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The purpose of this research was to evaluate and to set the order of the needs
assessment on knowledge and skills development of Basic Educational Institutions’ Board
Members in Bangkok Educational Service area. The roles of Basic Educational Institutions’ Board
Members in Thailand and other countries were studied to identified the knowledge and skills
needed, which then was used as a research framework for this study. The knowledge and
skills needed encompassed of 9 areas; 1) setting of policies and school development plan,
2) administration of academic affairs, 3) mobilization of educational resources, 4) promotion of
education rights and opportunities, 5) participation in budget management and personnel and
general administration, 6) coordination and promotion of relationships between institutions and
communities and other agencies of both the government and private sectors, 7) institution annual
reports, 8) organizing of institution administrative structures, and 9) other assignments.
The samples of this research were the Board Members of Basic Educational Institutions which
consisted of 345 members from 23 Basic Educational Institutions in Bangkok Service Area.
The questionnaire form was used as researching tools. Data were analyzed by means of frequency,
percent, mean, standard deviation, paired sample t-test, data proceeded by SPSS for Windows.
The Modified Priority Needs Index formula (PNImodified) was used to set the order of needs.
It was found that :
(1) There was a statistically significant differences at level of 0.05 between the actual
and the expected level of knowledge and skills of Board Members of Basic Educational Institution
in all areas. (2) The orders of Needs Assessment of knowledge and skills development of Basic
Educational Institution’s Board Members were in areas of 1) administration of academic affairs
2) other assignments and institution annual reports, respectively.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยดวยความกรุณาอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ทานอาจารย ดร.ปอง
สิน วิเศษศิริ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย นพพงษ บุญจิตราดุลย และรองศาสตราจารย
ดร.ศิริเดช สุชีวะ ที่ใหคําปรึกษาแนะนํา ที่เปนประโยชนอยางยิ่ง และชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ
จนเสร็จสมบูรณ ทั้งกรุณาใหกําลังใจ และใหความหวงใยแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง ตระหนัก และระลึกในพระคุณเปนอยางยิ่ง ขอนอมคารวะ และขอบพระคุณอยางสูง
ในโอกาสนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาท
ความรูวิทยาการใหแกผูวิจัย โดยเฉพาะ อาจารย ดร.ปองสิน วิเศษศิริ อาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่ไดกรุณา
เอาใจใส แนะนํ าในด านการศึ กษาตลอดระยะเวลาและขอขอบพระคุ ณบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยที่ ได กรุณา
อนุเคราะหทุนในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย เอกชัย กี่สุขพันธ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และรองศาสตราจารย ดร.วีระวัฒน อุทัยรัตน กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดใหความกรุณา ใหกําลังใจ
และแนวคิดที่เปนประโยชนในการสอบวิทยานิพนธ
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วีระวัฒน อุทัยรัตน รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช
สุชีวะ รองศาสตราจารย นพพงษ บุญจิตราดุลย ทานผูอํานวยการ ดร.นิพนธ เสือกอน และ ดร.พรทิพย
ตั้งไชยวรวงศ ที่ไดกรุณารับเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ใหคําแนะนํา แกไข ปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
และใหแนวคิดที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูอาจารย ใน
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในการมีไมตรีจิตและกรุณาอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี
ขอขอบคุณ ทานผูอํานวยการดํารง อโนภาส อาจารยสุเทพ ไชยบุตร และอาจารยสายัณห ตายหลี
ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือสนับสนุนในการดําเนินการศึกษาและวิจัย โดยเฉพาะ คุณดวงใจ กฤดากร พี่
รหัส ผูค อยใหกําลัง ใจและ คําแนะนําที่ดีเสมอมา รวมทั้ง พี่ และ เพื่อ น บริห ารการศึก ษาและ
นิเทศการศึกษารุน 39-40 ทุกคนที่ไดใหความชวยเหลือเอื้อเฟอในระหวางศึกษาและทําวิทยานิพนธจน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบการบริหารการศึกษากอนการปฏิรูปการศึกษา เปนระบบที่มีการรวมศูนยอํานาจไวที่
สวนกลางและสภาพองคกรมีรูปแบบขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน ใชเวลายาวนานในการวินิจฉัยสั่งการ
และการกําหนดนโยบายมาจากผูมีอํานาจ ในระดับกระทรวง ทบวง กรม โดยผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
ในระดับสถานศึกษาเพียงแตรับคําสั่งไปปฏิบัติ ไมมีโอกาสรวมคิด หรือรวมตัดสินใจ การที่จะบริหาร
จัดการใหสถานศึกษามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 คือ สถานศึกษามีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปน
ของทองถิ่น และควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชนนั้น โดยอาศัยกรอบนโยบายการจัดศึกษาระดับชาติ
เปนแนวทาง ไมควรกําหนดบทบาทเปนเพียงหนวยงานรองรับนโยบาย และสนองความตองการ
ของศูนยอํานาจสวนกลางเพียงอยางเดียว (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) ดังนั้น คุณลักษณะของ
สถานศึกษาที่สนองเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 คือ สถานศึกษาที่
มีความเปนอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการ
ศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานและสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ
การที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้นสถานศึกษาจะตองไดรับความรวมมือจากผูมีสวนได
สวนเสีย (Stake-holders)ในการจัดการศึกษาทุกฝาย รวมทั้งประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะสงผลใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดซึ่งมีมุมมองวาการศึกษาเปนการจัดการของรัฐที่มีระบบราชการเปนกลไกสําคัญ
แปลกแยกไปจากสังคม ครอบครัว และชุมชน ทําใหสังคมไมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
การจัดการศึกษาไมไดสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น ทั้งสภาพของระบบราชการ และ
วัฒนธรรมของขาราชการ ไมไดเอื้อตอการใหสังคม หรือชุมชนมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ
หนวยงาน การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกลาวสงผลใหชุมชนและประชากรในทองถิ่นมีลักษณะ ไม
พรอมในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ Snauwaert (1993: Online) ซึ่ง
ไดกลาววา การบริหารและจัดการศึกษาแบบรวมศูนยอํานาจ (Centralization) ไดมองขามความตระหนักใน
เรื่องคานิยมในการพัฒนาคน ขอเท็จจริงของสถานการณที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชน ความเจริญ
กาวหนาของคน การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหารสถานศึกษา และที่สําคัญไดสกัดกั้น
การเรียนรูของครู ผูปกครอง และชุมชนจากประสบการณที่ไดจากการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
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ศึกษา ทั้งยังไดพบความสอดคลองระหวางวิถีทางประชาธิปไตย กับกระบวนการบริหารและการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบที่มุงผลสัมฤทธิ์จากการมีสวนรวมของสังคม โดยระบุวาบรรยากาศการบริหารและ
การจัดการที่เปนประชาธิปไตยนั้น สงผลตอการยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารและจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของ Bailey (1991, Online)ในดานความเชื่อมโยง
ระหวางการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐานกับการเพิ่มพลังอํานาจ (Empowerment) ของ
สถานศึกษาและที่สําคัญ คือ สภาพแวดลอมที่เปนประชาธิปไตย (Democratic environment) เพราะ
สิ่งที่อยูเหนือพลังอํานาจ ภายใตความรูสึกที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา คือ บรรยากาศของ
การเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect) ซึ่งเปนหัวใจของความเปนประชาธิปไตย สอดคลองกับแนวคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาที่มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยมี องคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ “คณะธรรมาภิบาล” (Governance bodies) ทําหนาที่เปนรอยตอระหวาง
เจาของสถานศึกษา คือ รัฐ และประชาชน หรือเอกชนผูรับใบอนุญาต กับ หัวหนาคณะผูบริหาร CEO
(Chief Executive Officer) คือ ผูบริหารสถานศึกษา (เกษม วัฒนชัย, 2546)
Fabian Barcgargh (1891) ไดอธิบายความสําคัญของคณะกรรมการโรงเรียนวาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยมีคณะกรรมการบริหารงานเปนผูแทนของประชาชนที่เปนเจาของและ
สนับสนุนโรงเรียนเปนการจัดตั้งระบบบริหารในระดับรากหญา โดย Ikenberry (1974) ไดระบุวา
คณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบาท และภาระหนาที่ ในการ
กําหนดนโยบายการบริหารโรงเรียน การบริหารบุคลากร การจัดทําแผนปฎิบัติการ และแผนระยะยาว
การวัดผล การประเมินผล และการตรวจสอบ สอดคลองกับแนวคิดของ Mohrman และ Wohlstetter
(1994 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2543: 13) ซึ่งกลาววาการทําใหการบริหารโรงเรียนโดยใช
โรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จคณะกรรมการโรงเรียนตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหาร
การเงิน บุคลากร และหลักสูตร
ในสหราชอาณาจักรแนวคิดในการบริหารจัดการที่สถานศึกษาซึ่งใชชื่อวา Local Management
of Schools หรื อ LMS ได เริ่ ม ก อ ตั ว โดยมี เป า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ความเป น อิ ส ระแก ส ถานศึ ก ษามากขึ้ น
จากการปฏิรูปการศึกษาเมื่อป ค.ศ.1988 คณะกรรมการสถานศึกษาของสหราชอาณาจักรมีหนาที่ตัดสินใจ
เกี่ ย วกั บ แนวทางทั่ ว ไปของโรงเรี ย นและหลั ก สู ต รตามข อ กํ าหนดในหลั ก สู ต รแห งชาติ (National
Curriculum) คณะกรรมการตอ งดําเนิน การใหมีก ารปฏิบัติต ามหลัก สูต รแหงชาติ มีก ารสอนดา น
ศาสนา และตัดสินใจวาใชงบประมาณอยางไรและโรงเรียนควรจะมีบุคลากรอยางไร โดยทําหนาที่
คัดเลือกครู รวมทั้งครูใหญ และรับผิดชอบในดานการสงเสริม และรักษาวินัยของบุคลากรอื่นๆ ยกเวน
ครูใหญ และทําหนาที่ประสานงานระหวางชุมชนในทองถิ่นและโรงเรียน ในทางปฏิบัติคณะกรรมการ
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มอบหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารโรงเรียนใหแก ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูใหญแตยังคงบทบาท
ในดานการพัฒนาและติดตามแผนการปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียน และกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ
จัดทํารายงานประจําป และจัดการประชุมผูปกครองเปนประจํา โดยผูบริหารสถานศึกษา/ครูใหญมบี ทบาท
ในระบบการศึก ษาประเทศนิว ซีแ ลนด คณะกรรมการบริห ารสถานศึก ษา (Board of
Trustees) ทําหนาที่ในดานหลักสูตร การจางงาน และการบริหารบุคคล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เปนผูจางผูบริหาร/ครูใหญโดยการสรรหาและแตงตั้ง และผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูวาจางครูแ ละ
บุคลากรในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางงานตามนโยบายที่รัฐกําหนดในการ
เพิ่มพูนศักยภาพการทํางานของบุคลากร การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การตระหนักในความตองการของเด็ก ดานการเงินและทรัพยสิน จัดสรรงบประมาณการบริหารโรงเรียน
ตามลําดับความสําคัญที่กําหนดไวในธรรมนูญของโรงเรียนควบคุม ติดตามการใชจายเงินของโรงเรียน
และการจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบันตามที่ระบุไวในกฎหมาย The Public Finance Act 1989 และ The
Educational Act 1989 จัดการเรื่องทรัพยสิน อาคารสถานที่ใหมีความปลอดภัยและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหแ กนัก เรีย น รวมทั้ง การดํา เนิน งานดา นตา งๆ ไดแ ก ปฏิบัติต ามนโยบายของชาติวา ดว ย การ
ศึกษา (National Education Guidelines) รักษาระบบการปกครองตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมาย วา
ดวยเวลาการปฏิบัติงาน การรักษาเวลาเรียน และชวงปการศึกษาของนักเรียน เปนตน
จากการศึกษาระบบการบริหารจัดการศึกษาในประเทศไทยพบวาความพยายามของรัฐที่จะ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดมีการดําเนินการมาเปนระยะๆ โดยคณะกรรมการ
โรงเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาในระบบบริหารการศึกษาของไทย ไดเริ่มตั้งแตมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก ในปพุทธศักราช 2464 (ไพศาล อินทับทัน และสุริยา นนทศักดิ์,
2527) นับเปนกฏหมายการศึกษาฉบับแรกที่ไดมีสาระสําคัญเรื่อง กรรมการการศึกษา แมไดมีการประกาศ
ยกเลิก และประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาอีกหลายฉบับ แตบทบัญญัติเกีย่ วกับกรรมการศึกษา
ยังคงมีอยูเชนเดิม โดยเฉพาะการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 ที่สงผล
ใหม ีก ารประกาศระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก ารวา ดว ยการแตงตั ้งคณะกรรมการประจํา โรงเรีย น
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2525 เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแสวงหาความชวยเหลือดานตางๆ
แกโรงเรียน ในปพุทธศักราช 2539 ไดมีการประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
โรงเรีย นประถมศึก ษา พุท ธศัก ราช 2539 เพื่อ ปรับ เปลี่ย นโครงสรา งคณะกรรมการศึก ษาประจํา
โรงเรีย นโดยบัญ ญัติใหคณะกรรมการโรงเรีย นมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในแผนแมบ ทและ
แผนพัฒนาโรงเรียน ใหความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางและ
มีสวนรวมในการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียน รวมทั้ง แสวงหาและสนับสนุนดานตางๆ
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และเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งจากขอบัญญัติดังกลาวพบวาการปรับเปลี่ยน
โครงสรา งและบทบาทหนา ที่ของคณะกรรมการโรงเรีย นนั้น เพื่อ ใหป ระชาชนเขามามีสว นรว ม
ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม กลไกในการประสานความรวมมือของประชาชนกับ
โรงเรียนผานทางคณะกรรมการโรงเรียนดังกลาวยังคงมีขอจํากัดหลายประการ (นภาภรณ หะวานนท
และคณะ, 2543 และชัชญา อภิปาลกุล, 2544 )โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลายดานความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการโรงเรียนที่มาจากกลุมที่มีความแตกตางกัน
การปฎิรูปการศึกษาของไทยไดกอรูปขึ้นโดยมีบริบทสนับสนุนจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งไดสนองในดานสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทางการ
ศึกษาของประชาชน โดยยึดหลักใหชุมชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาค หรือสวนตางๆ
ของสังคม มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับใหมากที่สุด (All for Education) เพื่อนําไป
สู การจัดการศึกษาเพื่อสวนรวม (Education for all) ซึ่งประกอบดวย การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Basic
Education for All) และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับประชาชน Quality Education for All) ซึ่ง
เปนรากฐานสําหรับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้ง เปนรากฐานสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต (Life
Long Education) ตามแนวคิดขององคการ UNESCO (เกษม วัฒนชัย, 2545: 11) ตามบทบัญญัติในมาตรา
ใน
43 วรรค 2 และมาตรา 289 รวมทั้งไดกําหนดใหมีก ฎหมายเกี่ยวกับ การศึก ษาแหงชาติ
มาตรา 81 สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวัน
ที่ 20 สิ ง หาคม 2542 และ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั ก ราช 2545 มี ผ ล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2546 เปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งไดบัญ ญัติ
การบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาไวในมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อทํ าหนาที่ กํากับ และส งเสริม สนั บ สนุน กิ จการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง
ผูแ ทนครู ผูแ ทนองคกรชุม ชน ผูแทนองคกรปกครองสว นทองถิ่น ผูแ ทนศิษยเกาของสถานศึก ษา
ผูทรงคุณ วุฒิ และผูแ ทนพระภิกษุสงฆแ ละ/หรือผูแทนองคก รศาสนาอื่น ในพื้น ที่ โดยใหผูบ ริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542)
การกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว มีความมุงหมาย
เพื่อปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางที่ไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ใหมีก ารกระจาย
และจัดสรรอํานาจหนาที่ในแตละระดับขององคกรที่มีหนาที่ในการบริหารการศึกษา คือ สวนกลาง

