโรงเรียน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2543 ได้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีหน้าที่ และปฏิบตั หิ น้าที่ โดยมีผบู้ ริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั นิ นั้ ได้ก�ำ หนดไว้ 12 เรือ่ งที่
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ต้องมีบทบาทใช้ความรูค้ วามสามารถการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ ร่วมกับ
คณะครูและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับสถานศึกษาโดยการประชุมให้ได้ผลสรุปและเนือ้ หาทีเ่ ป็นมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำ�มติที่ประชุมนำ�ไปถือปฏิบัติในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการบริหารสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้การกำ�หนดนโยบายสถานศึกษาเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
ทำ�ให้เกิดมติที่ประชุม เลขานุการจะต้องนำ�เข้าสู่การออกคำ�สั่งถือปฏิบัติโดยใช้อำ�นาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนำ�มติ
ที่กำ�หนดเห็นชอบ กำ�กับ ส่งเสริม สนับสนุน มาจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทุกรายละเอียดของสถานศึกษา
นำ�ไปใช้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพือ่ เข้าสูก่ ารรายงานผลการปฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนสุดท้าย โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในทุกกระบวนการกิจกรรมของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมาได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขึ้นตามวิธีการที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยการแต่งตั้งตามคำ�สั่งของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษา
สังกัดอยู่ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนดหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ก่อนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีการประชุมปฐมนิเทศ แนะนำ�การปฏิบัติ และ
ดำ�เนินการในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ การปฐมนิเทศจะใช้ระยะเวลาสั้น ผู้วิจัยมีข้อสงสัยและเป็นปัญหาถึงคำ�ว่า
หน้าที่ของกรรมการรายบุคคลจะมีศักยภาพและมีขีดความสามารถที่อยู่ในระดับ ในการปฏิบัติทำ�หน้าที่ หรือการเข้ามา
มีส่วนร่วมในคณะทำ�งานด้านต่าง ๆของโรงเรียนโดยเป็นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษากำ�หนดและแต่งตั้ง เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ หรือสารสนเทศที่จำ�เป็นที่ต้องใช้ในการ
ประชุมกรรมการแต่ละคนจะนำ�เสนอข้อมูลทีส่ มบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพืน้ ฐาน
จนได้ข้อสรุปเป็นมติเพื่อนำ�เสนอโรงเรียนออกคำ�สั่ง เพื่อการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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62 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ดังนัน้ ความสำ�คัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดังกล่าวนี้ เป็นกลุม่ พลังและเป็นบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผูส้ ร้างสรรค์และเปลีย่ นแปลงสถานศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เป็นผู้ผลักดันให้โครงการต่าง ๆของยุทธศาสตร์ของสถานศึกษามุ่งไปทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ
การโดยรวม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาสภาพความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถ
ในเรือ่ งระบบงานเกีย่ วกับการจัดและบริหารงาน โดยสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
หลักและแผนปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และบรรยากาศ ทีส่ นับสนุนการทำ�งานของบุคลากร
เพือ่ เป็นการจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปตามแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษา และผูว้ จิ ยั
คาดว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีความสามารถเหมือนกันและมีความเป็นวัฒนธรรมเดียวกัน และสถานศึกษามีความ
คาดหวังในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และต้องการหาสาเหตุสว่ นใดในเรือ่ งเกีย่ วกับระบบ
งานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของสถานศึกษาทีค่ ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ ที่
จะสามารถนำ�ไปปฏิบตั ิ โดยจะวิเคราะห์ให้สถานศึกษาและงานทีเ่ กีย่ วข้องได้พบและกระตุน้ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผลวิจัยจะนำ�ผลสรุปดังกล่าวข้างต้นนำ�ไปเป็นแนวทางในการคัดเลือกสรรหา พัฒนาสร้างแรงจูงใจกับ
ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันเป็นทีม พัฒนาบุคคล
ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและระดับความพึงพอใจของบุคลากรทีส่ งู จะก่อ
ให้เกิด ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้ในสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นในพฤติกรรมที่ประกอบด้วยความรู้ และความสามารถของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
2. เพือ่ วิเคราะห์ความแตกต่าง สภาพปัจจุบนั และสภาพทีค่ วรจะเป็นโดยรวมและรายด้านในความสามารถทีป่ ระกอบ
ด้วยความรู้ และความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางเกีย่ วกับพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสถานศึกษาเกีย่ วกับ
บริหารจัดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์
สมมติฐานในการวิจัย
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ มี
พฤติกรรมสามารถอันประกอบด้วยความรู้ และความสามารถเกีย่ วกับการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในพฤติกรรมความสามารถสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็น แตกต่างกัน
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ มี
พฤติกรรมสามารถอันประกอบด้วยความรู้ และความสามารถเกีย่ วกับการบริหารและจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ใน
พฤติกรรมความสามารถสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ควรจะเป็น แตกต่างกัน
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ขอบเขตการวิจัย
สถานที่ทำ�การวิจัย สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษา ความรู้ และความสามารถ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน กับ การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ได้แก่ การกำ�หนดนโยบายสถานศึกษา งบประมาณ การเงินและพัสดุ งานบริหารทัว่ ไป งานวิชาการ และบุคลากร
และการบริหารและจัดการโดยองค์คณะบุคคล ได้แก่ โครงสร้างระบบธรรมาภิบาล กระบวนการการนำ�องค์กร การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การจัดทำ�แผนที่ยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา
ได้แก่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและบริการในสถานศึกษา
มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการสถานศึกษา มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการของสถานศึกษา และมิติด้านการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา
ข้อตกลงเบื้องต้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในสำ�นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย
จังหวัดสุรินทร์มีการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาที่สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ออกจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
โดยคำ�นึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวนสถานศึกษา จำ�นวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รฐั มนตรีโดยคำ�แนะนำ�ของสภาการศึกษามี
อำ�นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำ�หนด เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ การบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แบ่งเป็น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้
		 1. คณะกรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 , 2 และเขต 3 คณะกรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำ�นักงานพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรนิ ทร์ ทัง้ สองหน่วยงานนีข้ นึ้ ตรง สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
		 2. ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวโดยศึกษาเฉพาะส่วนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คณะกรรมการ และกรรมการใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
การดำ�เนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง โดยกำ�หนดเป็นผู้แทนกรรมการมาจากกลุ่มต่างๆ ละ1 คน เท่ากับ หนึ่งสถานศึกษามีกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำ�นวน 7 คน ลักษณะของประชากรสถานศึกษาทีเ่ ป็นโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด 84 โรงเรียน ประชากรที่เป็นกรรมการในกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 1,260 คน และจับฉลากสถานศึกษาใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายเพื่อ ให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 50 โรงเรียน
และกรรมการในกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 350 คน
		
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามพฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาในบุคคลที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
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สถิติใช้ในการวิเคราะห์ 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 สำ�หรับเรื่องวุฒิการศึกษา ส่วนมากสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 37.0
พฤติกรรมความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสภาพปัจจุบนั โดยรวมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านวิชาการ มีความรูค้ วามสามารถ
ปานกลาง (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.14) รายด้านเรือ่ งนโยบายเกีย่ วกับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร สาระท้องถิน่ ทีส่ อดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551มีความรู้ความสามารถ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.28) ในสภาพ
ที่ควรจะเป็นโดยรวม ในด้านการกำ�หนดนโยบาย ความรู้ความสามารถมีคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11) รายด้าน
กับการทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ� และอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในโครงสร้างส่วนปฏิบัติการมีความ
รู้ความสามารถ ความคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.15)
ในส่วนการบริหารจัดการศึกษาโดย องค์คณะบุคคลกับความรู้ความสามารถในการประชุมการนำ�องค์กร ด้าน
กระบวนการนำ�องค์กร เกีย่ วกับ วิสยั ทัศน์ ของสถานศึกษา พิจารณาจากพันธกิจหลักและนโยบายการปฏิรปู การศึกษา ของ