5

สวนทองถิ่น และสถานศึกษา โดยใหกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้น ฐานมีบ ทบาทหนา ที ่ใ นการกํ า หนดนโยบายและแผนสนับ สนุน และสง เสริม ทรัพ ยากร
ทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ใหมีการกระจายอํานาจ
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545
มาตรา 39) เพื ่อ นํ า ไปสู ก ารบริห ารจัด การโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐาน School-based Management
(SBM) ซึ่งสงผลใหบรรลุความสําเร็จในการปฏิรูประบบบริหารสถานศึกษาโดยองคคณะบุคคล คือ
คณะกรรมการสถานศึก ษา ทั้งที่เปน สมาชิกขององคกรชุมชน องคก าร เอกชน หนวยงานราชการ
ผูท รงคุณ วุฒ ิที่เขา ใจ และมีป ระสบการณใ นการจัด การศึก ษาในแตล ะทอ งถิ่น มีสว นรว มในการ
บริหารจัดการ คือ รวมคิด (Planning), รวมตัดสินใจ (Decision-making), รวมทํา (Implementation),
รวมประเมิน (Evaluation) มีบทบาทหนาที่ในการรวมกําหนดนโยบาย หลักการ วิธีการ และรวมบริหาร
จัดการศึกษา กํากับ ตรวจสอบการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารจัด การ
ตามความตองการ และความจําเปน ของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง
ความตองการของชุมชนและสงผลใหผูที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูมาใชในการประกอบอาชีพ
ตามความตองการของสังคม นําความรูใหมๆมาปรับใชกับการดํารงชีวิตไดอยางแทจริง และดําเนินชีวิต
ไดอยางมีความสุข สอดคลองกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งยังเปนการปลูกจิต
สํานึกในการเปนเจาของและการมีสวนรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาอยางจริงจังของขาราชการ
เอกชน ประชาชน และผูนําชุมชนในฐานะเปนผูจัด และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
ดานศิล ปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีตางๆ การบริจ าคทรัพ ยสิน และทรัพ ยากรอื่น ใหแ ก
สถานศึกษา มีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน มีการระดม
ทรัพยากร และการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน จากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถาบันสังคม และสถาบันตางประเทศมาใชจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 58)
การกระจายอํานาจและปรับ เปลี่ยนรูป แบบการบริหารองคกรของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
เปนการบริหารโดยองคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เปนการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการบริหารจัดการ โดยผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา มีหนาที่ประสาน
ความรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูปกครอง สรางความเขาใจ และความตระหนัก
ในบทบาทของการมีสวนรวม (Participation)ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งในฐานะผูมีสวนได
สวนเสีย (Stake-holders) ในการจัดการศึกษาและในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได
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กําหนดบทบาทและภารกิ จ ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามที่ กําหนดไวใ นระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 และไดมีการปรับเปลี่ยน
แกไขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการโรงเรียน พบวา
มี งานวิจัย ทั้ งในระยะก อ นการปฏิ รูปการศึ ก ษา อาทิ งานวิจัยของมหาวิท ยาลั ยสุ โขทั ย ธรรมาธิร าช
(สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 2540) ซึ่งเปนงานวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โรงเรีย นตามที่กํา หนดในระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก าร พุท ธศัก ราช 2539 งานวิจัย ของ สวัส ดิ์
วงศวัจนสุนทร (2540) ที่ไดศึกษาการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา งานวิจัยของโสภาส โอพริก (2541) ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการโรงเรียนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยของเรืองยศ
พจนนุสนธิ์ (2541) ซึ่งทําการศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม และงานวิจัยของประเสริฐ คาดสนิท (2542) ซึ่งไดศึกษาบทบาทที่คาดหวังกับ
การปฏิบัติจริงของคณะกรรมการโรงเรียนในมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้ง
งานวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาในระยะหลังการปฏิรูปการศึกษาพบวาไดมีงานวิจัยของ
ปราโมทย กิ่งแกว (2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต งานวิจัยของ
เสาวลักษณ จงเจตจํานง (2544) ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพการ
ศึกษาในสถานศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี งานวิจัยของพิเชษฐ เจยทองศรี (2544)
ซึ่งไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง และงานวิจัยของ ศุภมาศ การะเกต (2545) เรื่องการมีสวนรวมในการ
จั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานประจํ า โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด
พิษณุโลก ไดสรุปขอคนพบจากงานวิจัยดังกลาวซึ่งมีความสอดคลองกันวาในทางปฏิบัติคณะกรรมการ
โรงเรีย นไดแ สดงบทบาทของตนคอ นขา งนอ ยโดยเฉพาะในดา นการรว มกํ า หนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนมีสภาพขอจํากัดดานการดําเนินงาน
จากปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน ไดแก ขาดความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ที่แทจริง ความรูในเรื่องการจัดการศึกษา ความรูเรื่องนโยบาย แผนแมบท แผนพัฒนา
และแผนงานของโรงเรียน ซึ่งปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยบุคลากร
ที่หลากหลายตามที่กําหนดในมาตรา 40 แหงพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ผูวิจัยในฐานะ
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ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาที่ไดป ฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา พบวาภูมิหลัง ระดับ
ความรู ทัก ษะ ประสบการณ ฯลฯ ของคณะกรรมการสถานศึก ษาซึ ่งมีค วามแตกตา งกัน นั ้น เปน
ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ การที่จะสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาตามบทบาท คือ
การพัฒ นาความรู และทัก ษะของ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานตามความตอ งการจําเปน
(Needs) โดยการวิเคราะหอ ยา งมีร ะบบถึงความแตกตางระหวา งความรูแ ละทัก ษะในการปฏิบ ัติ
ภารกิจตามบทบาทหนาทีใ่ นการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาที่เปน อยูจริงในปจ จุบัน (What is)
กับ สภาพที่ค าดหวัง (What should be) ซึ่ง จะสงผลใหไดขอคน พบที่เชื่อ ถือ ไดส ามารถระบุส ภาพ
ความตองการในการพัฒนาความรูและทักษะอยางแทจริงโดยคํานึงถึงความตองการจําเปนระดับบุคคล
กลุมบุคคล และองคการ มุงเนนดานความรู และทักษะในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่เพื่อเปนการ
แกปญหาที่ตรงจุดลดความสูญเสียทั้งในดานงบประมาณ เวลา และผลกระทบถึงผูเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบาย รูปแบบ และวางแผนการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอคนพบที่
สรุปจากงานวิจยั ที่ไดศึกษาคนความานั้นไดมีการศึกษาในดานสภาพและปญหาในการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตพบวายัง
ไมม ีก ารประเมิน ความตอ งการจํา เปน (Needs Assessment) ซึ ่ง เปน ขั้น ตอนที ่สํ า คัญ ในการนํ า ไป
กําหนดแผนพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาตามความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของ คณะกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่ผูวิจัย
ปฏิบัติหนาที่ทางดานบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ไดพบวาสภาพของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครนั้น ประกอบดวยสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ซึ่ง
มีนักเรียนกวา 4,000 คน ไปจนถึงสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนต่ํากวา 300 คน และสถานที่ตั้ง
ของสถานศึกษากระจายในพื้นที่ที่มีสภาพชุมชนแตกตางกัน และมีบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การ
เมือ ง และเทคโนโลยีที่ส ง ผลกระทบตอ การบริห ารจัด การศึก ษาโดยคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้น ฐานซึ่งประกอบดวยองคคณะบุคคลที่มีความแตกตางกัน ทั้งในสภาพภูมิหลัง ระดับความรู
ทักษะ ประสบการณ ฯลฯ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment)
ในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และไดกําหนดประเด็นคําถามวิจัย โดยมุง
ประเมิน สภาพความแตกตางของระดับ ความรูแ ละทักษะที่ค าดหวังในการปฏิบัติงานตามบทบาท
และระดับความรูที่มีอยูในปจจุบันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานแลว ทําการจัดลําดับ
เพื่อ ใหไ ดขอ คน พบวาคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีค วามตอ งการจํา เปน ในการพัฒ นา
ความรูและทักษะในดานใด และความตองการจําเปนนั้นอยูในระดับความสําคัญมากนอยเพียงใด
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
2. เพื่อจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแตกตางกับระดับความรูและทักษะทีมีในปจจุบัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยนี้มุงทําการประเมิน จัดลําดับ และวิเคราะหความตองการจําเปนในดานความรูและ
ทักษะตามกรอบความรูและทักษะ 9 ดานจากการสังเคราะหความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการปฎิบตั ิ
งานตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสถานภาพ ดังนี้ 1) ความรูและทักษะในดานการ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการด า นวิช าการ ด า นการระดม
ทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา ด า นสิท ธิ แ ละโอกาสทางการศึก ษา ดานการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ดานการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานประจําปของสถานศึกษา ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ประชากรที่ใชการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผู
แทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพระภิกษุสงฆ และ/หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 155 สถานศึกษา แตละ
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9-15 คน ตามขนาดของโรงเรียน
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กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดของ Witkin and Altschuld (1995) ในการวิเคราะห
หาความต องการจําเป น ในการพั ฒ นาความรูแ ละทั ก ษะของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยประเมินสภาพความแตกตางของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
ระดั บความรูที่ มี อยูในป จจุบั นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้ นฐานแล วทํ าการจัดลํา ดับ ความ
ตอ งการจํ า เปน ในการพัฒ นาความรู แ ละทัก ษะโดยใชด ัช นีจ ัด เรีย งลํ า ดับ ความสํ า คัญ ของความ
ตองการจําเปน Modified Priority Needs ของ นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช (2542) ที่ใช
หลักการประเมินความแตกตาง โดยการหารคาผลตางระหวาง คาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (I) กับ
คา เฉลี่ย ของสภาพที ่เปน จริง ในปจ จุบ ัน (D) ดว ยคา เฉลี ่ย ของสภาพที่ เป นจริงในป จจุบั น (D) ตาม
กรอบความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ดาน ซึ่งผูวิจัย
ไดสังเคราะหจากการศึกษาคนควาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในระบบบริหารการศึกษา
ของไทย และตางประเทศ คือ ความรูแ ละทัก ษะในดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒ นาของ
สถานศึกษา ดานการบริหารจัดการดา นวิช าการ ด า นการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึก ษา ด า นสิ ท ธิ
และโอกาสทางการศึก ษา ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา ดานการจัด
องคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คําจํากัดความที่ใชการวิจัย
ความรูและทักษะ หมายถึง ความสามารถในการศึกษา ทําความเขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห
สังเคราะห และประเมินผลงานตามบทบาทหนาที่
สภาพปจจุบัน หมายถึง ระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันในการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพที่คาดหวัง หมายถึง ระดับความรูและทักษะที่มีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบในการหาคาเฉลี่ยของ
ความแตกตางระหวางสภาพที่คาดหวัง กับ สภาพที่เปนจริงในปจจุบัน ตามกรอบแนวคิดของ
Witkin and Altschuld (1995)
การจัดลําดับความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบในการหารคาผลตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (I) กับคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) ดวยคาเฉลี่ยของ
สภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) ตามกรอบความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 9 ดาน โดยใชดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน Modified Priority
Needs ของ นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช (2542)
ความตองการจําเปนในการพัฒนาความรู และทักษะ หมายถึง สภาพที่จําเปนตองไดรับการเพิ่ม
พูนความรู ความสามารถ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดตามที่คาดหวัง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนสังกัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผู
ทรงคุณวุฒิ ผูแทนพระภิกษุสงฆ และ/หรือ ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ รวมทั้ง ผูบริหารสถาน
ศึกษาซึ่งทําหนาที่เปนกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
บทบาทหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง บทบาทหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหจากการศึกษาคนควาในเรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระบบบริหารการศึกษาของไทย ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา ระเบียบและแนวปฏิบัติของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมทําหนาที่บริหาร
สถานศึกษาของประเทศตางๆที่ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษา มีจํานวน 9 ดาน คือ ดานการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการด า นวิช าการ ด านการระดม
ทรั พ ยากรเพื่ อการศึ ก ษา ด านสิ ท ธิ แ ละโอกาสทางการศึก ษา ดานการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดานการเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานประจําปของสถานศึกษา ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ดาน คือ ดานการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานการระดมทรั พ ยากร
เพื่อการศึกษา ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ดานการมีสวนรวมในการบริหาจัดการดานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาน
ศึกษา ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ความตองการจําเปนในการพัฒนาความรู และทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง สภาพความจําเปนตองไดรับการเพิ่มพูนความรูความสามารถเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย ใชรูปแบบวิจัยเชิงประเมิน เพื่อประเมินความตองการจําเปนในการ
พัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
จํานวน 3 เขตพื้นที่ รวม 155 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 15 คน
รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,325 คน
3. กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Taro Yamane (1973: 1088)
คาความเชื่อมั่น 95% มีความคลาดเคลื่อน ± 5 ไดกลุมตัวอยาง 345 คน ใชวิธีสุมแบบ Cluster Sampling
คือ สุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งคณะในแตละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกอบดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ 15 คน ไดกลุมตัวอยางคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 23 โรงเรียน โดยเทียบสัดสวนจากจํานวนประชากร คือ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 155 โรงเรียน กับ
จํานวนโรงเรียนในแตละเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 3 เขตพื้นที่ ไดกลุมตัวอยางประกอบดวย
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 9 โรงเรียน
เขต 2 จํานวน 6 โรงเรียน และ เขต 3 จํานวน 8 โรงเรียน สุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบงาย (Simple
Random Sampling)
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาความรู และทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
ในขั้น ตอนการสรางแบบสอบถามนั้น เมื่อ ผูวิจัยไดจัด ทําตน รางของแบบสอบถาม
แลว นํ า เสนออาจารยที ่ป รึก ษาเพื ่อ ขอคํ า แนะนํ า แลว นํ า ไปปรับ ปรุง และนํ า แบบสอบถามเสนอ
ผูท รงคุณ วุฒ ิเพื่อ ขอใหพิจ ารณาตรวจสอบความตรงตาม เนื้อ หา โครงสราง ความถูก ตอ งสมบูร ณ
ตลอดจนความเขาใจในสื่อความหมายของภาษาและสํานวนภาษาแลวนําไปแกไขปรับปรุงนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป
การสรา งแบบสอบถามไดจ ากการศึก ษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่อง
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมทําหนาที่บริหารสถานศึกษาของประเทศตางๆที่ได
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในเรื่องความรูและทักษะ
ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ตาม บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ดาน
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการนัดหมายและนําแบบสอบถามไปติดตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนตัวแทนประชากรดวยตนเองขออนุญาตเก็บขอมูลโดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 เขตพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะหออกหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยไปยัง
สถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนประชากรและกลุม ตัวอยางในการวิจยั
5.2 นําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย พรอมแบบสอบถามไปติดตอ ณ สถานศึกษา
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุญาตทําการเก็บขอมูล และรวมวางแผน
จัดระบบ พรอมทั้งนัดหมายกําหนดการในการเก็บขอมูลจากนั้นจึงดําเนินการเก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม
แบบมีโครงสรางและสรุปผลการเก็บขอมูล
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6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลจากการศึกษาเอกสารและแบบสอบถามมาทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และ
หาคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2. ขอ มูล สภาพความรู แ ละทัก ษะของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
ในปจจุบันและสภาพความรูและทักษะที่คาดหวังในการปฏิบัติงานและรวมบริหารจัดการสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน (S.D.) ทั้ง 2 สภาพ แลวทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา t (t-test) เปนรายขอ
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
3. การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชสูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมินความแตกตาง และเปนสูตรที่ นงลักษณ วิรัชชัย
และ สุวิมล วองวานิช (2542) ไดปรับสูตรการคํานวณมาจากคาดัชนี PNI โดยการหารคาผลตางระหวาง
คาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (I) กับ คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน(D) ดวยคาเฉลี่ยของ
สภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) โดยใชหลักการกําหนดความตองการจําเปนจากระดับสภาพที่เปนจริง
แลวจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนตามคา PNI Modified =

I −D
D

เมื่อ
PNI
I
D

หมายถึง ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเปน
หมายถึง คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ทําใหไดขอคนพบที่ระบุและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําเสนอในการพิจารณาเปน
นโยบายและกําหนดแผนพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความตองการจําเปน สงผล
ใหมีก ารพัฒ นาสถานศึกษาและปรับ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศึก ษาเพื่อใหสอดรับกับการ
เปลี่ย นโครงสรา งการบริห ารจัด การสถานศึก ษาตามแนวปฎิร ูป การศึก ษา และเชื่อ มั ่น ไดวา การ
บริห ารสถานศึก ษาจะดําเนิน ไปอยางมีป ระสิท ธิผ ลและประสิท ธิภ าพตามเปาหมายและนโยบาย
ที่นําไปสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน School-based Management (SBM) ตอไป
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ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิจัย
การเสนอขอมูลในการวิจัยแบงออกเปน 5 บท ตามลําดับ ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของ
การวิจัย กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย กรอบความคิดในการกําหนดตัวบงชี้ ขอบเขตของการ
วิจัย คําจํากัดความ ที่ใชในการวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว
ของในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนําเสนอเปน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 มโนทัศน และรูปแบบของการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน
ตอนที่ 3 มโนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาความรูและทักษะ
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย วัตถุประสงคของการวิจัย ประชากรและกลุม
ตัวอยาง รูปแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการจําเปนการพัฒนา คณะ
กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
รายการอางอิง แสดงถึงรายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร เอกสารออนไลน และเอกสาร
ประกอบอื่นๆที่ใชในการวิจัย
ภาคผนวก ประกอบดวย หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ รายนามผูทรงคุณวุฒิ หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ระเบียบกระทรวง ศึกษา
ธิการ และกฏกระทรวงฯ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้มุงประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาความรู และทักษะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี
ตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 มโนทัศน และรูปแบบของการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน
ตอนที่ 3 มโนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตอนที่ 1 มโนทัศน และรูปแบบของการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารงานดวยระบบของคณะกรรมการ
การบริหารงานดวยระบบของคณะกรรมการเปนระบบบริหารที่แพรหลายในปจจุบัน
เนื่องจากเปนระบบที่เอื้อตอการมีสวนรวม และสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
พบวา นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารงานดวยระบบของคณะกรรมการ ดังนี้
Edgar Anstey (1962: 16) อธิบายวา คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากบุคคลหรือองคการที่เปนตนสังกัดของคณะบุคคลนั้นและไดรับการกําหนดใหมีหนาที่ใน
การประชุมพิจารณา หารือเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับมอบหมาย แลวประมวลขอวินิฉัยเสนอตอองคการ
Glenn H. Varney (1977: 153-154) ไดกลาววา คณะบุคคลที่รวมกันเปนคณะกรรมการ
จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพไดตอเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของไดใหความสนใจตอทัศนคติ
ความรู และทักษะของคณะกรรมการ อาจรวมถึงภาวะผูนําในกลุม การตัดสินใจในกลุม ซึ่งมีสวน
สนับสนุนการบริหารจัดการในภาระงานที่ไดรับมอบ
อุทัย หิรัญโต (2519: 186) อธิบายวา คณะกรรมการทางรัฐประศาสนศาสตร หมายถึง
กลุมบุคคลคณะหนึ่งซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่พิจารณาคนหาคําวินิจฉัย หรือขอตกลงรวมกัน
สมชาย นวารั ต น (2521: 77) กล าวว า การทํ างานเป น กลุ ม หรื อ ที ม หรื อ คณะ
กรรมการ หมายถึง กลุมบุคคลที่เขามารวมกันปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดย
การทํางานเปนทีมนั้นผูปฏิบัติงานแตละคนจําเปนตองรับรู และเขาใจวัตถุประสงค ตลอดจนการแบง
ภาระ หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น ขอตกลงในการปฏิบัติงานตางๆรวมกันของกลุมจึงตอง
ชัดเจน
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สมยศ นาวีการ (2522: 271) ใหความเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยคณะบุคคลวา
เป น การแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจโดยคณะกรรมการจะกระทํ า ได ดี ก ว า บุ ค คลคนเดี ย ว
คณะกรรมการเปนสื่อกลางที่ดีที่สุดในการรวบรวมผูเชี่ยวชาญจากสวนตางๆ ขององคการใหมารวม
กันแกปญหาใหมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการบริหารงานโดยคณะกรรมการอาจนําไปสูความขัด
แยงเกี่ยวกับอํานาจไดงาย
กําธร กิตติภูมิชัย (2524: 62 – 63) ใหความหมายของคณะกรรมการวา คณะ
กรรมการคือ องคคณะบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่ไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับมอบหมายจากผูมี
อํานาจ ซึ่งเปนสวนราชการ หรือเปนตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาก็ได โดยทําหนาที่คนหาขอ
ยุติที่ดีที่สุด หรือวินิจฉัยปญหาใด ๆ โดยการอภิปรายหาขอตกลงรวมกัน
เติม แยมสรวล (2524: 115) กลาววา คณะกรรมการทางรัฐประศาสนศาสตร หมายถึง
กลุมบุคคล ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่พิจารณาคนหาคําวินิจฉัย หรือขอตกลงรวมกันโดยทั่วไป
คณะกรรมการ หมายถึง กลุมของคนที่มารวมกันตั้งแต สองคนขึ้นไปเพื่อพิจารณาปญหาตางๆ รวมกัน
ธงชัย สันติวงษ (2536: 331) ใหความหมายของคณะกรรมการวา เปนการรวมกัน
ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อพิจารณาปญหาตางๆ ภายในองคการ กลุมของคณะกรรมการนี้
รวมกันในลักษณะที่ไมเปนทางการก็ได แตในทางปฏิบัติคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมักจะเปนทางการ
โดยรวมบุคคลฝายตางๆ มาชวยพิจารณาและแกไขปญหาเฉพาะอยาง หรือปญหาทั่วไปภายใน
องคการ
จากความหมายของคณะกรรมการ และการบริหารดวยระบบคณะกรรมการดังกลาว
สรุปไดวาคณะกรรมการ หมายถึง กลุมบุคคล หรือ องคคณะบุคคลคณะหนึ่งตั้งแตสองคนขึ้นไป
ซึ่งไดรับการแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจซึ่งอาจเปนสวนราชการหรือเปนตัวแทน
ที่ ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาก็ไดใหเขามารวมกันปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว สวนใหญ มักกําหนดใหมีหนาที่พิจารณาคนหาคําวินิจฉัยหรือขอตกลงรวมกันแลวรวบรวม
ขอวินิจฉัย หรือขอเสนอแนะตอองคการนั้นๆ โดยในทางปฏิบัติคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมักจะเปน
ทางการโดยรวมเอาบุคคลฝายตางๆมาชวยพิจารณาและแกไขปญหาเฉพาะอยางหรือปญหาทั่วไป
ภายในองคการ การบริหารดวยระบบกรรมการนี้ จําเปนอยางยิ่งที่คณะกรรมการแตละคนตองรับรู
และเขาใจวัตถุประสงค ตลอดจนแบงหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงตองมีขอตกลงในการปฏิบัติ
งานตางๆรวมกันอยางชัดเจนโดยแนวคิดในการบริหารดวยระบบคณะกรรมการไดรับความเชื่อถือวา
การแกปญหาและการตัดสินใจโดยคณะกรรมการจะกระทําไดดีกวาบุคคลคนเดียว เนื่องจากไดรวบ
รวมผูเชี่ยวชาญจากสวนตาง ๆ มารวมกัน เพื่อแกปญหาใหมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การบริหาร
ดวยคณะกรรมการอาจนําไปสูความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจไดงาย
จากการศึกษาในเรื่องการบริหารดวยระบบคณะกรรมการไดพบวามีการวิเคราะห
ประโยชนและขอจํากัด ไวดังนี้
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กําธร กิตติภูมิชัย (2524: 69) ไดอธิบายวาการบริหารดวยระบบคณะกรรมการ
เปนเครื่องมือในการประสานงานที่ดี สามารถการประกันความยุติธรรม และปองกันความลําเอียง
การรวมมือกันวินิจฉัยรอบดานขึ้นทําใหไดขอสรุปที่ตรงตามเปาหมายมากขึ้นกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ชวยใหเกิดการตัดสินใจตามหลักการและเหตุผล กอใหเกิดความเขาใจเปนการนําความรูของคนมาใช
ใหเกิดประโยชน แตในทางกลับกันนั้น การบริหารโดยคณะกรรมการกอใหเกิดความลาชา บางกรณี
ทําใหขาดผูรับผิดชอบโดยตรง เพราะตางถือวา กรรมการทุกคนตองรวมรับผิดชอบสิ้นเปลืองเวลา
และคาใชจาย อาจมีการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกับบุคคลอื่นในองคการที่มีหนาที่โดยตรงอยูแลว เปนเหตุ
ใหเกิดความขัดแยงระหวางคณะกรรมการที่มีความคิดตางกัน
กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 43) กลาววาประโยชนของการจัดโครงสรางองคการที่มี
การบริหารดวยระบบคณะกรรมการนั้น กอใหเกิดการพิจารณาอยางรอบคอบโดยอาศัยความคิดของ
กลุมและเปนแหลงของความคิดที่หลากหลาย ปองกันบุคคลคนเดียวมีอํานาจมากเกินไป ชวยในการ
ประสานงานและวางแผน กระตุนใหเกิดการมีสวนรวม ผูที่ไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการจะรูสึก
กระตือรือรน ภาคภูมิใจ สงผลใหปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจกัน
และเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน โดย กิติมา ปรีดีดิลก ไดอธิบายขอจํากัดของการบริหารดวย
ระบบคณะกรรมการไว ว าเป น การสิ้ น เปลื องเวลาและค าใช จ ายอาจมี การเลื อกตั ด สิ น ใจด วยวิ ธี
ประนีประนอม จึงไมไดเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุด ในบางกรณีอาจไมสามารถหาขอยุตไิ ด การกระจาย
ความรับผิดชอบ หากขาดความชัดเจน ทําใหไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง
จากแนวคิดของสําราญ ถาวรยุทธ (อางถึงใน พุทธฉัตร พูนเพิ่มสุขสมบัติ, 2530:
13 – 14) ไดอธิบายถึงประโยชนของการบริหารดวยระบบคณะกรรมการ สรุปไดวา ทําใหเกิดความ
รู ความคิด ความชํานาญ ตลอดจนประสบการณของบุคคลหลายคน เพื่อนํามาพิจารณาแก
ปญหาหรือตัดสินใจ ซึ่งถือวาเปนการแกปญหาที่ดีที่สุด สามารถปองกันความลําเอียงและความเขา
ใจผิดอันอาจเกิดจากการตัดสินใจที่พิจารณาโดยคนคนเดียว รวมทั้งชวยในการแกปญหาเรื่องที่
ตองตอสูกับอิทธิพลหรืออํานาจของผูมีอํานาจหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกอใหเกิดการประสานงาน
ที่ดี รูจักผูที่เกี่ยวของหรือบุคลากรมากขึ้น ทําใหเกิดความรวมมือเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายหรือแผนที่
กําหนด นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําใหเกิดความเขาใจแผนและนโยบาย
ดีขึ้นและไดรับความเชื่อถือและไววางใจ สงผลใหมีการดําเนินงานตามแผนตอเนื่องตอไป
ธงชัย สันติวงษ (2536: 332 – 334) ไดกลาววาเหตุผลที่มีการนําระบบการบริหาร
โดยคณะกรรมการมาใช เนื่องจากเปนประโยชนในการรวมมือและประสานงานจากการตัดสินใจ
ดวยความคิดของกลุม ซึ่งเปนการเสริมสรางความเขาใจและปฏิบัติงานเขากันไดดี แตขอจํากัด
ในการบริหารดวยคณะกรรมการนั้นพบวา มีการสูญเสียเวลาและคาใชจาย และบางกรณีไมสามารถ
หาขอยุติได ทําใหมีการตัดสินปญหาดวยวิธีการประนีประนอมมากกวาเหตุผล และยังไดพบวา
ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง หรืออาจมีการควบคุมดวยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการ
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สมยศ นาวีการ (2536: 271) อธิบายขอสรุปของ Maier K. ในเรื่องการบริหารดวย
ระบบคณะกรรมการวา ชวยใหมีขอมูลและความรูประกอบการตัดสินใจมากขึ้นความคิดเห็นหลาก
หลายทําใหมีทางเลือกในการแกปญหามากขึ้น มีความเขาใจการตัดสินใจมากขึ้น และกอใหเกิด
การยอมรับผลที่เกิดตามมามากขึ้น โดยขอจํากัดในการบริหารดวยระบบคณะกรรมการพบวาอาจเกิด
การครอบงําการตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกอใหเกิดความขัดแยง
Stoner, J.A.M (1978: 306) กลาววาการบริหารดวยระบบคณะกรรมการ ทําใหมี
กรรมการที่ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูหลากหลาย จะกอใหเกิดการตัดสินใจที่ดี สงเสริมการ
ประสานงานและความรวมมือ เนื่องจากกรรมการตองทํางานสัมพันธเกี่ยวของกัน และเกี่ยวของ
กับหนวยอื่น ๆ เปนหนทางฝกฝนเพื่อเตรียมการเปนนักบริหาร เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
แตมีขอจํากัดคือ เสียเวลาและคาใชจาย อาจมีการครอบงําการตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจ
เกิดการตัดสินใจแบบประนีประนอม ซึ่งไมใชการตัดสินใจที่ดีที่สดุ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด อย างหลากหลายผู วิ จั ย สรุ ป ได ว าการบริ ห ารด ว ยระบบ
กรรมการเปนเครื่องมือในการประสานงานและวางแผน และปองกันบุคคลคนเดียวมีอํานาจมาก
เกินไป จึงเปนเครื่องมือในการประกันความยุติธรรมไดระดับหนึ่ง กระตุนใหเกิดการมีสวนรวม
โดยผูที่ไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการจะรูสึกกระตือรือรน ภาคภูมิใจ สงผลใหปฏิบัติงานอยางเต็มที่
ชวยใหเกิดการวินิจฉัยรอบดานและตรงตามเปาหมายมากขึ้น การนําความรู ความคิด ความชํานาญ
และประสบการณของบุคคลหลายคนมาพิจารณาแกปญหาหรือตัดสินใจ จึงสงผลใหเกิดประสิทธิ
ภาพสงเสริมใหเกิดความเขาใจกันและเกิดความรวมมือในการปฏิบตั งิ านใหบรรลุจดุ มุง หมายหรือแผน
ที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจแผนและนโยบายดีขึ้น ได
รับความเชื่อถือ และไววางใจสงผลใหมีการดําเนินงานตามแผนตอเนื่องตอไป สามารถปองกันความ
ลําเอียงและควมเขาใจผิดอันอาจเกิดจากการตัดสินใจที่พิจารณาโดยคนคนเดียว รวมทั้ง ชวยในการ
แกปญหาเรื่องที่ตองตอสูกับอิทธิพล หรืออํานาจของผูมีอํานาจหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของความ
คิดเห็นหลากหลาย ทําใหมีทางเลือกในการแกปญหามากขึ้น เปนหนทางฝกฝนเพื่อเตรียมการเปน
นักบริหาร เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ แตไดพบวาการบริหารโดยระบบคณะกรรมการนั้นมี
ขอจํากัดสรุปไดวา กอใหเกิดความลาชาในการบริหาร บางกรณี อาจไมสามารถหาขอยุติได และ
บางกรณีทําใหขาดผูรับผิดชอบโดยตรง เพราะตางถือวากรรมการทุกคนตองรวมรับผิดชอบ เกิดการ
สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย อาจมีการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกับบุคคลอื่นในองคการที่มีหนาที่โดยตรง
อยูแลว เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางคณะกรรมการที่อาจมีความคิดตางกัน อาจมีการเลือกตัดสินใจ
ดวยวิธีประนีประนอม จึงไมไดเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุด อาจเกิดการควบคุมดวยบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
คณะกรรมการ จึงไมเปนการกระจายอําาจการตัดสินใจอยางแทจริง
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การบริหารดวยระบบคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ
Michael T. Brannick, Eduardo Salas and Caraiyn Prince (1968: 110-116)
กลาววาองคกรที่ดําเนินการดวยรูปแบบคณะกรรมการ มีโอกาสที่จะบริหารไดมีประสิทธิภาพมาก
กวา เนื่องจากสมาชิกจะตองรวมรับผิดชอบอยางไรก็ตาม การไดมาซึ่งกรรมการตองมีวิธีการที่
เหมาะสม จะทําใหไดผูที่มีความรูความสามารถ และกรรมการที่มีคุณภาพจะชวยใหมีการผสมผสาน
ความคิดที่จะนํามาใชในการตัดสินใจจากความรู แนวคิด และประสบการณของคณะกรรมการ
สงผลใหมีความรวมมือและพลังในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง สามารถปองกันความลําเอียงอันอาจจะ
เกิดขึ้นได แตหากคณะกรรมการที่มีจํานวนมากเกินไป อาจทําใหเกิดความสับสนและแตกแยกได
ธงชัย สันติวงษ (2531: 32-36) ไดใหความเห็นถึงวิธีการทํางานดวยระบบคณะ
กรรมการให มี ประสิ ทธิ ภาพสามารถทํ าได โดยกํ าหนดวั ตถุ ประสงค และอํ านาจหน าที่ ของคณะ
กรรมการอยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาเปน
กรรมการมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหดําเนินการประชุมไดอยางราบรื่น มีการคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถเพื่อชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและกลาวถึง
หลักในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (อุทัย หิรัญโต, 2519: 188-189
)โดยเสนอแนวคิดวาคณะกรรมการตองมีการกําหนดวัตถุประสงคไวแน นอนและชัดเจน
คณะ
กรรมการไมใหญเกินไป ซึ่งโดยปกติจะมี 6 – 12 คน ตองมีการเลือกกรรมการดวยความระมัดระวัง
อยางที่สุด โดยคํานึงถึงความเต็มใจและเวลาที่ผูนั้นจะอุทิศใหแกคณะกรรมการ และคณะกรรมการควร
ทําหนาที่พิจารณาไตรตรองโดยรอบคอบ ประนีประนอม กําหนดรูปแบบ และกอใหเกิดความคิดเห็น
หรือขอตกลงที่เปนประโยชนที่สุด
สรุปไดวาการบริหารดวยระบบคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวย
ปจจัย ดังตอไปนี้ สมาชิกจะตองรวมรับผิดชอบ การไดมาซึ่งกรรมการดวยวิธีการที่เหมาะสมซึ่งจะ
ทํ า ใหไ ดผูที ่ม ีค วามรูค วามสามารถ กรรมการที ่ม ีค ุณ ภาพจะกอ ใหเกิด ความรู ความคิด และ
ประสบการณตอ คณะกรรมการอื่น ๆ มีก ารผสมผสานความคิด ที่จ ะนํา มาใชใ นการตัด สิน ใจ
มีค วามรว มมือ และพลัง ในการปฏิบ ัต ิง าน มีก ลไกปอ งกัน ความลํ า เอีย งอัน อาจจะเกิด ขึ ้น ได
การกําหนดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจ มีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหดําเนินการประชุมไดอยางราบรื่น มีการคัด
เลือกประธานคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถ เพื่อชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
จํานวนคณะกรรมการที่ไมมากเกินไป
อยางไรก็ตามการบริหารดวยคณะกรรมการไมไดหมายความวาจะเปนการบริหาร
มีประสิทธิภาพเสมอไป การมีจํานวนคณะกรรมการมากเกินไป ทําใหเกิดความสับสนและแตกแยกได
การนําการบริหารดวยระบบคณะกรรมการมาใชในสังคมที่ยังไมมี ความพรอม หรือขาดผูชํานาญการ
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ในสาขาตางๆที่จะเขามาเปนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการแตกตางกันจนไมสามารถหาขอยุติ
ได การนํ าระบบคณะกรรมการมาใช กั บงานประจํ าซึ่ งมี ระเบี ยบ กฎ เกณฑ อยู แล ว การแต งตั้ ง
กรรมการซึ่งภารกิจมากจนไมสามารถจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่กรรมการและผูแทนไมสามารถ
เสนอความคิด หรือตัดสินใจได รวมทั้งการขาดระบบการประเมินผลที่ดี

แนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียน
Fabian Barcgargh (1891) ไดอธิบายถึงความสําคัญของคณะกรรมการโรงเรียน
ไววาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีคณะกรรมการบริหารงานเปนผูแทนของประชาชนที่เปน
เจาของและสนับสนุนโรงเรียน เปนการจัดตั้งระบบบริหารในระดับรากหญา
โดยสภาพการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น รัฐบาลกลาง (Federal Government)
มีบทบาทหนาที่ในการประสานงานและใหการชวยเหลือในการจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ
(Department of Education) ของแตละมลรัฐ มีบทบาทรับผิดชอบในการดําเนินงานและพัฒนาการศึกษา
ในมลรัฐของตน มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษาของมลรัฐ (State Board of
Education) แบงเปนเขตการศึกษา (School Districts) มีขนาดแตกตางกันไป การบริหารการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกามีความหลากหลายในแตละมลรัฐ ตั้งแตความหลากหลายในเชิงระบบ เชิงปจจัยปอน
(Input) และการบริหารจัดการ
ประเด็นปญหาการกระจายอํานาจในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากโครงสรางการศึกษา
ไมสามารถเพิ่มจํานวนนักเรียนใหสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังไดรับแรงกดดันจากการแขงขันคอนขางสูง
ในเรื่องคาใชจาย และจํานวนนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ แรงกดดันดังกลาวกอใหเกิดความตองการ
ในการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอยางเดนชัด ในเรื่องสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู การใหบริการ
การศึกษา การบริหารตนเอง และทําหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ชวงปลายทศวรรษ 1970 เขตการศึกษาจํานวนหนึ่งไดริเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของผูปกครอง นักกฎหมาย นักธุรกิจ สหภาพครู และ
ประชาชนทั่วไปที่ตองการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้ง มีสวนรวมใน
การตรวจสอบการทํางานของโรงเรียนโดยที่ประชาชนตางมีความเห็นที่สอดคลองกัน โดยใชแนวคิด
การกระจายอํานาจการบริหารไปยังสถานศึกษาซึ่งใชคําวา Sited-based management หรือ Schoolbased management ที่ใหระดับสถานศึกษาสามารถดําเนินการ ตัดสินใจสวนใหญ แมวายังคงเปนการ
ตัดสินใจของครูใหญ (Principal) คณะกรรมการสถานศึกษาตองสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจน และกําหนด
นโยบายกวางๆ ใหกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย Ikenberry (1974) ระบุวาคณะกรรมการ
การศึกษา (Board of Education) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบาท และภาระหนาที่ ในการกําหนด
นโยบายการบริหารโรงเรียน การบริหารบุคลากร การจัดทําแผนปฎิบัติการ และแผนระยะยาว การวัด
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ผล การประเมินผล และการตรวจสอบ แตการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาจะตอง
ไมเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่ชอบธรรมของสถานศึกษา การกระจายอํานาจการตัดสินใจจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา มีอํานาจตัดสินใจใน เรื่องหลัก 3 เรื่อง คือ
1) งบประมาณและทรัพยากร 2) บุคลากร 3) หลักสูตร/โปรแกรมการเรียน
North Central Regional Educational Laboratory(NCREL)’s Policy Briefs (1993)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา กลาววาสถานศึกษาทุกแหงตองบริหารผานคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาจะแตกตางกันในแตละมลรัฐอยางไรก็
ตาม โดยทั่วไปจะมีสมาชิกประมาณ 5 – 10 คน โดยประกอบดวย ผูปกครอง ครู ผูบริหารสถาน
ศึกษาบุคลากรฝายสนับสนุน สมาชิกในชุมชน และตัวแทนภาคธุรกิจ นอกจากนี้ในสถานศึกษา
ระดับมัธ ยมศึก ษาอาจเพิ่ม ตัว แทนนัก เรีย นดว ย โดยสมาชิก ของคณะกรรมการสถานศึก ษามา
จาก
การเลือกตั้งและบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาก็จะแตกตางกันไปในแตละมล
รัฐเชนกัน เชน ในชิคาโก กรรมการสถานศึกษา มีอํานาจในการคัดเลือกและประเมินผูบริหาร
สถานศึกษาอนุมัติและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา และตรวจสอบดานงบประมาณ
ของสถานศึกษา ในขณะที่คณะกรรมการสถานศึกษาใน ดีทรอยด มีอํานาจในการควบคุม การจัด
สรรงบประมาณ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสอน การรับนักเรียน เปนตน
การบริหารและการจัดการโรงเรียนในสหราชอาณาจักร ซึ่งดําเนินการในระดับ
สถานศึกษาไดมีการมอบอํานาจในการจัดการและบริหารสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษา หรือ ครูใหญ รวมทั้ง คณะครูเพื่อที่จะใหการบริหารตนเองของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ
หลังจากสหราชอาณาจักรไดประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษาเมื่อป
ค.ศ.1988 และมีคําสั่งปฏิรูปการศึกษา(ไอรแลนดเหนือ)ในป ค.ศ.1989 แนวคิดในการบริหารจัดการที่
สถานศึกษา ซึ่งสหราชอาณาจักรใชชื่อวา Local Management of Schools หรือ LMS จึงไดเริ่มกอตัวขึ้น
มีเปาหมายเพื่อเพิ่มความเปนอิสระแกสถานศึกษามากขึ้น
คณะกรรมการสถานศึกษาของสหราชอาณาจักรเรียกแตกตางกันไปในอังกฤษ
และเวลส เรี ยกว า School Governing Body ในไอรแลนด เหนื อเรียกวา Board of Governors และ
ในสกอตแลนดเรียกวา School Board
คณะกรรมการสถานศึกษา มีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางทั่วไปของโรงเรียนและ
หลักสูตรตามขอกําหนดในหลักสูตรแหงชาติ (National Curriculum) คณะกรรมการตองดําเนินการใหมี
การปฏิบัติตามหลักสูตรแหงชาติ มีการสอนดานศาสนา และตัดสินใจวาใชงบประมาณอยางไรและ
โรงเรียนควรจะมีบุคลากรอยางไร โดยทําหนาที่คัดเลือกครู รวมทั้งครูใหญ และรับผิดชอบในดาน
การสงเสริม และรักษาวินัยของบุคลากรอื่นๆ ยกเวนครูใหญ นอกจากนี้ยังทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางชุมชนในทองถิ่นและโรงเรียน
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ในทางปฏิบัติคณะกรรมการมอบหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารโรงเรียนใหแก
ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูใหญแตยังคงบทบาทในการพัฒนาและคิดตามแผนการปฏิบัติตามนโยบาย
โรงเรียน ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป และจัดการประชุมผูปกครอง
เปนประจํา โดยผูบริหารสถานศึกษา/ครูใหญ มีบทบาทหนาที่ในดานตางๆ เชน การจัดองคกร
มีสวนรวมในการจัดสรรหาบุคลากร ดําเนินการใหมีหลักสูตรแหงชาติ การสื่อสารและการประสานงาน
การควบคุมดูแลทรัพยากรการสอนและการประเมินผล เปนตน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (Board of Trustees) ในระบบการศึกษาประเทศ
นิวซีแลนด ประกอบดวย ผูแทนชุมชน 3-7 คน (ตามขนาดของโรงเรียน) ผูบริหารสถานศึกษา /
ครูใหญ 1 คน ผูแทนนักเรียน 1 คน(เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษา) สําหรับโรงเรียนที่มีชาวเมารีเขา
เรียนใหผูแทนชุมชน ที่มีผูปกครองเปนชาวเมารีรวมเปนกรรมการดวย (พิณสุดา สิริธรังสี, 2541) คณะ
กรรมการดังกลาวทําหนาที่ในดานตางๆ ดังนี้
1) ดานหลักสูตร มีหนาที่อํานวยการใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทาง
ของชาติวาดวยการศึกษาโดยพัฒนาโปรแกรมการเรียนของเด็ก ซึ่งยึดหลักการเรียนรูและทักษะที่จํา
เปนและเหมาะสมสําหรับเด็ก ติดตามพัฒนาการของเด็ก วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการเรียนรู
และ
สัมฤทธิผลของเด็กพัฒนาและปรับกลยุทธเพื่อสนองความตองการเรียนรูของเด็กประเมินผล
สัมฤทธิผลของเด็ก รวมทั้งเก็บรักษาประวัติและรายงานความกาวหนาของเด็ก
2) การจางงานและการบริหารบุคคล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเปนผูจาง
ผูบริหาร/ครูใหญโดยการสรรหาและแตงตั้งและผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูวาจางครูและบุคลากร
ในโรงเรียนอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางงานตามนโยบายที่รัฐกําหนดในการ
เพิ่มพูนศักยภาพการทํางานของบุคลากร การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การตระหนักในความตองการของเด็ก
3) ดานการเงินและทรัพยสิน จัดสรรงบประมาณการบริหารโรงเรียนตามลําดับความ
สําคัญที่กําหนดไวในธรรมนูญของโรงเรียนควบคุม ติดตามการใชจายเงินของโรงเรียน และการจัดทํา
บัญชีใหเปนปจจุบันตามที่ระบุไวในกฎหมาย The Public Finance Act 1989 และ The Educational Act
1989 จัดการเรื่องทรัพยสิน อาคารสถานที่ใหมีความปลอดภัยและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกนักเรียน
4) การดําเนินงานดานตางๆ ไดแก ปฏิบัติตามนโยบายของชาติวาดวยการศึกษา
(National Education Guidelines) รักษาระบบการปกครองตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเวลา
การปฏิบัติงาน การรักษาเวลาเรียน และชวงปการศึกษาของนักเรียน เปนตน
สวนของกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนดจะใหเงินสนับสนุนในรายการตางๆ เชน
เงินเดือนหลักสูตร และการประเมินผลการทํางานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งหมด สํานักงาน
ตรวจสอบการศึกษาจะติดตามตรวจสอบสถานศึกษาทุก 2–3 ป สถานศึกษาที่พบวามีปญหามากจะไดรับ
การติดตาม ตรวจสอบแยกแยะปญหาเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข (McClure, 1998)
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คณะกรรมการสถานศึกษาในระบบบริหารจัดการศึกษาของไทย
คณะกรรมการสถานศึกษาในระบบบริหารจัดการศึกษาของไทยไดเริ่มตั้งแตเมื่อ
มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช
2464 (ไพศาล อินทับทัน และสุริยา นนทศักดิ์, 2527) นับเปนกฏหมายการศึกษาฉบับแรก ไดมี
สาระสําคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรรมการการศึกษา กลาวไดวาเปนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนครั้งแรกโดยเรียกวา คณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย บุคคลที่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด
โดยไดรับมอบอํานาจจากอุปราช หรือสมุหเทศาภิบาลใหทําหนาที่ผูตรวจตรา ดูแลงบประมาณ
บัญชีเงินของโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้งขึ้น หรือทําหนาที่ผูชวยนายอําเภอ แบงเบาภาระ
ของนายอําเภอในโรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้งขึ้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหนาที่
ของคณะกรรมการศึกษาไวในมาตรา 30 (ภาคผนวก จ) ตอมาไไดมีการตราและประกาศใชพระ
ราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 แทน พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2564
ประกาศยกเลิกไป แตบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการศึกษายังคงเดิม
พระราชบัญญัติประถมศึกษาไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในระยะตอมา
อีกหลายฉบับและยังคงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการศึกษาเชนเดิมแสดงใหเห็นถึงนโยบายของ
รัฐในดานการกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาใหประชาชนมีบทบาทในการวาง
นโยบายและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการไดโอนงานดานการประถมศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด
และกรมสามัญศึกษามาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2523 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวย การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พุทธ
ศักราช 2525 (ภาคผนวก จ) มีสาระสําคัญในการกําหนดแนวทางการสรรหา จํานวน คุณสมบัติ การ
แตงตั้งวาระการเปนกรรมการ และหนาที่ของคณะกรรมการอยางชัดเจนขึ้น
ตอ มาไดม ีก ารปรับ เปลี ่ย นโครงสรา งคณะกรรมการศึก ษาประจํ า โรงเรีย น
ประถมศึกษาและไดมีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 โดยกําหนดใหโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน มีคณะกรรมการ
โรงเรียนจํานวน 9-15 คน โดยมาจากบุคคล 3 ฝาย คือ 1) ผูบริหารและครูในโรงเรียน
2)
ผูปกครองและศิษยเกาและ3)ผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนสัดสวนฝายละเทาๆกัน โดยใหคณะกรรมการ
โรงเรียนมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในแผนแมบทและแผนพัฒนาโรงเรียนใหความเห็นชอบ
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทาง และมีสวนรวมในการบริหารการเงิน
และงบประมาณของโรงเรียน รวมทั้งแสวงหาและสนับสนุน การเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
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โรงเรียนกับชุมชนและการสนับสนุนดานตางๆ การกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนดังกลาว
เปนการสนองนโยบายที่ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน แตกลไกดังกลาวยังคงมีขอจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งสวนใหญ
เกิดจากวัฒนธรรมในการบริหารจัดการ
เมื่อไดมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ซึ่งมีบทบัญญัติที่สนองในดานสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะ
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของชุมชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดมี
บทบัญญัติไวในมาตรา 43 วรรค 2 และมาตรา 289 รวมทั้ง การบัญญัติใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ การ
ศึกษาแหงชาติ ใน มาตรา 81 สงผลใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธ
ศักราช 2542 มีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายแมบทในการ
บริหารจัดการศึกษา ซึ่งไดบัญญัติองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวใน
มาตรา 40 และเพื่ออนุวัติตามพระราชบัญญัติฯดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2543 กําหนดใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาแตละสถานศึกษาอยางนอย 7 คน แตไมเกิน 15 คน และกําหนดบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ขอ (ภาคผนวก จ) หลังจากนั้น
พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดมีการปรับปรุงและ แกไขเพิ่มเติม และ
ไดมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งมีผลบังคับ ตั้งแตวัน
ที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดการบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ใน
มาตรา 40 บัญญัติใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับ และสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทน
พระภิกษุสงฆ และ /หรือ ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
การปรับเปลี่ยนระบบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ไดบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กํากับดูแลสถานศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ โดยมีบทบัญญัติในเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวเชนเดียวกัน
เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได
กําหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคผนวก จ) และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีการประกาศกฎกระทรวงฯวาดวยการกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 โดยกําหนดใหดําเนินการตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษา

1. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. รับการเสนอชื่อผูแทนกลุมบุคคล/องคกร