สภาพปัจจุบันโดยรวม ความรู้ความสามารถปานกลาง (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.17 ) ในรายด้านความรู้ความสามารถปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.36) เช่นเดียวกันกับสภาพที่ควรโดยรวม ความรู้ความสามารถมีคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 )
ในส่วนรายด้านความรู้ความสามารถมีความคาดหวังมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21)
การเปรียบเทียบความสามารถของ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ (One way anova)
และทดสอบรายคูด่ ว้ ยวิธขี องเชฟเฟ (Scheffe’s) โดยรวมในสภาพปัจจุบนั และสภาพทีค่ วรจะเป็น พบว่ายอมรับสมมติฐาน
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และกลุม่ ผูแ้ ทน ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 คือ 1) เลขานุการกับผู้แทนผู้ปกครอง 2) เลขานุการกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เลขานุการ
กับผู้แทนองค์กรชุมชน 4) เลขานุการกับผู้แทนศิษย์เก่า และ 5) เลขานุการกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการบริหารจัดการศึกษา
โดยองค์คณะบุคคล ในสภาพปัจจุบนั มีการปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนของสภาพทีค่ วรจะเป็น ยอมรับสมติฐาน และกลุม่ ผูแ้ ทน
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถแตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 คือ 1) เลขานุการกับผูแ้ ทนผูป้ กครอง 2) เลขานุการ
กับผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3) เลขานุการกับผูแ้ ทนองค์กรชุมชน 4) เลขานุการกับผูแ้ ทนศิษย์เก่า และ 5) ผูท้ รงคุณวุฒิ
กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสภาพปัจจุบัน ความรู้ความ สามารถ ของกลุ่มผู้แทนรายด้าน
พบว่ายอมรับสมมติฐานในด้านงานวิชาการมี 5 คู่ ที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 คือ 1) เลขานุการกับผู้แทนผู้ปกครอง 2) เลขานุการกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) เลขานุการกับผู้แทน
องค์กรชุมชน 4) เลขานุการกับผู้แทนศิษย์เก่า และ 5) เลขานุการกับผู้ทรงคุณวุฒิ และในสภาพที่ควรจะเป็นความรู้ความ
สามารถ ของกลุ่มผู้แทน พบว่าปฏิเสธสมมติฐานด้านการกำ�หนดนโยบาย
ความรู้ความสามารถในการประชุมการนำ�องค์กร ทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็น ความรู้ความสามารถ
ของกลุม่ ผูแ้ ทน รายด้าน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานด้านกระบวนการนำ�องค์กร เกีย่ วกับ วิสยั ทัศน์ ของสถานศึกษา พิจารณา
จากพันธกิจหลักและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
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อภิปรายผล
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การกำ�หนดนโยบาย ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีความรู้
และความสามารถ ในการทำ�หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้ค�ำ แนะนำ� และอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ในโครงสร้างส่วน
ปฏิบตั กิ าร ในสภาพปัจจุบนั แตกต่างกัน แต่ในสภาพทีค่ วรจะเป็น ความรู้ และความสามารถในเรือ่ งดังกล่าวไม่แตกต่างกัน
แสดงว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ วิเคราะห์การดำ�เนินงาน
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรม ให้คำ�ปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกิจกรรมได้ และ
ปรับปรุง พัฒนาการดำ�เนินงาน สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของนโยบายสถานศึกษา
การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ด้านโครงสร้างระบบ ธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในสภาพปัจจุบัน ความรู้ และความสามารถของกลุ่มผู้แทนต่างๆ ไม่แตกต่างกันในการรวบรวมเสนอแนะแนวทางในการ
จัดกิจกรรม การเป็นแบบอย่าง หลักการการทำ�งานและการประพฤติตนเพื่อสร้างศรัทธาให้กับบุคลากรในองค์กรใช้เป็น
แบบอย่าง เมื่อพิจารณาถึงในสภาพที่ควรจะเป็น ของกลุ่มผู้แทนที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับความรู้
และความสามารถไม่แตกต่างกัน และมีความคาดหวัง เช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน การเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนใช้หลักการทำ�งานเป็นคณะบุคคล กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของคณะบุคคล โดยเฉพาะ
จุดประสงค์ของสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานศึกษา มักจะนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จ
ของการทำ�งานได้งา่ ยตามหลักธรรมาภิบาล และการประพฤติตนเพือ่ สร้างศรัทธาให้กบั บุคลากรในองค์กรใช้เป็นแบบอย่าง
ซึ่งบุคลากรในสถานศึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องในกิจการของคณะบุคคลในสถานศึกษา ตระหนักในความ
สำ�คัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน
ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ของหน่วยงานทีเ่ ป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ควรมีการศึกษาหรือวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการเปรียบเทียบ
สถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ 33 จังหวัดสุรินทร์ กับสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1,2 และเขต 3 และในเรื่องที่เกี่ยวกับการบูรณาการวิสัยทัศน์ประจำ�ปีของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
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