3 ตรวจสอบคุณสมบัติ

4.ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเลือก

5. จัดใหผูมีสิทธิ์ที่ไดรับเลือกแตละประเภท
เลือกกันเอง

ประกาศใหสถานศึกษาใด
เปนสถานศึกษาที่มีสภาพและ
ลักษณะแตกตางจาก
สถานศึกษาทั่วไป

ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6. ผูไดรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคล/ องคกร
และผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันสรรหา
และเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. จัดใหผูไดรับการสรรหาเปน
คณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ
จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ การสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน

8. เสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหา
เปนประธานและกรรมการให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาแตงตั้ง

ที่มา: กฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2546
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ตอนที่ 2 มโนทัศนเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปน
การประเมินความตองการจําเปน(needs) เปนการสํารวจ และสะทอนใหเห็นปญหา
ความตองการที่แทจริง(Real Needs) สุวิมล วองวาณิช (2542) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการวิเคราะหความ
ตองการจําเปน (Needs) สรุปไดวา เปนการวิเคราะหอยางมีระบบถึงความแตกตางระหวางสภาพที่
เปนอยูจริงในปจจุบัน (What is) กับสภาพที่คาดหวัง(What should be) ซึ่งจะสงผลใหไดขอมูลที่
สามารถระบุสภาพปญหาและความตองการอยางแทจริงที่เกิดขึ้นในองคการนําไปสูกระบวนการ
แกปญหาที่ตรงจุด เริ่มจากการศึกษาบริบท(Context Evaluation) ขององคการ โดยคํานึงถึงความเหมาะ
สมของวัตถุประสงคขององคการซึ่งจะตองสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของที่มีความสําคัญ
ตอ การกําหนดนโยบาย หรือ แผนงาน และขั้นตอนการวางแผน
นักวิชาการไดใหนิยาม ความตองการจําเปน (Needs)ไว ดังนี้
Kaufman (1992) ใหความหมายวา ความตองการจําเปนคือ ผลตาง (Gap)ระหวาง
ความตองการที่คาดหวัง กับสภาพที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
Stufllebeam and other (1985)ไดใหนิยามสรุปไดวา ความตองการจําเปน(Needs)
หมายถึง สิ่งที่จําเปนตองไดรับการตอบสนอง หรือกอใหเกิดประโยชนเมื่อไดรับการตอบสนอง
โดยแบงเปนมุมมองที่แตกตางกัน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานความแตกตาง (Discrepency View) ความตองการจําเปน(Needs) หมายถึง
ความแตกตางระหวางการกระทําหรือผลการปฏิบัติงานที่ตองการ (Desired Performance) กับการ
กระทําหรือผลการปฏิบัติงานที่สังเกตไดจากการปฏิบัติจริง (Observed Performance)
2. ดานความเปนประชาธิปไตย(Democratic View) ความตองการจําเปน(Needs)
หมายถึง ความปรารถนาหรือความตองการของคนสวนใหญซึ่งถีอวาเปนกลุมอางอิงที่เชื่อถือได
3. ดานการวิเคราะห (Analytic View) ความตองการจําเปน (Needs) หมายถึง
สารสนเทศของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในหนวยงานที่บุคลากรผูมีความสามารถไดพิจารณาลงความเห็นวามี
ความสําคัญตอหนวยงานและจําทําใหเกิดการพัฒนาในหนวยงาน
4. ดานการวินิจฉัย (Diagnostic View) ความตองการจําเปน (Needs) หมายถึง สิ่ง
ที่บุคคลไดพิจารณาแลววามีความบกพรองหรือขาดหายไป (Deficiency of absence) และพิสูจนได
วาสิ่งที่ขาดไปนั้นจะทําใหเกิดความเสียหาย (Harmful)ตอหนวยงาน
Witkin and Altschuld (1995) ไดใหความหมายวา ความตองการจําเปน (Needs) คือ
ความแตกตางระหวางสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันกับสิ่งที่ควรจะเปน

27

Mckillip (1987) กลาววา ความตองการจําเปน (Needs) คือ การตัดสินคุณคาของกลุม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับปญหาที่พบและพยายามในการแกปญหา 4 ประการ ดังนี้
1. ความตองการจําเปนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคุณคาซึ่งแตกตางกันไปในแตละบุคคล
2.ความตองการจําเปน เปนเรื่องเฉพาะของกลุมใดกลุมหนึ่ง
3. ความตองการจําเปน อยูในรูปของปญหาเมื่อผลผลิตไมเพียงพอ
4. ความตองการจําเปน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ หรือ การพิจารณาหา
หนทางในการแกปญหา
ในพจนานุกรม WEBSTER(1970) ไดใหความหมายวา ความตองการจําเปน (Needs)
หมายถึง สิ่งที่เปนประโยชนซึ่งขาดแคลนและเปนที่ตองการ หรือปรารถนาจะได แปลเปนภาษาไทย
ไดแก ความตองการจําเปน สิ่งที่ตองการ สิ่งที่จําเปน และปญหา
นพรัตน ศรีรุณ (2542) ไดให นิ ยามไวว า ความต อ งการจําเป น (Needs) หมายถึ ง
สภาพที่ แตกตางกั น หรือ ไมสอดคล องกั นของเหตุการณ หรือผลการปฏิบั ติ งานที่ เป นอยูจริงกับ
เหตุการณ หรือผลการปฏิบัติงานที่ควรจะเปนและสภาพแตกตางนี้จะกอใหเกิดผลเสียกับหนวยงานได
แต ถ าความต อ งการจํ า เป น ได รั บ การตอบสนองหรื อ ปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น จะส ง ผลให ห น ว ยงาน
มีการพัฒนาขึ้นไปดวย
จากนิยามที่ไดศึกษาคนความานั้น สรุปไดวา ความตองการจําเปน หมายถึง
ความแตกตาง(Discrepency)
หรือ ความขัดแยงไมสอดคลองกันระหวางสิ่งที่เปนอยูใน
ปจจุบัน(Current outcome) หรือ สถานการณปจจุบันที่บงบอกถึงสภาพของกลุมและสถานการณ
ที่ไดรับความสนใจในปจจุบันกับสิ่งที่พึงปรารถนา(Desired Outcome) หรือสถานการณที่
ตองการใหเกิดขึ้น หรือ สิ่งที่มุงหวัง ดังนั้น จึงเกิดชองวาง(Gap) หรือ ความตองการจํา
เปน(Needs) ซึ่งจะสะทอนถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น หากความตองการจําเปนไดรับการสนองหรือ
ปรับปรุงใหดีขึ้นจะสงผลใหหนวยงานมีการพัฒนาขึ้นมาก

ประเภทของความตองการจําเปน
นักวิชาการไดจัดประเภทความตองการจําเปนโดยใชหลักการจัดประเภทตาม
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ระดับของความตองการจําเปน
ไดแก ความตองการจําเปนของสังคม
(mega needs, Social needs) ความตองการจําเปนขององคการ (macro needs, organizational
needs) ความตองการจําเปน ของกลุมบุคคล (group needs) ความตองการจําเปนของบุคคล
(micro needs, personal needs) ความตองการจําเปนดานปจจัยและกระบวนการ (Quasi needs)
(Kaufman and Watkins, 1997; Kaufman et al., 1997; Muir et al, 1998)
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2. สิ่งที่ถูกประเมิน ไดแก ความตองการจําเปนดานผลลัพธ (outcome needs)
ความตองการจําเปนดานผลผลิต(output needs) ความตองการจําเปนดานผลิตผล(product need,
input needs) และความตองการ
จําเปนดานการแกปญหา(solution needs) (Kaufman and
Watkins, 1997; Kaufman et al., 1997; Muir et al, 1998)
3. เจาของความตองการจําเปน แบงเปน 3 ระดับ คือ ความตองการจําเปนปฐม
ภูมิ(Primary needs) เปนความตองการจําเปนของผูรับบริการ ความตองการจําเปนทุติยภูมิ
(Secondary needs) เปนความตองการ จําเปนของผูใหบริการ ความตองการจําเปนตติยภูมิ
(Tertiary needs) เปนความตองการจําเปนดานทรัพยากร(Resources) และการแกไขปญหา
(Solution) Witkins, 1994
Bradshaw(1972 อางถึงใน Mckillip, 1987 ) จําแนกความตองการจําเปนตาม
ความคาดหวัง 4 ประเภท สรุปไดดังนี้
1. Normative needs ความตองการจําเปนในรูปแบบของความแตกตางของ
สภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังไว ซึ่งสภาพที่คาดหวังไวนั้น ไดรับการกําหนดหรือสราง
เกณฑจากประสบการณและความรูของผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ความตองการจําเปนประเภทนี้มี
ประโยชนมากในการดําเนินการวางแผนในดานที่ไมเคยมีประสบการณในการทํางานดานนั้นมา
กอน หรือมีประสบการณเพียงเล็กนอย แตกลุมเปาหมายอาจไมไดนํามาใชประโยชน เนื่องจากเปน
ความตองการจําเปนของกลุมผูเชี่ยวชาญเทานั้น
2. Felt needs ความตองการจําเปนที่เกิดจากความคาดหวังของสมาชิกภายใน
กลุมที่มีผลผลิต หรือผลงานของตน อาทิ ความตองการจําเปนในการฝกอบรม หรือการพัฒนา
ทีมงาน
3. Expressed needs ความตองการจําเปนในรูปแบบของความแตกตางของ
สภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังไว ซึ่งสภาพที่คาดหวังไวนั้นเปนความตองการของผูรับบริการ
อาทิ จํานวนผูสมัครเขาเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเปนประโยชนในการตัดสินใจดานงบประมาณและ
การกําหนดแผนงานขององคกร
4. Comparative needs ความตองการจําเปนในรูปแบบของความแตกตางของ
การไดรับบริการของกลุมเปาหมายในพื้นที่ที่ตางกัน
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ตอนที่ 3 มโนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
จากการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การด า นการศึ ก ษามี ผ ลให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการองคการของสถานศึกษาซึ่งสงผลถึงปจจัยอื่นๆทําใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะมีสวนรวมในการบริหารซึ่งตองอาศัยการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการ
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบรวมมือในการพัฒนาและปฏิบัติดวยความเต็มใจโดย
อาศัยแนวความคิดพื้นฐาน (Basic Assumption) จากทฤษฎีการจูงใจของ Molivation Theory ซึ่งเชื่อวา
1. มนุษยยอมมีความตองการเหมือนๆกัน ตราบใดที่ไมสามารถตอบสนองความ
ตองการไดก็จะเกิดปญหาความตองการอยูเรื่อยไป แตถาความตองการไดรับความตอบสนองจะเลิก
สนใจ
2. มนุษยตอบความสนองความตองการแตกตางกันทางดานปริมาณ ความตองการ
ระดับต่ําคอนขางมีขอบเขตจํากัด แตความตองการระดับสูงมักจะไมมีขอบขีดจํากัด
การพัฒนาบุคลากร เปนเรื่องที่มีความละเอียดออนและซับซอน เนื่องจาก คนมีความ
แตกตางกัน ทั้งในดานความรูสึกนึกคิด อารมณ ความตองการ ลักษณะและสถานะของแตละคน การ
กําหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการในการพัฒนาบุคลากร จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และมีความละเอียดออนอยางยิ่ง
จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประกอบการนําเสนอแนวทางใน
การพัฒ นาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู วิจัยไดสั งเคราะห จากแนวคิ ดในการพั ฒนา
บุคลากรของนักวิชาการและรายงานการวิจัยของผูที่วิจัยในดานการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย อาทิ
Frederick H. Harbinson and Charles A. Myers(1964: 2-3), Castetter(1976: 273), Sikula(1981:
236-239) พรรณี ประเสริฐวงศ(2515: 435), สมพงษ เกษมสิน(2516: 182), กิติ ตยัคคานนท(2520:
22), พนัส หันนาคินทร(2524: 87-88 และ 2526: 133-134), วิจิตร ศรีสอาน(อางถึงใน โสรัจ แสนศิริพันธ,
2527: 215), สมาน รั ง สิ โ ยกฤษฎ (2530: 82), กรรณิ กา นิ ย มศิ ล ป (2531: 158), นพพงษ บุ ญ จิ ต รา
ดุ ล ย (2534:37), ชาญชั ย อาจิ น สมาจาร(2535), สมคิ ด บางโม(2538:123), อรรณพ จี น ะวั ฒ น (
2539), วีระวัฒน อุทัยรัตน(2544) และ ณัฐณิภา คุปรัตน(2544) ไดขอสรุปวา การพัฒนาบุคลากร
เปนการปรับปรุงในลักษณะกระบวนการเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเพิ่ มพูน
ความรู ความสามารถ มีศักยภาพ สมรรถภาพเชิงสรางสรรค ทักษะ ประสบการณ รวมทั้งทัศนคติ
คานิยมที่ดีในการทํางาน ไดรับการเพิ่มขวัญ กําลังใจ ความเชื่อมั่น ตลอดจนการรับแนวความคิดใหมใน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับงานในหนาที่ที่ตองกระทําและรับผิดชอบให ดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
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โดยหลักการแลวแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรในองคการ เปนนโยบายที่สําคัญ
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาองคการ การพัฒนาบุคคลกรในองคการจึงควรมีความตอเนื่อง
และเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหารงานเพื่อใหบุคลากรในองคการเปนผูที่มี
ความเหมาะสมมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี(Quality of Worklife)
และสงผลสะทอนทําใหองคการมีผลผลิตและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ปจจุบันการพัฒนาบุคคลไดมีแนวโนมขยายรูปแบบเปน “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย” คือ ประสบการณที่จัดระเบียบโดยไดรับการสนับสนุนและออกแบบหรือกําหนดขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันไดเนนสิ่งที่ดีกวาสําหรับสภาพของมนุษยโดยการ
ผสมผสานเปาหมายขององคการและความตองการของเอกัตบุคคล
จากการอธิบ ายความหมายของการพั ฒ นาบุ คลากรดังกลาวไดสะท อนแนวคิด
เกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร Chris Argyris (1974) ศาสตราจารยทางการบริหาร
การอุต สาหกรรม (Industrial Administration) แหง มหาวิท ยาลัย Yale ไดเ ผยแพรแ นวคิด
หลักการใหผูบ ริห ารสนับสนุนคนงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความรูสึก
รับผิดชอบตองานที่ทําและเพิ่มพูนความสามารถในการรับผิดชอบตองานตางๆ Argyris ไดกลาววา
บุคคลในองคการใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งจะมีความคิดและแนวคิดวา (ก) ตนเองอยูในสังคม
ในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคการ และเปนสวนที่ตองธํารงสวนใหญทั้งหมด ในขณะที่สวนใหญ คือ
องคการก็รักษาสวนยอย คือบุคคลในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน (ข) เปนผูที่ตองปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมในองคการซึ่งเปนลักษณะของบุคคลทุกคนที่ตองพยายามใหตนเองเกิดการสมดุลกับผูอื่น
ภายในองค การ รวมทั้ ง สรางความสมดุลกับสิ่ งแวดลอมภายนอก หรือปรับปรุงตนเองให เขากับ
ภาวการณของสังคม (ค) มีหลักจิตวิทยาวา บุคคลทุกคนในองคการหนึ่งๆตองการผลักดันตัวเองให
รุดหนาออกไปอยูเสมอตามกําลังความสามารถเพราะทุกคนไมตองการอยูกับที่ (ง) บุคคลทุกคน
ในองคการ จะกําหนดความตองการของตนเอง ซึ่งแนนอนวา ความตองการนั้นจะเหมือนกันไมได
(จ) จะตองแสดงออกมาเพื่อใหบุคคลและองคการ ยอมรับความสามารถของตนเอง และประการสุดทาย
(ฉ) จะตองแสดงความสามารถ เพื่อปองกันตนเองและองคการในทุกลักษณะของกระบวนการที่เกิดขึ้น
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2535) ไดใหทัศนะถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคคล โดย
เหตุผลสําคัญ คือ
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิธีการทํางานมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา
องคการตองพยายามใหบุคลากรกาวหนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
2. การลงทุนเพื่อพัฒนาบุคคลยอมไดผลระยะยาวกลับคืนมาจากการสราง
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีตอองคการ
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3. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
เมื่อไดคัดเลือกจากคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการขององคการตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเทคโนโลยีและ
ความคาดหวัง เจตคติที่มีตองาน และองคการ

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร ชวยใหคนในหนวยงานไดทราบอุดมการณหรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายใหมๆ เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอการทํางาน ชวยใหเกิดปญหานอยลงในการทํางาน กอใหเกิด
ทัศนคติที่ดี และเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความรู ความชํานาญ ของบุคลากรโดยตรง เพิ่มขวัญ
กําลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เพิ่มผลผลิต ทั้งปริมาณ คุณภาพ ลดตนทุนการผลิตลง เพิ่ม
ความมั่นคงแกองคการ และคนงาน ทั้งมีความยืดหยุนดีขึ้น ในการทํางานสามารถลดกําลังแรงงาน
จากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่งได ลดอุบัติเหตุจากความประมาท ความไมรูวิธีปฏิบัติงาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถลดการควบคุมที่มากจนเกินไป ความสิ้นเปลืองลดลง มีการขยายงาน
และการเติบโตขององคการ โดยการเพิ่มคนที่มีคุณภาพที่ตองการเฉพาะงาน
1. ประโยชนกับตัวผูรับการพัฒนา
1. เปนการพัฒนาความรูใหมและศึกษา ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวทางที่จะ
ปรับปรุงผูที่อยูมานาน และคนใหม ชวยใหไดพัฒนานิสัย ความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร
2. ชวยใหเกิดทักษะ ความชํานาญสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหแกบุคลากรใน
การปฏิบัติงานแกทุกคนลดชองวางระหวางวัย ความรู ความสามารถใหทุกคนมีความรูใกลเคียงกัน
3. ชวยใหเกิดผลิตผล ความสามารถที่จะแสดงออกในการสรางสรรแนวความคิด
ที่จะปรับปรุงทัศนคติตองาน วิชาการ และคนไดดีขึ้น มีผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหา
ที่คางอยูในใจ หรือแกไมได มีความอยากรูอยากเห็น อยากเผยแพร ปรับปรุงหนาที่การงานให
ดีขึ้น โดยทุกคนมีโอกาสอยางเสมอภาค กอใหเกิดขวัญ กําลังใจ แรงดลใจที่คิดเสมอวาองคการ
มีความหวังดี ไมทอดทิ้ง จึงสละเวลาใหกับงาน และเปนแรงดึงดูดบุคลากรอื่นๆ ที่จะมารวมงาน
และสรางสรรใหเกิดความกาวหนากับทุกคนทันกับวิทยาการสมัยใหมที่เกิดขึ้นมีประสบการณกับ
คน สังคม ภาวะแวดลอม วิชาการมากขึ้น
4. มีโอกาสไดรูจักกับวิทยากร และผูรวมประชุม ทําใหเกิดมีมนุษยสัมพันธ สราง
ความสัมพันธกันเพื่อชวยเหลือกันในอนาคต
5. ไดใชเวลาในการอบรม พักผอน หาความสนุกสนานใหกับชีวิต ไดเที่ยวเตร
รูจักสถานที่
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2. ประโยชนเกี่ยวกับองคการ สํานักงาน ประเทศชาติ
1. กอใหเกิดผลิตผลที่ดีแกองคการ
2. ทําใหมีสิ่งใหม ๆ ในองคการ จากความคิด ทักษะที่ไดรับจากการอบรม
3. การพัฒนาคนเพื่อประโยชนขององคการ คนจะพยายามจดจําลอกเลียนวิธีการ
มาพัฒนาแผนกของตน ไดคนที่ทันสมัยทันเหตุการณมาใชในองคการ ทําใหคนที่อยูกอนมีโอกาส
เทาๆกับคนใหม คนไปรับการพัฒนากลับมาก็มีของใหมมาใหคนที่อยูไดมีโอกาสพัฒนาทัศนคติไป
พรอมกันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สรางขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจใหเกิดขึ้นในองคการมี
ทัศนคติที่ดีกับนโยบาย วัตถุประสงคขึ้น นําสิ่งที่ไดรับมาปรับปรุงสิ่งแวดลอม บรรยายการทํางานให
ดีกวาเกาทุกคนจะทํางานดี โอกาสที่จะมีกําไรมากกวาขาดทุนลดอุบัติเหตุและความสิ้นเปลืองลงไป
มาก
4. เพื่อโอกาสจะไดไปรับการพัฒนาเกิดของใหมๆขึ้นในหนวยงานทุกคนจะสราง
ผลงานทางดานดีใหเกิดขึ้น และประเทศชาติจะมีคนที่มีคุณภาพ
5. การพิจารณาเลื่อนระดับตําแหนงสามารถทําไดงาย การปกครองบังคับบัญชา
การสั่งการจะงายเขา และทุกคนเชื่อฟง เลื่อมใสองคการ เพื่อความกาวหนาของตนเองโอกาส
ผละงาน ลาปวย ลาหนีงาน มีนอยลงเพราะเกรงจะกระทบสิทธิในโอกาสที่จะไดรับการพัฒนา
6. กอใหเกิดความสัมพันธ และความสามัคคีในหนวยงาน มีโอกาสจะดึงคนมา
รวมงานมากขึ้นความอิจฉาริษยา การกลั่นแกลงจะหมดไป เพราะไดรับระบบคุณธรรมมาพิจารณา
ทั้งนี้ ทุกคนเปนคนมีคุณภาพ จึงจะไดรับการสนับสนุน

หลักการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรที่ไดผลตามวัตถุประสงค จะตองคํานึงถึงทั้งตัวบุคลากรและ
องคการซึ่ง ปรีชา คัมภีรปกรณ, กลา ทองขาว (2531:320) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาบุคลากรวา
ประกอบดวย
1. การพัฒนาเปนเรื่องของบุคคล และเปนไปเพื่อแตละคน การพัฒนาตองคํานึง
ถึงความแตกตางของบุคคล
2. การพัฒนาตนเอง คือพื้นฐานของการพัฒนาทั้งมวล แรงจูงใจของบุคคลใน
การพัฒนาและความตองการศึกษาจะมีความหมายขึ้นมากอนที่จะมีกระบวนการพัฒนา
3. ประสบการณในการปฏิบัติงานปจจุบัน คือสวนสําคัญที่สุดของการพัฒนา
สิ่งที่สามารถยั่วยุใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองที่ดีคือ สภาพการสัมผัสปจจุบัน
4. การพัฒนาจะตองเปนไปตามโอกาสและความตองการของแตละคน
5. ผูบริหารหรือหัวหนางาน คือ ผูรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาบุคลากรภายใต
การบังคับบัญชา
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ภิญโญ สาธร (2517: 446 – 447) ไดกลาวถึงการพัฒนาบุคลากรในระหวาง
ทํางาน มี 7 วิธี คือ
1. วิธีศึกษางานไปพรอมๆกับการปฏิบัติงาน(On the job training) คือ การใหเขา
ปฏิบัติงานโดยกําหนดใหบุคลากรเกาคนหนึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยชวยสอนหรือแนะนําตลอดเวลาที่
ทํางานไปดวยกัน
2. วิธีปฐมนิเทศ(Vestibule training and orientation) การจัดใหคนงานที่เขาใหม
เขาชั้นเรียนเปนทางการชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหเขาใจลูทางที่จะปฏิบัติงาน
3. วิธีใหทํางานในฐานะผูชวยสอนหรือลูกมือชั่วคราว(Apprenticeship
training)อาชีพชางเทคนิคนิยมใชบุคลากรใหมเปนลูกมือหรือผูชวยไปกอนจนกวาจะเปนงาน
4. วิธีใหฝก(Internship training) คือ การใหฝกทํางานจริง ๆ กอนบรรจุ
5. วิธีฝกอบรมระยะสั้น(Learner training) ไดแก การฝกงานระยะหนึ่งกอนบรรจุ
6. วิธีสงไปเรียนบางวิชาในมหาวิทยาลัย(Outside Courses) ไดแก การตกลงกับ
ทางมหาวิทยาลัยขอใหรับบุคลากรบางคนไปเรียนเพิ่มเติมบางวิชาโดยไมมุงรับปริญญาและไปเรียน
เฉพาะวันที่มีสอน เวลาอื่นกลับมาทํางานตามปกติ
7. วิธีสงไปศึกษาเพิ่มเติมเต็มเวลา(Retraining or upgrading) คือ การใหลาศึกษาตอ
เต็มเวลาไมตองมาทํางาน แตตองไปศึกษาวิชาที่องคการตองการ เพื่อใหกลับมาทํางานดานนั้นหลัง
จากศึกษาสําเร็จแลว ไดแก การลาไปศึกษาตอทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
การฝกอบรม(Training)เปนวิธีการหนึ่งที่นํามาใชในการพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพและความสามารถเพิ่มขึ้นหนวยงานตางๆจะจัดใหมีการฝกอบรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ในการทํางาน 3 สถานการณ คือ
1. ผูทํางานไมสามารถทํางานทั้งหมดบางสวนได
2. ผูทํางานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน (Tasks) ใหม จําเปนตองไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะ และ เจตคติ
3. เมื่อผูปฏิบัติงานไดรับมอบงาน(Job)ใหม
การฝกอบรม(Training) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้น เพื่อใหคนเปลี่ยนแปลง
การกระทํา หรือ พฤติกรรม(Behavior) ในการปฏิบัติงาน เปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษา(Education)
และการสื่อความหมาย (Communication) โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. คน (People) คือ ผูรับการอบรม
2. การเรียนรู (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการอบรม
3. งาน (Job) ประกอบดวยกิจกรรมของงาน (Tasks) หลายๆชนิด ซึ่งผูเรียน
ปฏิบัติโดยมีความรู (Knowledge) ทักษะ(Skill) และ เจตคติ (Attitude)ตางกัน
4. การปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง การประกอบกิจกรรมแตละอยาง
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ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรจําเปนจะตองกําหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ซึ่งนักวิชาการไดใหแนวคิดในดานหลักการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆไว ดังนี้
1. Orientation การฝกอบรมปฐมนิเทศ คือ การจัดใหผูปฏิบัติงานใหมไดรับ
ความรูทั่วไปขององคการ คุนเคยกับสภาพ และมั่นใจในการปฏิบัติงาน
2. On-the-job-training การฝกอบรมโดยการลงมือทํางาน คือ การฝกใหปฏิบัติงาน
ในขณะจัดการฝกอบรม
3. การสอนแนะ(Coaching) เปนรูปแบบหนึ่งของการฝกอบรมไปพรอมๆกับ
การทํางาน On The Job Training ซึ่งผูบริหารดําเนินการกับพนักงานโดยตรง ในการสอนเพื่อ
ปรับปรุงทักษะที่สัมพันธกับงานที่พนักงานทําอยู พัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานซึ่งจะนํา
ไปสูผลกําไรที่สูงกวา และ/หรือการบริการที่ดีกวา รวมทั้งผลขางเคียงอื่นๆ การสอนแนะ
(Coaching) มีความจําเปนเมื่อผลการปฏิบัติงานจริงไมสัมพันธกับผลงานที่คาดหวัง โดยมีหลักเกณฑ
ที่ตองพิจารณา 2 ประการ คือ ควรนํามาใชเมื่อมีปญหาที่สัมพันธกับทักษะเฉพาะ(Specific Skill) และ
เมื่อปญหาทักษะมีความงายเพียงพอที่จะแกไขได
4. Pre-service training การฝกอบรมกอนประจําการ คือ การจัดใหผูปฏิบัติงาน
ฝกปฏิบัติงานจริงกอนเขารับหนาที่ปฏิบัติงาน
5. In-service training การฝกอบรมขณะประจําการ เพื่อเพิ่มพูนความรู
(Knowledge) ทักษะ(Skill) และ เจตคติ (Attitude) เพื่อใหผลของการปฏิบัติงานดีขึ้น เมื่อหนวยงานได
รับมอบงานใหม เพื่อเพิ่มผลผลิต หรือ เพื่อแกสวนขาดของการปฏิบัติงาน
6. Postgraudate trainingการฝกอบรมหลังหลักสูตรปริญญาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหสูงขึ้น
7. Vestibule Training การฝกอบรมในหองทดลองปฏิบัติงาน
8. Apprenticeship Training การฝกหัดชางฝมือ
9. Intership Training การฝกงาน
10. Special Purpose Program การฝกอบรมพิเศษ
หวน พินธุพันธ (2528 : 82 – 83) กลาวถึงรูปแบบการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี้
1. การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน ซึ่งมุงหมายที่จะ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะของ
องคการหรือหนวยงาน
2. การศึ กษาต อซึ่ งอาจทํ าได ทั้ งการศึ กษาต อในประเทศและการศึ กษาต อต าง
ประเทศ
3. การศึกษาดูงาน เปนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ
4. การสัมมนา เปนการประชุมรวมกันเพื่อศึกษาคนควาเรื่องราวตาง ๆ ซึ่งอาจ
จะแบงกลุมศึกษาเรื่องที่กําหนดไว แลวนําผลที่ศึกษามาเสนอตอที่ประชุมใหญ
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการพบปะ การประชุมศึกษาหารือกัน เพื่อแก
ปญหาทางภาคปฏิบัติระหวางผูมีประสบการณนั้นมาแลวและมีความสนใจที่จะแกปญหานั้นรวมกันนอก
จากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จะทําไดอีก เชน การฟงปาฐกถา การฟงอภิปราย
Castetter(1976 : 279) ไดกลาววา รูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
การบรรยาย(Lecture), การประชุ ม (Conference), การสั ม มนา(Seminars), การอภิ ป ราย(Guided
Discussions), การประชุ มเชิงปฏิ บั ติงาน(Workshop), การหมุ นเวียนตําแหน ง(Position Rotation), การ
สอนแบบสํ าเร็ จ รู ป (Programmer Instruction), การประชุ ม ย อ ย(Meeting), การมอบหมายงาน
พิเศษ(Special Assignment), การแจกเอกสาร(Written Materials), การศึกษาเฉพาะกรณี(Case Studies),
ภาพยนตร (Films), เทปบั น ทึ กเสี ยง(Recordings), โทรทั ศน (television), การเล นเกม (Games), การ
เลี ยน แบ บ (Simulation), การฝ กอบ รม ระยะสั้ น (Sensitivity training), การบ รรยายโดยครู
พิเศษ(Coaching),
การสาธิต(Demonstrations), การทดลองปฏิบัติงาน(Internships), การใชครู
ผู ช วย(Assistantships),
การศึ กษาพิ เศษ(Special study), การศึ ก ษาพิ เศษ(Graduate Work),
โค รงก ารวิ จั ย(Research Projects), ก ารเยี่ ยม ช ม กิ จการ(Intervisitation), โป รแกรมการแลก
เปลี่ ยน(Exchange Programs), กิ จกรรมรายบุ ค คล(Individualized Activities), การศึ ก ษาการประสาน
งาน(Cooperative Studies), การแสดงบทบาทสมมุ ติ (Role Playing), การฝ กหั ดแก ป ญ หา(In- Basket
Technique), การระดมความคิ ด(Brain storming),
การมี ส วน ร ว มกั บ สถาบั น ท าง
สังคม(Institutes) และการจัดทัศนศึกษา(Travel)
สมิต อาชวนิจกุล (2534: 175) ไดระบุวาระดับการศึกษาไมไดเปนเครื่องชี้วัดถึง
ความเจริญกาวหนาในการทํางาน แตการปรับปรุงพัฒนาตนเองทําใหผูปฏิบัติงานที่มีความมุงมั่นใน
การพัฒนาตนเองมีความเจริญกาวหนามากกวาผูสําเร็จการศึกษาระดับสูง แตไมไดมีการพัฒนาตนเอง
หลังจากสําเร็จการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ พจน เพชระบูรณิน (2528: 8) ซึ่งไดกลาววา การ
พัฒนาตนเองอยางถูกตอง และจริงจัง มีความสําคัญในการสรางความสําเร็จในชีวิตการงานและการ
อยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมอยางมีความสุข
ชาญชัย อาจินสมาจาร(2540: 111) ไดใหทัศนะวา ผูบริหารมีความจําเปนตอง
พัฒนาตนเองและบุคลากรอื่นๆอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทุกฝายมีคุณสมบัติทั้งทางกาย สติปญญา
อารมณ และสังคม ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดของ บัณฑิต
อินทรชื่น(2526, อางถึงใน นิรันดร วัชรินทรวัศน, 2540: 13) สนับสนุนความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองของ ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานวาเปนตัวชี้วัดถึงผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาดวย

การพัฒนาโดยวิธีใหมีประสบการณจากการทํางาน
การทดลองเรียนงาน (Understudies), การหมุนเวียนงาน (Job Rotation), การสอนงาน
(Coaching), การบริหารในรูปกรรมการ (Multiple Management)
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การอบรมและพัฒนาผูบริหาร
การเรียนโดยไมใหปริญญา (University Non Degree Program) สถาบันแหงแรก
ในสหรัฐอเมริกาที่ดําเนินการเมื่อ ป ค.ศ.1931 คือ M.I.T. ตอมา Harvard Business School ไดจัดขึ้น
ในป ค.ศ.1943 นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ อาทิ เกมการบริหาร (Management
Games), กลุมสัมพันธ (Sensitivity Training), ตารางการบริหาร (Managerial Grid)

การกําหนดความจําเปนในการพั
นในการพัฒนาบุคคล
เนื่องจากบุคลากรในหนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกันมีพื้นความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ดังนั้น การที่องคการหรือหนวยงานจะดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรจําเปนจะตองศึกษาและพิจารณาเสียกอนวามีความจําเปนมากนอยเพียงใดที่จะตอง
พิจารณาบุคลากรในองคการหรือหนวยงานเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรไดประโยชนตาม
วัตถุประสงค ผูเชี่ยวชาญไดกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี้

ประเภทของความจําเปนในการพัฒนาบุคคล
ชาญชัย ลวิตรังสิมา และเชิดวิทย ฤทธิ์ประศาสน (2520 : 70-71) จําแนกประเภทของ
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรไว 2 ประเภท คือ
1. ความจําเปนที่ปรากฏชัดแจงดวยตัวของมันเอง เชน เมื่อมีบุคลากรเขาใหม เมื่อมี
การแตงตั้งโยกยายไปดํารงตําแหนงใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวิธีทํางาน
2. ความจําเปนที่ไมปรากฏชัดแจงดวยตัวของมันเองแตมีสิ่งแวดลอมหรือปจจัยอื่นๆ
เชื่อมโยงกอใหเกิดปญหาเหลานั้น เชน ความดอยประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรต่ํา ความลาชาสิ้นเปลือง ความขัดแยงหรือขอพิพาทในการปฏิบัติงาน
อุทัย ธรรมเตโช (2531 : 242) ไดแบงประเภทความจําเปนในการพัฒนาหรือฝกอบรม
ไว 3 ประการ คือ
1. ความจําเปนที่ปรากฏชัดแจงมีลักษณะเปนปญหาขอขัดแยงและกอใหเกิด
ความเสียหายแกหนวยงานอยางชัดเจนในปจจุบัน
2. ความจําเปนที่คาดวาจะมีในอนาคต เชน เมื่อจะนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมๆ เขามาในหนวยงาน
3. ความจําเปนที่จะตองอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคคล และหนวยงาน
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร เปนสิ่งที่องคการ ผูบริหารจะตองคํานึงถึงเปน
ประการแรก กอนที่จะดําเนินการพัฒนาบุคลากรซึ่งความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีทั้งที่
ปรากฏชัดแจงและความจําเปนที่ไมปรากฏชัดแจง
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การวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
Weihrich and Koontz (1993: 420) ไดระบุวาการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะการ
พัฒนาในระดับผูบริหารนั้น พิจารณาไดเปน 3 สวน คือ 1) งานในปจจุบัน 2) งานที่ตอเนื่อง 3)
ความตองการจําเปนในอนาคต โดยสรุปไดดังแผนภูมิตอไปนี้
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิการพัฒนาบุคลากรขององคการ
Present Job
งานปจจุบัน
Actual
Performance
การปฏิบัติงาน
ที่ทําอยู

Next Job
งานที่จะทําตอไป

Required
Performance
การปฏิบัติงาน
ที่ตองการ

The Gap: Needs Identified
by Performance Review
ชองวางระหวางการปฏิบัติงาน

Present
Competency
ความ
สามารถใน

Required
Competency
ความสามารถ
ที่จําเปน

The Gap: Needs Identified
by Potencial Review
ชองวางระหวางความ

Individual Traning Needs
ความตองการจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากร

The Future
งานในอนาคต
New Competency
Required by
Changed Technology
& Method
ความสามารถใหม
Additional Needs :
Identified by Top
Management
ความจําเปนอื่นๆ
ที่กําหนดโดย
ผูบริหารระดับสูง

Enterprise Training Plan
แผนการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงาน
On-the-job Training
ฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน

Internal & External Training
ฝกอบรมภายในและภายนอก

Organization
Development
การพัฒนาองคการ

Evaluation การประเมินผล
ที่ ม า : ผู วิ จั ย ป รั บ ป รุ ง ม า จ า ก Weihrich, Heinz and Koontz, Harold. Management: A Global

Perpective. 10thed. New York: McGraw–Hill, Inc., 1993. pp. 421.
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จากแนวคิดในเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคคลดังกลาวสรุปไดวาการพัฒนาบุคลากรมี
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะหหา
ความต องการจํ าเป นในการพั ฒนาบุ คลากร การวางแผนการพั ฒนาบุ คลากร การดํ าเนิ นการพั ฒนา
บุคลากร และการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

การประเมินความตองการการฝกอบรม(Training Needs Assessment)
Sally Harper(1987) มีแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความตองการการฝกอบรมวา
ความรู ทั ก ษะ ความชํ านาญ และทั ศ นคติ ข องบุ ค คลจะเกิ ด ขึ้ น ในองค ก ารโดยการเรี ย นรู แ บบ
ไมเปนทางการ โดยบุคคลนั้นจะตองมีความสนใจใฝรูหรือคนหาความรูเพื่อการดํารงชีวิตดวยตนเอง
บุคคลสามารถ แกไขปญหาในการทํางาน โดยอาศัยประสบการณ การสังเกต การเรียนรู สวน
การฝกอบรมเปนการดําเนินงานในลักษณะที่มีแบบแผน และโครงสราง เพื่อใหผูรับการอบรมไดเกิด
การเรียนรูในดานที่พึงประสงคและควรที่จะใหบุคลากรดังกลาวไดรับรูวาเกิดจากความตองการ
หรือ ชองวาง อันเนื่องมาจากความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ หรือทัศนคติที่ผูปฏิบัติงานมี
อยูนั้นไมเปนไปตามที่องคการมุงหวัง หรือตองการ ดังนั้น การประเมินความตองการการฝกอบ
รม(Training Needs Assessment) จึงควรมีการประเมินทั้งสองดาน เพื่อให
มีการยอมรับใน
ความตองการจําเปน ทั้งในสวนขององคการ และบุคคลผูรับการอบรม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่กอ
ใหเกิดประโยชนและบรรลุผลตามเปาหมาย

ความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากร
เมื่อมีการพัฒนาบุคลากรแลวนาเปนไปตามที่คาดหวัง ดังนี้
1. บุคคลแตละคนมีวิธีการเรียนรู การปรับตัว การสรางคานิยม และคุณลักษณะที่
แตกตางกัน การใชวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไมกอใหเกิดผลที่เหมือนกันแกทุกคนได
2. การพัฒนาบุคคลไมใชการสรางคนใหมีความคิด ลักษณะที่เหมือนกัน แตสรางให
เกิดความสํานึกในความรับผิดชอบที่มีตอองคการเหมือนกันมีจุดหมายตรงกันในการพัฒนาตนเพื่อ
พัฒนาองคการ
3. จุดหมายของการพัฒนาบุคคล คือการทําใหคนสามารถเปนตัวของตัวเอง รูจักตัด
สินใจดวยความรับผิดชอบ ความสามารถที่เห็นผลของการตัดสินใจวามีสวนเกื้อกูลตอความเจริญขององค
การอยางไร
4. คนจะเจริญเติบโตเต็มที่ เมื่อไดอยูในบรรยากาศที่เอื้อตอการเจริญเติบโต ดังนั้น
การเปดโอกาสใหคนรูจักรับผิดชอบ รูจักการเปนผูใหญ รูจักตัดสินใจดวยตนเอง ไมใชคอยฟงคําสั่ง
เพียงอยางเดียว จึงเปนการสรางบรรยากาศที่จะใหคนไดมีโอกาสเติบโต และเปนตัวของตัวเองมากขึ้น
5. ทุกคนมีความปรารถนาจะใหผูอื่นเห็นผลงานของตนเอง โดยเฉพาะ ผูที่เห็นนั้น
เปนผูบังคับบัญชา และหากผูบังคับบัญชารูจักใหกําลังใจ โดยการแสดงความยอมรับและแลเห็น
ความสําเร็จของเขาอันเกิดจากการไดรับการพัฒนาโดยตนเองหรือโดยการจัดการขององคการก็ตาม
ยอมกอใหเกิดกําลังใจที่จะทํางานสูงขึ้น
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ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุวิมล วองวาณิช(2542) ไดทําการวิจัยเพื่อการสังเคราะหเทคนิคที่ใชในการประเมินความ
ตองการจําเปนในวิทยานิพนธของนิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความตองการจําเปนซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรรอยละ 21 และภาควิชา
บริหารการศึกษาไดทําการวิจัยเกี่ยวกับความตองการจําเปนรอยละ 19
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียน พบวา
มีงานวิจัยทั้งในระยะกอนการปฏิรูปการศึกษา และระยะหลังจากการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
งานวิจัยระยะกอนการปฏิรูปการศึกษา โดย สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540) ไดวิจัยพบวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
มีสภาพขอจํากัดดานการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่แทจริง
2. ขาดความรูในเรื่องการจัดการศึกษา ไมกลาใหขอเสนอแนะแกโรงเรียน
3. ไมมีเวลามาประชุม สวนใหญติดภารกิจทําใหการประชุมไมตอเนื่อง
4. เกิดความเบื่อหนายเนื่องมาจากโรงเรียนเลือกคณะกรรมการโรงเรียนมาเพื่อ
สนับสนุนเงินทอง เพื่อเปนปจจัยพัฒนาโรงเรียน
5. โรงเรียนไมคอยจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ไดมีผลงานวิจัยซึ่งจําแนกเปนงานวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และคณะกรรมการโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตามบทบาทหนาที่คณะกรรมการโรงเรียน
ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2539 ดังนี้

งานวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียนระดับมัธยมศึ
ธยมศึกษา
ประเสริฐ คาดสนิท (2542) ไดศึกษาบทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงของคณะกรรมการ
โรงเรียนในมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู
ปฏิบัติก ารสอน และกรรมการโรงเรียนมีความคาดหวังใหคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึก ษา
ปฏิบัติงานในระดับมาก ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใหความเห็นชอบของแผนปฏิบัติ
การ และการแตงตั้งที่ปรึกษาการดําเนินงานของโรงเรียน แตในทางปฏิบัติ คณะกรรมการโรงเรียนมัธยม
ศึกษาไดแสดงบทบาทของตนในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการรวมกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนา
โรงเรียน
มีบทบาทคอนขางนอย จึงทําใหบทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติงานจริงของคณะ
กรรมการโรงเรียนตามความคิด เห็นของผูบริห ารโรงเรียน ครูปฏิบัติก ารสอน และกรรมการโรง
เรียนแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สวัสดิ์ วงศวัจนสุนทร(2541) ไดวิจัยการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผลวิจัยสภาพการดําเนินงานของคณะ
กรรมการโรงเรียนพบวา มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนโดยสวนใหญดวยวิธีการที่ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูเชิญมาเปนคณะกรรมการ และคณะกรรมการสวนใหญเคยมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียนมากอน ซึ่งจุดออนของการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน คือ คณะกรรมการ ไมมีสวนรวมใน
การแตงตั้ง สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการนั้น พบวา คณะกรรมการสวนใหญไดมีสวน
รวมวิเคราะหนโยบาย และเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของ
โรงเรียน รวมกําหนดแผนปรับปรุงการบริหารและการจัดการกับแผนงานโครงการที่กําหนดไวใน
แผน รวมกิจกรรมรายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานและแนวทางในการปรับปรุงโรงเรียน ใหการ
สนับสนุนการเงิน และรวมเผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียน และมีความเห็นวาการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการมีความเหมาะสม ในดานสภาพปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนนั้นพบวา
คณะกรรมการไมมีเวลาปฏิบัติหนาที่ มาปฏิบัติหนาที่ไมครบ ไมมีประสบการณในการทํางาน และ
ขาดความเขาใจในภาระหนาที่ สําหรับแนวทางที่เปนไปไดในการจัดตั้งคณะกรรมการ ควรเลือกผูที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และมีเวลาพอมาเปนคณะกรรมการ แนวทางในการดําเนิน
งานควรประชุมผูปกครองบอยๆ จัดทําเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน แลวนําเสนอตอผูปกครอง
และจัดการบริหารใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันของโรงเรียน
เหลือ เอกตะคุ (2541) ไดวิจัยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวาทัศนะ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
ด านตางๆ คื อ ด านการพิ จ ารณาเป าหมายของการปฏิ รูป การศึก ษา ด านการพิ จ ารณาสภาพของ
โรงเรียน ดานการกําหนดยุทธศาสตรแผนปรับปรุงโรงเรียน ดานการประสานงาน และหาแนวทาง
การปรับปรุงโรงเรียน ดานการรับทราบความกาวหนาของโรงเรียน และดานการสนับสนุนดานการเงิน
และการเผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียนโดยเฉลี่ยจัดอยูในระดับปฏิบัติมากเมื่อเปรียบเทียบทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ทัศนะของผูบริหารโรงเรียนไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ .05

งานวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล(2543) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ผลวิจัยพบวา 1.ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ใน
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การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนของคณกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา มี 4 ปจจัย 1) การ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ 2) งานเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน 3) เทคนิคการประชุม 4) งาน
ประสานและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน 2. คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติ
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียนอยูในระดับ ปานกลาง
คํานึง อัต ตศุภ นาพัน ธ (2542) ศึก ษาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรีย นในโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็น
ของคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโรงเรียนโดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการกําหนดนโยบาย แผนแมบท และ
แผนพัฒนาโรงเรียน ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ดานการให
คําปรึกษาสนับสนุน และรวมบริหารงบประมาณของโรงเรียน ดานการรับทราบความกาวหนา
การดําเนิน งานตามแผนงานของโรงเรีย น ดานการประสานงาน และเสริม สรางความสัม พัน ธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และดานการแตงตั้งที่ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของครูผูสอนที่ไมเปนคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาท
ที่ปฏิบัติจริงตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และบทบาทที่
คาดหวังอยูในระดับมาก (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนและ ครูผูสอน
ที่ไมเปนคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวัง พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วุฒิ สุวรรณรังษี (2542) ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัย พบวา 1. การปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี อยูในระดับ
ปานกลาง 3 ดาน 2. การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทาง สถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 สถานภาพ
ปรีชา พั น ธสีดา (2542) ไดศึกษาความตองการของคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผลวิจัยพบวา 1. คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนขาราชการครูและไมใชขาราชการครู
มีความตองการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนและดานการบริหารบุคลากรทางวิชาการอยูใน
ระดับมากที่สุด
2. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการโรงเรีย น
ใน 5 อัน ดับแรก ไดแก การจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนน ใหความรูพื้นฐานที่จําเปน สําหรับ
การประกอบอาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยผานสื่อหลายรูปแบบ ใหคณะกรรมการโรงเรียน
เปนผูประสานใหชุมชนไดเขาใจในการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนโดยเนนกลุมสรางเสริม
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ประสบการณชีวิตและกลุมทักษะใหมากและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน ตามลําดับ
โสภาส โอพริก(2541) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการ
โรงเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานและรายดานอยูในระดับปานกลาง สําหรับปญหาในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโรงเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบวา กรรมการโรงเรียนไมมีเวลาใหกับทางโรงเรียน ขาดความรูเรื่องนโยบาย แผนแมบท แผนพัฒนา
และแผนงานของโรงเรียน ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดการประสานงานระหวางโรงเรียนกับ
คณะกรรมการโรงเรียน การทํางานยังไมเปนระบบ โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ดานตางๆของโรงเรียน กรรมการไมไดมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน
วิรัตน หมื่นจินะ (2543) ปจจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ของผูแทนประชาชนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา
1.
ปจจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูแทนประชาชนในคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมาก คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา สวนปจจัยที่เกี่ยว
ของกับ
ชุมชน และปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมมีความเกี่ยวของอยูในระดับปาน
กลาง 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของผูแทนประชาชนในคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานระหวาง เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และบทบาทในชุมชนแลว พบวา ไมมี
ความแตกตางกัน 3. ความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ปจจัยเกี่ยวกับ ชุมชน และปจจัยเกี่ยว
กับสภาพแวดลอม มีความสัมพันธในเชิงบวกกับบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของ
ผูแทนประชาชนใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรืองยศ พจนนุสนธิ์ (2541) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึ กษา จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ทั้ งผู บริหารโรงเรียน และประธานกรรมการ
โรงเรียนมีความคิดเห็นวาคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดมหาสารคามปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมทุกดานในระดับปานกลาง สําหรับปญหาสําคัญ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาท พบวา คณะกรรมการโรงเรียนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการ
จัด การศึก ษา ขาดความรูค วามเขาใจในบทบาทหนาที่ และมีเวลาในการปฏิบัติง านนอย สว น
สาเหตุสํ า คัญ ของปญ หา พบวา คณะกรรมการโรงเรีย นมีก ารอบรมพัฒ นาตนเองนอ ย
มีภ ารกิจ การงานมาก และพื้น ฐานทางการศึก ษาต่ํา สว นผลของการเปรียบเทีย บความคิด เห็น
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ของผูบริหารโรงเรียนกับประธานกรรมการโรงเรียน พบวา ผูบริหารโรงเรียนกับประธานกรรมการ
โรงเรียนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน
พบวามี เพี ยงด านเดียวคื อ ด านที่ 3 การให คําปรึก ษา เสนอแนะแนวทางและมีส ว นรว มในการ
บริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนกับประธานกรรมการโรงเรียนมี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ลําเพย เย็นมนัส (2541) ไดวิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
ในทัศนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การวิจัยพบวาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาในทัศนะของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 6
ดาน ปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลางถึงมาก คือ 1) กําหนดนโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาโรง
เรียน 2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 3) ใหคําปรึกษาเสนอแนะ แนว
ทางและมีสวนรวมในการบริหารงานการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 4) รับทราบความกาว
หนาการดําเนินงานตามแผนงานของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 5) ประสานงานกับองคกรใน
ทองถิ่นภาครัฐและเอกชนเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 6) แตงตั้ง ที่ปรึกษา
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย
ถาพิจารณางานที่ปฏิบัติสูงสุดแตละดาน ดังกลาวคือ ใหการสนับสนุนในการจัดทําแผนแมบท
และแผนพัฒนาโรงเรียน ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
รับทราบผลการดําเนินงานและใหคําเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ครั้งตอไป รับทราบความกาวหนา
และใหขอคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน
สนับสนุนให
ประชาชน เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น และพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษา และหรือคณะ
อนุกรรมการ เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ เมื่อเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารโรงเรียนตอบทบาท
ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามขนาดของโรงเรียน สวนใหญ
ไมแตก
ตางกัน ยกเวนดานกําหนด นโยบายแผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียนแตกตางกันโดยที่คณะ
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญปฏิบัติงานสูงกวาคณะกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดกลาง
มนัส อัมไพพันธ (2541) ศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานประสานงานกั บองคกรในท องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน และเสริมสรางความสัมพัน ธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและใหมีการใชบริการจากโรงเรียน ใหโรงเรียนเปน
แหลงวิทยาการของชุมชน และรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่น คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานแตงตั้งที่ปรึกษา
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และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย
2. ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนโดยรวมและรายดาน อยูในระดับนอย ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน และคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ดานประสานงานกับองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนและเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนและใหมีการใชบริการจากโรงเรียนใหโรงเรียนเปน แหลง
วิทยาการของชุมชน และรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 3. ขาราชการครู ผูปกครองนักเรียน และผูทรง
คุณวุฒิจากชุมชนมีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษาไมแตกตางกัน 4. สภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาใน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนกลุมชาติพันธุผูไท ไทยญอ ไทยแสก และไทยกะเลิง ในสวนของการศึกษา
ภาคสนามโดยรวมพบวา ดานกําหนดนโยบายแผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน
ทุกโรง
เรียนไดกําหนดนโยบาย เปาหมาย จุด เนน และยุทธศาสตรการพัฒ นาโรงเรียนในลัก ษณะของ
ธรรมนูญ โรงเรีย น ระยะ 3 ป และจัด ทําแผนปฏิบ ัติก ารประจําปร องรับ เพื่อ เปน แนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปญหาที่พบสวนใหญ คือ คณะกรรมการโรงเรียน
ไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายแผนแมบท และ
แผนพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการปฏิบัติที่นาจะเปน ดานใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียน พบวา โรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ปญหาที่พบสวนใหญ คือโรงเรียนยังไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการโรงเรียน
ไดมีสวนรวมในการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนตามแนวทาง
การปฏิบัติที่นาจะเปน ดานใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการ
เงิน และงบประมาณของโรงเรียน แสวงหาและสนับ สนุน ดานการเงิน วัส ดุ ครุภัณ ฑ อุป กรณ
ตางๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาการ
ทุกดานของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน พบวา คณะกรรมการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ไดมีสวนรวม
ในการใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุน และจัดหางบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ
เพื่อชวยเหลือและพัฒนาโรงเรียน มีสวนรวมในการจัดหาและเปนวิทยากรสอนเสริมความรูพิเศษ
ตางๆแกนักเรียนและสนั บสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสราง พั ฒนาการของนักเรียนในทุกดาน
ป ญ หาที่ พบสว นใหญ คือ กรรมการโรงเรีย นไมค อ ยมีเวลา ในการปฏิบ ัต ิง าน เนื ่อ งจากตอ ง
ประกอบอาชีพและหารายได ดานรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน พบวา
คณะกรรมการโรงเรียนสวนมากไดรับทราบขาวความกาวหนาการดําเนินงานดานตางๆของโรงเรียน
จากการเขารวมประชุม การเขารวมและชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การสอบถาม
และบอกเลาของครูอาจารย และบุตรหลานที่เปนนักเรียน การเผยแพร เอกสาร และการประชา
สัมพันธทางหอกระจายขาวในหมูบาน ปญหาที่พบสวนใหญ คือ กรรมการโรงเรียนสวนมากมี
ภารกิจในการประกอบอาชีพ ไมคอยมีเวลา และบางโรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากหมูบาน ทําใหไม
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ไดรับทราบขาวการดําเนินงานของโรงเรียนเทาที่ควร ดานประสานงานกับองคกรในทองถิ่น ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน และเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียน
และใหมีการใชบริการจากโรงเรียน ใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และรวมพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นพบวา สวนมากกรรมการโรงเรียนไดมีสวนรวมในการประสานขอความรวม
มือและประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆในทองถิ่น เพื่อใหเขามา
มีสวนรวมในการใชบริการ และพัฒ นาโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น อยางตอเนื่อง ปญหาที่พ บ
สวนใหญ คือ กรรมการโรงเรียนไมคอยมีเวลา เพราะมีภ ารกิจสวนตัว ไมทราบบทบาทหนาที่
อยางชัด เจน โรงเรีย นและกรรมการโรงเรีย นขาดการประสานงานกัน อยา งจริงจัง กรรมการ
โรงเรียนบางสวนคิดวาตนเองมีความรูต่ําจึงไมก ลาเสนอแนะความคิด เห็น ตอครูอาจารย ดาน
แตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย
พบวา สวนมากคณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงานโดยกําหนดเปนมติ หรือขอตกลง เมื่อมีกิจกรรม
เปนคราวๆไปโดยไมไดดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่นาจะเปน ปญหาที่พบสวนใหญ คือ
กรรมการโรงเรียนยังไมมีความรูความเขาใจในหนาที่อยางชัดเจนและไมมีเวลา เนื่องจากมีภาร
กิจสวนตัวในการประกอบอาชีพ
นเรศ สวัสดี(2541) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
โรงเรีย นในและนอกโครงการปฏิรูป การศึก ษาของโรงเรีย นประถมศึก ษา เขตการศึก ษา 12
ผลการศึกษาคนควาพบวา 1. ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมโดยรวม
อยูใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาเปน รายดานพบวา มีป ญ หาอยูใ นระดับ ปานกลางทุก ดาน
2. ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในและนอกโครงการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 จําแนกตามสถานที่ตั้งของโรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
3. ปญ หาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในโครงการปฏิรูป การศึก ษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 จําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการโรงเรียนโดยรวม และ
รายดานไมแตกตางกัน 4. ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนนอกโครงการปฏิรูป
การศึกษาของ โรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12 จําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ
โรงเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกัน 5. แนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โรงเรียนในและนอกโครงการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 12 พบวา
5.1 ควรจัดอบรมเรื่องการวางแผน การจัดทําแผนปฏิบัติการใหแกคณะกรรมการโรงเรียน และ
5.2 ควรจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับงบประมาณการประสานงานและการปรับปรุง
การบริหารงานอยางสม่ําเสมอ
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อํานวยพร ทรัพยคง (2541) ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษา
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. คณะกรรมการ
โรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษา มีบทบาทเรื่องความสัมพันธระหวาง โรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธโรงเรียน และดานการรวม
กิจกรรมของชุมชน มีบทบาทอยูในระดับมาก สวนหนวยงานอื่นมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง 2.
เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษาตามตัวแปร อายุ วุฒิการศึกษา
สถานภาพของกรรมการ ขนาดของโรงเรียนพบวา 2.1 คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษา
ที่ มี อายุ ต างกันมี บทบาทเรื่องความสั มพั นธระหวางโรงเรียนกั บชุมชนโดยรวมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนและหนวยงานอื่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.2 คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน
มีบทบาท เรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการประชาสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการใหชุมชนรวมกิจกรรมของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.3 คณะกรรมการโรงเรียน
ปฏิรูปประถมศึกษาที่มีสถานภาพกรรมการตางกัน มีบทบาทเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.4 คณะกรรมการโรงเรียน
ปฏิรูปประถมศึกษาที่จําแนกตามขนาดของโรงเรียนที่เปนกรรมการตางกัน มีบทบาทเรื่องความ
สัมพันธร ะหวา งโรงเรีย นกับ ชุม ชนโดยรวมและรายดา นแตกตา งกัน อยา งไมมีนัย สํา คัญ ทาง
สถิติ
3. คณะกรรมการโรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนให
มากขึ้น โรงเรียนควรจัดอบรมหรือสงครูอาจารยเขาอบรมพิเศษสาขาตางๆ ไวถายทอดแกชุมชน
และโรงเรียนควรนําเสนอขาวสารขอมูลงานการศึกษาแกชุมชน
เมตต เมตตการุณจิต(2541) ศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
คณะกรรมการศึกษามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง
พิทักษ จอมเมือง (2540) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรัง ผลวิจัยพบวา 1. ระดับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาโดยสวนรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษาที่มีสถานภาพตางกันโดยสวนรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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โดยผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานสูงกวาผูทรงคุณวุฒิและ
ผูปกครองนักเรียน และ ศิษยเกาของโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน สูงกวา
ผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน
นิภา วรรณารักษ (2540) ไดวิจัยเรื่อง การดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนตามแนวทาง
การปฏิรูปสถานศึกษา: ศึกษากรณีโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ลําปาง ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. เกี่ยวกับความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกรรมการโรงเรียน
พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง สวนตัวแทนของชุมชน มี
ความรูความเขาใจในระดับนอย โดยที่ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
โรงเรียน หมายความรวมถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับที่มาที่ไป ปรัชญา แนวคิดที่อยูเบื้องหลัง
ความจําเปนความสําคัญ บทบาทและหนาที่ตลอดจนหลักการ และวิธีการในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ โรงเรียน และความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการโรง
เรียนตามที่บัญญัติไวในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษา พ.ศ. 2539 2. เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนของกรรมการ
ฝายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการที่เปนตัวแทนของชุมชนพบวา กรรมการที่เปนตัวแทนของชุมชน
สวนใหญมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนไมมากเทาที่ควร โดยเฉพาะใน
เรื่องสําคัญๆที่เปนหัวใจของบทบาทและภารกิจขององคคณะบุคคลในลักษณะนี้ ซึ่งขอคนพบดังกลาว
คลายคลึงกับ ขอคนพบเดิมๆที่เคยมีเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคคณะบุคคลรูปแบบเดิมที่สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เคยดําเนินการมาแลวตั้งแตป พ.ศ.2525 3. เกี่ยวกับปญหา และ
อุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน พบวา คณะกรรมการโรงเรียนสวนใหญยัง
ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน ตลอดจนปรัชญา
แนวคิดเบื้องหลังการมีคณะกรรมการโรงเรียน ขาดงบประมาณ ขาดการนิเทศแนะนํา กํากับติดตาม
จากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 4. ขอเสนอแนะ นอกจากขอเสนอแนะทางดานเทคนิคทั่วๆ
ไป (คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ) ซึ่งเปนเรื่องที่ควรจะไดรับการพัฒนาเพื่อที่จะ
ทําใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับการมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุณ
ภาพมากขึ้น สิ่งที่ตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยางเรงดวน และกอนสิ่งอื่นใด คือ กรรมการโรง
เรียนที่เปนผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานความชัดเจนในหลักการของ
การมีสวนรวมของการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้ เพราะวาถาปราศจากความชัดเจน
ความซาบซึ้ง และความเชื่อมั่นในเรื่องเหลานี้ ผูบริหารโรงเรียนและครูในคณะกรรมการโรงเรียน จะ
ไมส ามารถสรา งความเชื ่อ มั ่น เสริม สรา งความรูค วามเขา ใจ และดึง เอาศัก ยภาพในตัว ของ
กรรมการโรงเรียนฝายอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฝายที่เปนตัวแทนของชุมชนใหออกมาในรูปของ
การทุมเทเสียสละใหกับการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริงไดเทาที่ควร
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ลิขสิทธิ์ ผลจันทรงาม (2540) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ผลจากการศึกษาพบวา คณะกรรมการ
โรงเรียนไดปฏิบัติงาน ในดานการกําหนดนโยบายแผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน การให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน และรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนของโรงเรียน การประสานงานกับองคการในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน การเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในระดับมาก สวนการใหคําปรึกษา การเสนอแนะ แนว
ทางและมีสวนรวมในการบริหาร การแสวงหาและใหการสนับสนุนดานการเงิน การใหการ
สนับสนุนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการของนัก
เรียน และการใหบริการวิทยาการแกชุมชน คณะกรรมการโรงเรียนมีความคิดเห็นวาไดปฏิบัติ ใน
ระดับปานกลาง
นิคม ผัดแสน(2540) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
ตอการพัฒนาการศึกษาของกลุมโรงเรียนอุดรศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียง
ดาว จังหวัด เชียงใหม ผลจากการวิจัยไดพ บวา 1. สภาพการมีสว นรว มของคณะกรรมการโรง
เรียนประถมศึกษาทุกกลุม ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก
การใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการเงินและงบประมาณของ
โรงเรียน การแสวงหาและใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณ ฑ อุปกรณ ตางๆ ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมิปญญา การประสานงานกับองคกรในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
เสริม สรา งความสัม พัน ธร ะหวา งโรงเรีย นกับ ชุม ชนเพื ่อ การพัฒ นาโรงเรีย นและใหม ีก ารใช
บริการจากโรงเรียน ใหโรงเรียนเปนวิทยาการของชุมชน และรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่น สวน
อีกดานหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดานทั้งในและนอกโรงเรียน พบ
วา ครูมีสวนรวมในระดับมาก สวนผูปกครอง/ศิษยเกาและผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในระดับปาน
กลาง 2. ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาตอการพัฒนาการศึกษา
พบวา คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาทุกกลุมเห็น วา มีปญหาในระดับนอย 2 ดาน ไดแก
การใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริห ารการเงินและงบประมาณของ
โรงเรียน การแสวงหาและใหการสนับสนุน ดานการเงิน วัสดุ อุปกรณตางๆ ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับการมีสวนรวมอีก 2 ดาน คือ การจัดกิจกรรมเสริมสราง
การพัฒนาการของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน และการประสานงานกับองคกรในทองถิ่น
ทั้งภาครัฐและเอกชนและเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อการพัฒนาโรง
เรียนและใหมีก ารใชบ ริก ารจากโรงเรีย น ใหโรงเรียนเปน แหลงวิทยาการของชุมชน และรว ม
พัฒนาชุมชน และทองถิ่น โดยครูเห็นวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง สวนผูปกครอง/ศิษยเกา
และผูทรงคุณวุฒิเห็นวามีปญหาอยูในระดับนอย
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อนุพันธ โสมมีชัย (2540) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู พบวาในภาพรวม คณะกรรมการโรงเรียน
ปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลาง แตมีความคาดหวังในการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ชาญยุทธ แสงมณี (2537) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวาในภาพรวมคณะกรรมการศึกษาปฏิบัติจริงอยู
ในระดับปานกลาง แตมีความคาดหวังใหปฏิบัติอยูในระดับมาก
จินทนา พิทยารัฐ(2540) ไดศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานตามโครงการรับรอง
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนเอกชนไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและเปาหมาย
ในการพัฒนาโรงเรียน วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน จัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะจัดทํา
กอน-หลัง ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามแผน กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบ
ความกาวหนางานครบทุกดาน และนําผลการตรวจสอบไปใชในการ ปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียน
รวมวางแผนการเผยแพรประชาสัมพันธโรงเรียน ยกยอง ประกาศเกียรติคุณ เผยแพร ผลงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับโรงเรียน และรวมกิจกรรมของชุมชน ปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โรงเรียนเอกชน ไดแก ความรวมมือจากบุคลากรมีนอย ผูมีความรูเรื่องการวางแผนมีนอย การประสาน
งานลาชาและการดําเนินการไมตอเนื่อง
สายพิณ เชื้อชูชาติ (2541) ไดศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสวนใหญปฎิบัติหนาที่ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด มีการใหคําปรึกษาแนะนําในการ
พัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีการสนับสนุนและชวยเหลือ
งานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน มีการประสานงานกับองคกร ชุมชน บริเวณใกล
เคียง โรงเรียน มีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน และมีสวนรวมพิจารณาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับทองถิ่น โดยใหความเห็นชอบแผนพัฒนาโรงเรียน และใหความเห็นชอบหลักสูตรทองถิ่นที่โรงเรียน
จัดทํา มีการพิจารณาเสนอแนะแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจที่โรง
เรียนตองการความชวยเหลือ มีการแตงตั้งอนุกรรมการปฏิบัติตามหนาที่ประจําฝายตางๆควบคุมโดย
คณะกรรมการ การศึกษา มีการปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบริหารโรงเรียนมอบหมายในเรื่องการจัดประชุมผู
ปกครอง ปญหาจากการปฏิบัติงาน พบวา คณะกรรมการการศึกษาตองประกอบอาชีพ มีงานประจํา ไมมี
เวลา ขาดความรู ความเขาใจในขอบเขตของบทบาทหนาที่ และขาดความรวมมือจากชุมชน
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จุฬาพร ดีสุคนธุ (2537) ไดศึกษาสภาพปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึก ษาสังกัด สํานัก งานการประถมศึกษาจังหวัด สมุท รปราการพบวาการปฏิบัติง านของ
คณะกรรมการโรงเรียนมีอุปสรรคตั้งแตวิธีการไดมาของคณะกรรมการโรงเรียนไมเปนไปตามระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนไมถูก
ตองคณะกรรมการโรงเรียนไมไดปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง โรงเรียนไมเอาใจใสกับเรื่องคณะกรรมการโรง
เรียนเทาที่ควร ชุมชนไมเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน
จากการวิ จั ยของ ชาติ ช าย พานิ ช ชอบ (2544) ได วิ จั ย เรื่ อ งแนวโน ม บทบาทของคณะ
กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในอนาคต โดยทําการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานดานการ
ศึกษา ไดขอคนพบที่สําคัญดังนี้ 1. บทบาทของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการ
กํากับกิจการของสถานศึกษา 4 ดาน ดังนี้ 1.1 ดานวิชาการ มีบทบาทในดานการรวมวางแผนงานดาน
วิชาการกับโรงเรียน กําหนดนโยบายใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและชุมชนโดยมีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก และการกํากับดูแลใหมีการทํา
และปฏิบั ติตามแผน 1.2 ดานงบประมาณ มีบทบาทในดานการวางแผนจัดสรร งบประมาณอยาง
เหมาะสม การกําหนดแนวทางการใช งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และการใชงบประมาณตรง
ตามเวลาที่กําหนดในแผน 1.3 ดานบริหารงานบุคคล มีบทบาทในดานการรวมกําหนดนโยบายและ
กํากับใหบุคลากรจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานประจําป การเลื่อนตําแหนง อัตรา
เงินเดือน จรรยาบรรณวิชาชีพ และเสนอแนะสรรหาบุคลากร 1.4 ดานบริหารทั่วไป มีบทบาทในดาน
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั้งอาคาร ที่ดิน สิ่งกอสราง นักเรียนและบุคลากร การบริหารเปนไปตาม
ระบบ และการคานอํานาจเบ็ดเสร็จของผูบริหารโรงเรียน 2. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในดานการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 4 ดาน ดังนี้ 2.1 ดานวิชาการ มีบท
บาทในดานการสงเสริมระบบประกันคุณภาพดานวิชาการ การแสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น การสง
เสริมประสบการณดานการศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 2.2 ดาน
งบประมาณมีบทบาทในดานการจัดตั้งกองทุนสําหรับนักเรียน และบุคลากร การจัดซื้อ จัดจาง
ของสถานศึกษา และการบริหารงบประมาณแบบมุงผลงาน 2.3 ดานบริหารงานบุคคล มีบทบาท
ในดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ครู จัดบริการดานสวัสดิการตางๆ ในสถานศึกษา
และการสรางขวัญ กําลังใจ 2.4 ดานบริหารทั่วไป มีบทบาทในดานการใหโรงเรียนมีการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศของเด็กในเขตพื้นที่บริการ การใหโรงเรียนขานรับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
การใหบริหารงาน ธุรการและการเงินอยางเหมาะสม และการใชผลการวิจัยเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ฉลุวิทย ดีวงศ (2544) ไดศึกษาการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 1.
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป สําเร็จการศึกษาระดับ

51

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ มีรายไดตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท อาศัยอยูในชุมชน 31–
45 ป เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสวนใหญเปนสมาชิกกลุมทางสังคม เชน กลุมสหกรณการเกษตร กลุมส
หกรณออมทรัพยและกรรมการวัด เปนตน 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรูความเขา
ใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเชื่อถือศรัทธาในคุณลักษณะของ ผูบริหารสถาน
ศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการ
บริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ และดานงบประมาณ 5. ปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความเชื่อถือศรัทธาในคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวน
รวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก อายุ รายไดและ
การเปนหรือ ไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม
กฤติยา ศิลปศรีกุล (2544) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้เชิงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเพชรน้ําใจ ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
พบวา การไดมาของคณะกรรมการโรงเรียนเพชรน้ําใจ ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร ใชวิธีการระบุตัวบุคคลจากความคิดของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งยึดการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน และรวมกิจกรรมกับโรงเรียน โดยเนนการชวยเหลือในดานงบ
ประมาณเปนสําคัญ ผลจากการวิจัยพบวา องคประกอบของตัวบงชี้เชิงคุณภาพ การปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการโรงเรียนมีทั้งสิ้น 10 องคประกอบ 47 ตัวบงชี้ คือ 1. ความเหมาะสมของ
กระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียน มี 4 ตัวบงชี้ 2. คุณลักษณะของคณะกรรมการโรง
เรียน มี 9 ตัวบงชี้ 3. คุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน มี 4 ตัวบงชี้ 4. บทบาทของคณะกรรมการโรง
เรียน มี 8 ตัวบงชี้ 5. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน มี 1 ตัวบงชี้ 6. การบริหาร ดําเนิน
งาน และการวางแผนดําเนินงาน มี 7 ตัวบงชี้ 7. การดําเนินงานของคณะกรรมการ โรงเรียน มี
3 ตัวบงชี้ 8. การดําเนินงานรวมกันระหวางคณะกรรมการ โรงเรียนกับโรงเรียน มี 3 ตัวบงชี้ 9.
ผลการดําเนินงาน มี 4 ตัวบงชี้ 10. ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการโรงเรียนกับโรงเรียน มี 4
ตัวบงชี้
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เสาวลักษณ จงเจตจํานง(2544) ไดวิจัยเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี ผลจากการศึกษา
ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนในภาพรวม พบวา คณะกรรมการ
โรงเรียนสวนใหญมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกัน คุณ ภาพการศึกษาใน
ระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก
ดานการรวมวางแผนจัดทําและการใหความเห็นชอบแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ดานการสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดานการรวมประเมิน ตรวจสอบความกาวหนา
และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียน ดานการพิจารณาการดําเนินงานของโรงเรียน ดาน
เผยแพรประชาสัมพันธผลการพัฒนาโรงเรียน ดานประสบการณการทํางานของคณะกรรมการ
โรงเรียน สวนใหญรอยละ 58.9 ไมเคยมีป ระสบการณก ารทํางาน ในขณะที่รอ ยละ 41.1 เคยมี
ประสบการณการทํางน โดยสวนมากรอยละ 19.80 เคยเปนคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและ
ครู ดานการไดรับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา มีคณะกรรมการ
โรงเรีย นรอ ยละ 50.5 ไมเคยไดรับ การอบรม ในขณะที่รอ ยละ 49.5 เคยไดรับ การอบรม โดย
สว นมากเคยการไดรับ การอบรม 1 ครั้ง รอ ยละ 24.8 คณะกรรมการโรงเรีย นที่อ ยูใ นโรงเรีย น
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 31.7, 34.7 และ 33.7 ตามลําดับ ดานการรับรู
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนเกินครึ่งมีการรับรูในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง โดยดานที่มีการรับรูในระดับสูง ไดแก ความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ในขณะที่ดานการ
ดําเนินงาน และแนวปฏิบัติของโรงเรียนมีการรับรูในระดับปานกลาง ดานทัศนคติตองาน พบวา
คณะกรรมการโรงเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
คณะกรรมการโรงเรียนมีทัศนคติตองานอยูในระดับปานกลาง 6 ขอ และในระดับมาก 10 ขอ ดาน
การไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากโรง
เรียนในระดับปานกลาง โดยพบวาดานที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนในระดับปานกลางมี 3 ดาน
คือ ดานการเสริมสรางความสัมพันธ ดานการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการสงเสริมความรู
และขอมูลขาวสาร ในขณะที่ดานการจัดสรรงบประมาณไดรับการสนับสนุนในระดับต่ํา เมื่อทํา
การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
กรรมการโรงเรียนกับ ตัว แปรอิส ระเพื่อ ทดสอบสมมติฐ าน พบวา ความสามารถในการปฏิบัติ
งานตามแนวทางประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของคณะกรรมการโรงเรีย นไมแ ตกตางกัน ตามตัว
แปร ประสบการณก ารทํางาน การไดรับ การอบรม ขนาดโรงเรีย น และทัศ นคติตองาน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ในขณะที่ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน ตามตัวแปร การรับรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การสนับสนุนจากโรงเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
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กับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการศึกษาเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา คณะกรรมการโรงเรียนที่มีการ
รับรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสูง จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวาคณะกรรมการโรงเรียนที่มีการรับรูในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง และระดับต่ํา ตามลําดับ นอกจากนี้คณะกรรมการโรงเรียน
ที่มีการรับรูในระดับปานกลาง จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษาสูงกวาในระดับต่ําเชนกัน ในสวนของการสนับสนุนจากโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนในระดับสูง จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวาคณะกรรมการโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนในระดับ
ปานกลางและระดับต่ํา นอกจากนี้ คณะกรรมการโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนในระดับปานกลาง
จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวาเชนกัน
สวัสดิ์ แกวชนะ (2544) ไดศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหารวิชาการของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาที่ 5
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน มีสว นรว มบริห ารวิชาการอยูใ นระดับ ปานกลาง 3 อัน ดับ แรกคือ (1) การสงเสริม
การสอน (2)งานหอ งสมุด (3)วัส ดุป ระกอบหลัก สูต รและสื ่อ การเรีย นการสอน 2. ปญ หา
การมีส ว นรว มบริห ารวิช าการอยูใ นระดับ ปานกลาง คือ ดา นปญ หาสว นตัว และดา นปญ หา
เกี่ยวกับโรงเรียน ยกเวนดานปญหาเกี่ยวกับผูบริหารและครู อยูในระดับนอย 3. ความตองการใน
การมีสวนรวมบริหารวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก เรียง
ตามลํา ดับ คือ ความตอ งการระดับ ปฏิบ ัติก าร ความตอ งการพัฒ นาตนเอง และความตอ งการ
ระดับนโยบาย
ศุภมาศ การะเกต(2544) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจําโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผลวิจัยพบวา 1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดาน
คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมดานการสนับสนุนการศึกษาอยูในระดับมาก สวนดาน
บริหารและการจัดการดานวิชาการ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ระดับการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา เมื่อจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาที่เปน
ผูแทนครูมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูงสุดทั้งในภาพรวมและรายดาน สวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เปนผูแทนผูปกครองมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยที่สุด ทั้งในโดยรวม
และรายดาน 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา โดยจําแนกตามประเภทของคณะกรรมการ โดยรวมดานการบริหารและการจัดการ ดานการ
สนับสนุนการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิชาการไมแตกตาง
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4. ปจจัย ที่สนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน แบง
ออกเปน 2 ดา น ไดแ ก ดา นคณะกรรมการ และดา นโรงเรีย น ปจ จัย ที ่ส นับ สนุน ดา นคณะ
กรรมการ ไดแก การเปนคนในชุมชน การมีเวลาวาง การเปนศิษยเกา ผลตอบแทน สวนในดาน
โรงเรียน ไดแ ก ความสัมพัน ธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การปฏิบัติของผูบริห ารและคณะครู
ปจจัยที่เปนอุปสรรคดานคณะกรรมการ ไดแก การไมรูบทบาทหนาที่ การไมมีเวลาวาง ไมไดเปน
คนในพื้นที่ สถานภาพไมเอื้อ สวนดานโรงเรียน ไดแก โรงเรียนจัดประชุมนอย ผูบริหารและคณะ
ครูไมใหความสําคัญกับชุมชน
ทรงสิทธิ์ ยืนชีวิต (2544) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลวิจัยพบวา ปจจัยที่
สงผลตอการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษามี 5 ปจจัย
ไดแก 1) ดานคุณลักษณะของกรรมการโรงเรียนและความสัมพันธที่มีตอโรงเรียน
2) ดาน
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน 3) ดานพฤติกรรมของครู 4) ดานการปฏิบัติตอ
กรรมการโรงเรียน และ5) ดานผลงานของโรงเรียน สวนระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
โรงเรียนนั้น มีสวนรวมในระดับมากทุกดาน เรียง 3 อันดับแรกไดดังนี้ 1) รับทราบความกาวหนา
การดําเนินงานตามแผนงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน 3) ประสานงานกับองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
พิเชษฐ เจยทองศรี (2544) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง ผลวิจัยพบวา 1. ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2. ปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง พบวา กรรมการโรงเรียนไมทราบบทบาทหนาที่
ของตนเอง ไมมีเวลาใหกับโรงเรียน ไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องแผน ไมมีสวนรวมในการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธการดําเนินงานดานตางๆ ขาดการติดตาม
ผลการดําเนินงานของสวนที่เกี่ยวของ
วัน เพ็ญ อํานาจ (2544) ไดวิจัยเรื่อง การมีสว นรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการ
กําหนดเนื้อหางานพื้นฐานอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ผลวิจัยพบวา 1. คณะกรรมการโรงเรียน
แตละโรงเรียนกําหนดใหนักเรียนไดเรียนงานพื้นฐานที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ดังนี้ 1) โรงเรียนบานเขาเลี้ยว เรียนงานปลูกผักปลอดสารพิษ หรือผักกางมุง 2) โรงเรียนบาน วัง
ชาง เรีย นงานประดิษ ฐด อกไมจ ากรัง ไหม 3) โรงเรีย นบานถ้ํา ธง เรีย นงานการสรา งอวนเข็น
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2.ในระหวา งการจัด การเรีย นการสอนโดยใชเนื้อ หาที่ค ณะกรรมการโรงเรีย นแตล ะโรงเรีย น
กําหนดขึ้นนั้น พบวา คณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงเรียนมีสวนรวม ทั้งในดานการรวมกัน ติด
ตาม ผลการจัดการเรียนการสอน การรวมแกปญหาเฉพาะหนา การวางแผนแกปญหาหรือพัฒนา
งานตอเนื่องในอนาคตอยางนาพอใจเปนอยางมาก และแสดงความคิดเห็นวาผลกระทบ ที่สําคัญ
ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนคือ การมีนิสัย รักการทํางาน การมีโอกาสชวยครอบครัวในดานแรงงาน
และการไดนําความรูไปประกอบอาชีพ ในอนาคต สําหรับประเด็น ที่คณะกรรมการ โรงเรียน
เห็นวาตนเองมีปญหาในกระบวนการ มีสวนรวมในการกําหนดงานพื้นฐานอาชีพที่สอดคลอง
กับทองถิ่น ขั้นตอนการรวมศึกษาโครงสรางของเนื้อหางานที่กําหนดใหนักเรียนไดเรียนและการ
สังเกตการสอนของครู ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การใหคณะกรรมการโรงเรียนไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดเนื้อหางานพื้นฐานที่สอดคลองกับทองถิ่นนั้นไดสงผลใหคณะกรรมการโรง
เรียนมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติบทบาทหนาที่ที่มีตอโรงเรียนเปลี่ยนไปจากความรูสึกเดิมๆที่เคย
เห็น เพียงวาคณะกรรมการโรงเรียนคือผูที่ตองบริจาคทรัพยสินใหโรงเรียนเปนกลุมบุคคลแรก
และยังสามารถประเมินไดวาการใหคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวม
ดังกลาว ไดสราง
ความรูสึกเปนเจาของแนวความคิด เจาของโครงการสอนในโรงเรียน ซึ่งสงผลตอความภาคภูมิ
ใจและสัมพันธภาพที่ดียิ่งระหวางโรงเรียนกับชุมชน
กฤษวรรณ เวียรศิลป (2544) ศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา
1. บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกัน
โดยพบวา งานดานที่คาดหวังจะปฏิบัติมากที่สุด คือ งานดานเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและงานที่ปฏิบัติจริง
มากที่สุด คือ งานดานแตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้
ตามที่เห็นสมควร 2. บทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกัน ตาม
อาชีพ รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน วุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประเภทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตไมแตกตางกัน ตาม อายุและขนาดของโรงเรียน โดยพบวา กลุมที่มีอาชีพ
รับราชการมีบทบาทที่คาดหวังสูงที่สุด สวนกลุมที่มีอาชีพรับจางมีบทบาทที่คาดหวังนอยที่สุด กลุม
ที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 40,001 – 50,000 บาท มีบทบาทที่คาดหวังสูงที่สุดสวน
กลุมที่มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนที่ต่ํากวา 10,000 บาท มีบทบาทที่คาดหวังนอยที่สุด
กลุมที่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอก มีบทบาทที่คาดหวังสูงที่สุด สวนกลุมที่มีวุฒิทางการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี มีบทบาทที่คาดหวังนอยที่สุด ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทที่คาดหวังสูงที่สุด สวนผูแทนองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นมีบทบาทที่คาดหวังนอยที่สุด 3. บทบาทที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้น
ฐานแตกตางกันตาม อายุ อาชีพ วุฒิสูงสุดทางการศึกษาและประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตไมแตกตางกันตามรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน และขนาดของโรงเรียน
โดยพบวา กลุมที่มีอายุตั้งแต 46-50 ป มีบทบาทที่ปฏิบัติจริงสูงที่สุด สวนกลุมที่มีอายุ 26-30 ป มี
บทบาทที่ปฏิบัติจริงนอยที่สุด กลุมที่มีอาชีพรับราชการมีบทบาทที่ปฏิบัติจริงสูงที่สุดสวนกลุมที่มี
อาชีพรับจางมีบทบาทที่ปฏิบัติจริงนอยที่สุด ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ปฏิบัติจริงสูงที่สุด สวนผูแทนศิษยเกามีบทบาทที่ปฏิบัติ
จริงนอยที่สุด
ศรีอัมพร ทองสืบสาย (2545) ไดศึกษาเรื่องการนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมของ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอํานาจเจริญ กลุมปจจัยเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษา โดย
ภาพรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก มากกวาระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ความ
ตองการรักษาผลประโยชนของนักเรียนและผูปกครอง รองลงมาคือ ความรูสึกวาตนเองมี
ประโยชนตอสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม ความคุนเคยกับบุคลากรในโรงเรียน
และความเขาใจหลักการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ การที่กรรมการเปนผูบริจาคที่ดิน/ทรัพยสิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นวา
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดอํานาจเจริญ ในดานการวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผลอยูในระดับ
มากทุดาน 2. รูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีองคประกอบสําคัญสามสวนคือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และ
การ
ประเมินผลในการนําเสนอรูปแบบพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวารูปแบบการมีสวนรวม ในการ
บริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมและ สอดคลอง
กันทุกดาน โดยทุกดานมีคาความสอดคลองความคิดเห็นอยูในระดับสูงกวาเกณฑ
สําหรับการวิจัยจากตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการโรงเรียน หรือ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ไดพบผลการศึกษาคนควา ดังนี้
Kerrins, Judith A. (1984) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูตรวจการดานการ
ศึกษาในมลรัฐโคโลราโด (Inservice Training Needs of School Board Members as Perceived by of
School Board Members and School Superintendents in the State of Colorado.) ผลการวิจ ัย พบวา
คณะกรรมการสถานศึก ษามีค วามตอ งการจําเปน ในการฝก อบรมเกี่ย วกับ บทบาทหนาที่แ ละ
ความรับผิดชอบ และความตองการฝกอบรมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตาง

57

กันตามรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน และวุฒิสูงสุดทางการศึกษา แตไมมีความแตกตางตามตัวแปร
สถานภาพดานเพศ ภูมิลําเนา และประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษา
Kask, Kristen M. (1990) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการการฝกอบรมและการพัฒนาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูตรวจการดานการศึกษา
ในมลรัฐโอไฮโอ (Training and Development Needs of School Board Members as Perceived by
School Board Members and Superintendents in Ohio). ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความตองการจําเปนในการฝกอบรมดานความรูและทักษะแตกตางกันตามตัวแปรสถานภาพดาน
เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ
Kleinstiver, Louise. (1986) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งความต อ งการการฝ ก อบรมในระหว า ง
การปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาตามการรับ รูของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูตรวจการดานการศึกษาในมลรัฐอริโซนา (Inservice Training Needs of School Board Members
as Persived by of School Board Members and School Superintendents in Arizona). ผลการวิ จั ย
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะตามบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูตรวจการดานการศึกษามีความเห็นสอดคลอง
กันวาทักษะดานบริหารงานบุคคล และทักษะดานการธุรกิจบริการเปนทักษะที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่ สุ ดต อการปฏิ บั ติ หน าที่ คณะกรรมการสถานศึ กษา ในด านแนวทางการพั ฒนานั้ นพบว า คณะ
กรรมการสถานศึกษา ตองการพัฒนาโดยการศึกษาดวยตนเองในดานความรูและทักษะตามบทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดดังกลาวมาแลวขางตนจึงพอสรุปไดวา
คณะกรรมการสถานศึก ษาที ่ม ีบ ทบาทหนา ที ่ใ นดา นการมีส ว นรว มในการบริห ารจัด การ
สถานศึกษา เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา ควรที่จะใหบุคลากรดังกลาวไดรับรูวาความตองการ
การพัฒนาเกิดจากชองวาง อันเนื่องมาจากความรูความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ หรือทัศนคติที่
ผูปฏิ บั ติงานมี อยูนั้ นไมเปนไปตามที่องคการมุงหวัง หรือ ตองการ ดังนั้น จึงควรมีการประเมิน
ทั้งสองดาน โดยควรมีการศึกษาความตองการจําเปนการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา และการ
ประเมินความตองการ การฝกอบรม (Training Needs Assessment)ในระดับองคการ เพื่อใหไดขอมูล
ที่นําไปใชในการวางแผนดําเนินการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมคา
และสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปนที่แทจริง เพื่อใหมีการยอมรับในความตองการจําเปน
ในสวนขององคการ และบุคคลผูรับการอบรม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนและ
บรรลุผลตามเปาหมาย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย ในบทนี้กลาวถึง วัตถุประสงคในการวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อทําการประเมินและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อประเมินและจัดลําดับความตองการจําเปน
ในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 3 เขต จํานวน
155 สถานศึกษา เปนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 117 สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
จํานวน 38 สถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 9-15 คน รวมเปน
2,325 คน
2. กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Taro Yamane (1973: 1088)
คาความเชื่อมั่น 95% มีความคลาดเคลื่อน ± 5 ไดกลุมตัวอยาง 345 คน ใชวิธีสุมแบบ Cluster
Sampling คือ สุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งคณะในแตละสถานศึกษา ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาละ 15 คน คิดเปนกลุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 23
สถานศึกษา และเทียบสัดสวนจากจํานวนประชากร สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอระดับ
ประถมศึกษา เทากับ 20 : 3 จึงไดกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตละ 1 สถานศึกษา สวนคณะกรรมการสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษานั้น เทียบสัดสวนจากจํานวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในแตละเขต ไดกลุมตัวอยาง
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ที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 8 สถานศึกษา เขต 2
จํานวน 5 สถานศึกษา และ เขต 3 จํานวน 7 สถานศึกษา รวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา เขต 1
จํานวน 9 สถานศึกษา เขต 2 จํานวน 6 สถานศึกษา และเขต 3 จํานวน 8 สถานศึกษา การสุมตัวอยาง
สถานศึกษา(รายชื่อในภาคผนวก 2) ใชวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) มีจํานวน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน กลุมตัวอยางตามตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา
รายการ

คณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 1
คณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 2
คณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 3
รวม

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
120 88.89
15 11.11
135 39.13
75 83.33
15 16.67
90 26.09
105 87.50
15 12.50
120 34.78
300 86.96
45 13.04
345
100

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดย
มีจุดประสงคเพื่อประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพ ไดแก เพศ อายุ วุฒิ สูงสุดทางการศึกษา ตําแหนง
และสถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภูมิหลังประสบการณที่เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 9 ดาน จํานวน 66 ขอ แตละขอมีขอมูลที่ตอบเปน
2 สภาพ คือ สภาพปจจุบัน และสภาพที่คาดหวัง มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑใหผูตอบพิจารณา ดังนี้
ระดับความรู / ทักษะที่มีในปจจุบัน
5 หมายความวา มีความรู หรือทักษะในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา มีความรู หรือทักษะในระดับมาก
3 หมายความวา มีความรู หรือทักษะในระดับปานกลาง
2 หมายความวา มีความรู หรือทักษะในระดับนอย
1 หมายความวา มี ความรู หรือทักษะนอยที่สุด หรือไมมีเลย
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ระดับความรู / ทักษะที่ตองการจะมี
5 หมายความวา ตองการมีความรูและทักษะมากที่สุด
4 หมายความวา ตองการมีความรูและทักษะมาก
3 หมายความวา ตองการมีความรูและทักษะปานกลาง
2 หมายความวา ตองการมีความรูและทักษะนอย
1 หมายความวา ตองการมีความรู หรือทักษะนอยที่สุด หรือไมตองการเลย

การสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และบทบาทของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ในการมีสวนรวมทําหนาที่บริหารสถานศึกษาของประเทศตางๆที่ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในเรื่องความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติ
หนาที่ตาม บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ดาน ตามตารางที่ 2
ขั้นที่ 2 กําหนดโครงสรางเนื้อหาและขอคําถามตามกรอบแนวคิดเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ขอคําถามทุกขอมีคําตอบ 2 สภาพ คือ สภาพความรูและทักษะ
ที่มีอยูในปจจุบันและสภาพความรูและทักษะที่คาดหวังโดยมีน้ําหนักของจํานวนขอคําถามแตละดาน
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมในเรื่องที่ตองการประเมิน ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เนื้อหา
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
การบริหารจัดการดานวิชาการ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
การจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
การปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
รวม

จํานวน
13
10
4
13
9

ขอที่
1-13
14-23
24-27
28-40
41-49

5

50-54

7
3
6
66

55-58
59-61
62-66
66
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ขั้นที่ 3 จัดทําตนรางของแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา
แลวนําไปปรับปรุง
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน (รายนามในภาคผนวก)
เพื่อขอความกรุณาใหพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสรางเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ปริมาณขอคําถามความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) ความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอ
กับ จุดประสงค (Item Objective Conguence: IOC) ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชสํ านวน
ภาษาและรูปแบบการพิมพ โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญไว ดังนี้
1. เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
2. เปนผูมีความรูและประสบการณในดานการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3. เปนผูมีความรูและประสบการณในดานการบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ แกไขขอความในขอคําถาม เพื่อใหมี
ความกระชับและมีความชัดเจนในประเด็นปญหาที่สอบถาม ตลอดจนความเขาใจในสื่อความหมาย
ของภาษาที่ใชโดยทําการสรุปขอคําถามที่ไดรับการแกไขและปรับปรุงใหมีความถูกตองสมบูรณ
และครอบคลุม แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 6 นําแบบสอบถามที่ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เห็นชอบแลวไปจัดพิมพเปน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณใชเก็บขอมูลจริง ตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1, 2, 3, ออกหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยไปยังผูบริหารสถานศึกษา
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
2. นํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ในการวิ จั ย พร อ มแบบสอบถามไปเรี ย นผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละโรงเรียนที่เปนตัวแทน
ประชากร เพื่อขออนุญาตทําการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย และรวมวางแผนดําเนินการในการเก็บขอมูล
ทั้งโดยวิธีการนัดหมายและนําแบบสอบถามไปพบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
ตัวแทนประชากรดวยตนเองในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของแตละโรงเรียนและวิธกี าร
ขออนุเคราะห ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ หรือขอความรวมมือ
จากผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาในการชี้แจงกรรมการสถานศึกษาที่เปนตัวแทนประชากร
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
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3. การดําเนินการเก็บขอมูลนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองจากทุกสถานศึกษา
4. สรุปผลการเก็บขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 323 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.62
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของแบบสอบถามที่สงและไดรับคืน
เขตพื้นที่การศึกษา แบบสอบถามที่สง แบบสอบถามที่ไดรับ
กรุงเทพมหานคร
จํานวน (ฉบับ)
จํานวน(ฉบับ)
เขต 1
135
126
เขต 2
90
85
เขต 3
120
112
รวม
345
323

คิดเปนรอยละ

93.33
94.44
93.33
93.62

การวิเคราะหขอมูล และคาสถิติที่ใช
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่มีความสมบูรณนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป และแบงการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะหโดยใชสถิติภาคบรรยาย
(Descriptive Statistic Analysis) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาคารอยละ
(Percentage) และการหาคาเฉลี่ย ( X) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพความรู ทักษะ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ปจจุบัน สภาพความรูและทักษะที่คาดหวังในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ทั้ง 2 สภาพ แลวทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา t (Paired Sample t-test) เปน
รายขอ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ ดังนี้
ระดับความรู / ทักษะที่มีในปจจุบัน
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 3.76-4.50 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 2.26-3.75 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.25 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายความวา

มีความรู หรือทักษะในระดับมากที่สุด
มีความรู หรือทักษะในระดับมาก
มีความรู หรือทักษะในระดับปานกลาง
มีความรู หรือทักษะในระดับนอย
มี ความรู หรือทักษะนอยที่สุด หรือไมมีเลย
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ระดับความรู / ทักษะที่ตองการจะมี
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 3.76-4.50 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 2.01-3.75 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.00 หมายความวา
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายความวา

ตองการมีความรูและทักษะมากที่สุด
ตองการมีความรูและทักษะมาก
ตองการมีความรูและทักษะปานกลาง
ตองการมีความรูและทักษะนอย
ตองการมีความรู หรือทักษะนอยที่สุด
หรือ ไมตองการเลย

3. การวิเคราะหและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาใชสูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียง
ลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมินความแตกตาง และเปนสูตรที่ นง
ลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช (2542) ไดปรับสูตรการคํานวณมาจากคาดัชนี PNI โดยการ
หารคาผลตางระหวางคาเฉลี่ย ( X) ของสภาพที่คาดหวัง (I) กับคาเฉลี่ย ( X) ของสภาพที่เปนจริง
ในปจจุบัน (D) ดวยคาเฉลี่ย ( X) ของสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) เพื่อถวงน้ําหนักกอนที่จะนํา
มาจัดลําดับ โดยใชหลักการกําหนดความตองการจําเปนจากระดับสภาพที่เปนจริง แลวจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปนตามคา PNIModified โดยใชสูตรในการคํานวณ
PNI Modified =
เมื่อ

I −D
D

PNIModified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
I
หมายถึง คาเฉลี่ย ( X) ของสภาพที่คาดหวัง คือ ระดับความรูและทักษะ
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองการพัฒนา
D
หมายถึง คาเฉลี่ย ( X) ของสภาพที่เปนจริง คือ ระดับความรูและทักษะ
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีในปจจุบัน

4. วิธีการจัดลําดับนอกจากใชคาดัชนี PNIModified ในการจัดลําดับจากมากไปหานอยแลว
การจัดลําดับในภาพรวมใชวิธีคิดคะแนนที่สูงสุด รองลงมา แลวจัดลําดับความตองการจําเปนมากที่สุด
และรองลงมา โดยคิดจากความตองการจําเปนมากที่สุดและรองลงมา ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกสถานภาพ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อทําการประเมินและจัดลําดับความตองการจําเปน
ในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการนําเสนอตารางประกอบคําบรรยาย
ตามลําดับขั้น ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของ
คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกรายดานและจําแนก
ตามสถานภาพ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จากการสํารวจสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงและสถานภาพในคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับของสถานศึกษาที่เปนกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ภูมิหลัง
ประสบการณของคณะกรรมการในดานที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษากอน หรือ ในขณะที่เปน
คณะกรรมการสถานศึกษา ขอมูลดังปรากฏตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการสถานศึกษา
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
30 ป หรือต่ํากวา
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
61 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

194
129

60.06
39.94

41
145
102
35

12.69
44.89
31.58
10.84
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ตารางที่ 4 (ตอ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือต่ํากวา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. สถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนพระภิกษุสงฆและ/หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
5. ตําแหนงในคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
เลขานุการ
กรรมการ
6. ระดับของสถานศึกษาที่เปนกรรมการ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
7. เขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
8. ภูมิหลังประสบการณ
มีประสบการณ
ไมเคยมีประสบการณ

จํานวน

รอยละ

30
19
179
82
13

9.29
5.88
55.42
25.39
4.02

145
23
23
23
23
20
23
43

44.89
7.12
7.12
7.12
7.12
6.19
7.12
13.31

23
8
23
269

7.12
2.48
7.12
83.23

39
284

1.207
87.93

126
85
112

39.00
26.32
34.67

139
184

43.03
56.97
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จากตารางที่ 4 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 323 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60.06 และผูมีอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.89 ดานวุฒิการศึกษาผูที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.42 ในดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปน
ผูทรงคุณวุฒิ คิดเปนรอยละ 44.89 และผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมตี ําแหนงเปนกรรมการ
คิดเปนรอยละ 83.23 โดยสวนใหญเปนคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คิดเปน
รอยละ 87.93 และสวนใหญ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คิดเปนรอยละ 39.00
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยมีประสบการณในดาน
การบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 56.97

ตอนที่ 2 การประเมินความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินสภาพความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในเรื่อง
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ตาม บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ดาน คือ
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา การบริหารจัดการดานวิชาการ การระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สิทธิและโอกาสทางการศึกษา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
การจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และการปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ผูวิจัยได
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ง 2 สภาพ แลวทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา t (t-test) เปนรายขอ นําเสนอตามตารางที่ 5- 13
ตารางที่ 5 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ในการปฏิบัติงานดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. นโยบาย เปาหมาย ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
2. ความมุงหมาย การจัดระบบโครงสราง หลักการ
ของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.

2.97

0.88

3.82

0.92 16.02*

3.02

0.95

3.85

0.93 14.99*

t-test
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ตารางที่ 5 (ตอ)
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
3. สภาพปจจุบันทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
เทคโนโลยีของชุมชน/ทองถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษา
4. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
สถานศึกษา
5. หลักการสําคัญในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
6. การวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการ
ประจําปและแผนพัฒนาสถานศึกษา
7. การนําแผนพัฒนาสถานศึกษาไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
8. การใชขอมูลสภาพปจจุบันนํามาจัดลําดับของ
จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
9. การพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสม
ของวิธีการหรือยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
กิจกรรม/ งาน/ โครงการที่ระบุไว ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
10. การวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
11. การใชขอมูลมาดําเนินการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน
ประกอบดวยภาพรวมของโรงเรียน จุดเนนในการ
พัฒนาโรงเรียน ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
12. การจัดทําแผนกํากับติดตามงาน พิจารณา และ
เลือกใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการ
กํากับติดตามงาน และกํากับ ติดตามงานรวมกับ
สถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไว
13. การจําแนกขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชนมาใช
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา
รวม
*p < 0.05

สภาพที่คาดหวัง

n = 323
X1 S.D.1

คา
n = 323
t-test
X2 S.D.2

3.20

0.88

3.90

0.92 12.99*

3.15
3.10

0.95
0.87

3.95
3.92

0.99 12.48*
1.02 14.44*

2.85

0.88

3.77

0.98 14.40*

3.00

1.00

3.77

1.03 11.87*

3.06

0.95

3.89

0.94 12.68*

2.98

0.89

3.82

0.98 13.44*

2.93

0.94

3.81

1.01 14.67*

3.16

0.92

3.85

0.95 11.41*

3.07

0.94

3.73

0.95 11.21*

3.01
3.04

0.98
0.93

3.76
3.83

1.02 11.42*
0.98
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จากตารางที่ 5 แสดงการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ยของระดับความรูแ ละทัก ษะที่มีในปจจุบัน
และระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก(3.83) และคาเฉลี่ยของระดับ
ความรูแ ละทัก ษะที่มีในปจ จุบัน อยูใ นระดับ ปานกลาง(3.04) จากการทดสอบคา t-test พบวาคา
เฉลี่ยของระดับความรูและทักษะทั้งสองสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงวา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีค วามตอ งการจําเปน ในการพัฒ นาความรูและ
ทักษะในดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห
ขอมูลเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยของระดับ
ความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด
คือ การวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปและแผนพัฒนาสถานศึกษา และคาเฉลี่ย
ของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุดคือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
สถานศึกษา
ตารางที่ 6 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
14. เนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
15. กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการนํา
เนื้อหาจากทองถิ่นมาใชใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
16. การพิจารณาความถูกตอง และ ความสมบูรณของ
สาระการเรียนรูที่ไดบูรณาการเนื้อหาตามความ
ตองการของ ทองถิ่น
17. การพิจารณาความเปนไปไดในการใชหลักสูตร
สถานศึกษาและตัดสินใจใหความเห็นชอบ
ในการจัดทําสาระการเรียนรูของ สถานศึกษา
18. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

2.93

0.97

3.90

1.04 15.07*

2.77

0.93

3.83

1.04 15.93*

2.74

0.92

3.85

1.05 16.50*

2.90

0.96

3.85

1.03 13.61*

2.86

1.03

3.89

1.07 14.84*

t-test
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ตารางที่ 6 (ตอ)
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
19. การกําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของสถานศึกษา
20. การพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการใชหลักสูตร
สถานศึกษา
21. การเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาการ
ของสถานศึกษาและการจัดใหเปนไปตามแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษา
22. การจัดหาและผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
23. การเสนอแนวทางใหมีการประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
รวม

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

2.72

1.00

3.82

1.06 16.69*

2.71

0.94

3.85

0.95 18.38*

2.86
2.94

1.02
0.99

3.83
3.85

1.02 14.84*
1.03 13.59*

2.95
2.84

0.96
0.98

3.95
3.86

1.05 16.30*
1.03

t-test

*p < 0.05

จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันและ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการบริหารจัดการดานวิชาการ พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรู
และทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก (3.86) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันอยูใน
ระดับปานกลาง(2.84) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะทั้งสองสภาพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดานการบริหารจัดการดานวิชาการ และ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบัน
นอยกวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะ
ที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ การพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการใช หลักสูตรสถานศึกษา (2.71)
และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุดคือ การเสนอแนวทางใหมีการประเมิน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (3.95)
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ตารางที่ 7 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
24. การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆเพื่อการศึกษา
25. การศึกษาขอมูล และแหลงวิทยากร จัดหาวิทยากร
และภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ และการให
การสนับสนุนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
26. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการหารายได
และ ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
27. การจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานจารีตประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติ
รวม

สภาพที่คาดหวัง

n = 323
X1 S.D.1
3.17 1.02

คา
n = 323
t-test
X2 S.D.2
3.96 1.13 10.69*

3.17

1.05

3.98

1.08 10.71*

3.23

0.93

3.94

1.12 10.15*

3.32
3.22

1.01
1.00

4.12
4.00

1.03 11.32*
1.09

*p < 0.05

จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันและ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับ
ความรูและทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก (4.00) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบัน
อยูในระดับปานกลาง(3.22) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะทั้ง
สองสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื ้น ฐานมีค วามตอ งการจํ า เปน ในการพัฒ นาความรู แ ละทัก ษะในดา นการระดมทรัพ ยากร
เพื่อการศึกษา และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยของระดับความรู
และทักษะที่มีในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ย
ของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุดมี 2 รายการเทากัน คือ การระดมทรัพยากรจาก
แหลงตางๆเพื่อการศึกษา และการศึกษาขอมูล และแหลงวิทยากร จัดหาวิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
จากแหลงตางๆ และการใหการสนับสนุนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา(3.17)
และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ (4.12)
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ตารางที่ 8 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
28. ระบบการศึกษา ไดแก การเรียนในระบบ การเรียน
นอกระบบ หรือ การเรียนตามอัธยาศัย
29. ความตองการของผูปกครองและนักเรียนในการ
รับบริการทางการศึกษา
30. แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนและการจัดพื้นที่
บริการทางการศึกษา
31. ขอมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา
และ สถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียง การคมนาคม
สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ที่เปนปจจุบัน
32. ขอมูลสารสนเทศของเด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการทางการศึกษา
33. การประกันสิทธิและโอกาสการเขารับบริการ
ทางการศึกษาของนักเรียน
34. การประสานงาน สนับสนุน และจัดหาที่เรียนใหแก
เด็กในวัยเรียนทุกคนในพื้นที่บริการทางการศึกษา
ไดเขาเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ หรือจัดหา
ที่เรียนใหแกเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษาอื่น
ที่อยูใกลเคียง หรือ เสนอแนะใหเรียนนอกระบบ
หรือ เรียนตามอัธยาศัย
35. ขอมูลแหลงและวิธีดําเนินการเพื่อจัดหาทุน
การศึกษา อุปกรณการศึกษา และสิ่งจําเปนในการ
ศึกษาใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
36. การพิทักษสิทธิเด็ก การใชแรงงานเด็ก การทารุณ
กักขัง กดขี่ ขมเหง ลวงละเมิดทางเพศ การทํางาน
ขององคกรพิทักษสิทธิเด็กและการสงไปขอรับ
บริการที่เหมาะสม
37. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม มีรางกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือ ไมมีผูดูแล

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

3.16

0.90

3.98

1.04 12.62*

3.08

0.91

4.01

0.97 16.19*

3.15

0.94

3.90

1.07 12.81*

3.28

0.96

3.92

1.11 10.57*

3.04

0.95

3.84

1.10 12.45*

2.97

0.91

3.86

1.14 13.08*

3.06

0.84

3.76

1.03 11.01*

3.15

0.99

3.87

1.09 10.91*

3.06

0.94

3.95

1.07 14.19*

2.87

0.94

3.84

1.08 14.55*

t-test
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ตารางที่ 8 (ตอ)
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
38. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการ
ใหความชวยเหลือใหบริการเด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส และจัดการเรียนรวมกับเด็กปกติ
39. การเสนอแนวทางใหสถานศึกษาในการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับ
การพัฒนาเปนรายบุคคล
40. การประสานงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในการดําเนินการ เพื่อพิทักษสิทธิ
เด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
รวม

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

2.95 0.95

3.80

1.10 12.51*

2.95

0.94

3.89

1.06 14.44*

2.96
3.05

0.94
0.94

3.74
3.87

1.08 11.84*
1.08

t-test

*p < 0.05

จากตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันและระดับ
ความรูและทักษะที่คาดหวังในดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและ
ทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก(3.87) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจ จุบ ัน อยูใ น
ระดับ ปานกลาง(3.05) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะทั้งสอง
สภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดานสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษา และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มี
ในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ยของระดับความรู
และทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิต
ใจ สติปญญา อารมณ สังคม มีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ
ไมมีผูดูแล (2.87) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุด คือ ความตองการของ
ผูปกครองและนักเรียนในการรับบริการทางการศึกษา (4.01)
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ตารางที่ 9 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
41. การจัดทําและการใชงบประมาณของสถานศึกษา
42. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลงานจากแผนการใชงบประมาณ
43. การเสนอแนวทางในการกําหนดแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทาง การศึกษา
44. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
45. การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
46. การสงเสริมดานสวัสดิการ การใหความชวยเหลือ
สนับสนุนและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
47. การจัดระบบบริหารจัดการ ในดานการใช ดูแล
และบํารุงรักษาอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ
เพื่อการสงเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
48. การบริหารจัดการดานภูมิทัศน การจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
49. การสงเสริมดานการประชาสัมพันธ โรงเรียน
รวม

สภาพที่คาดหวัง

n = 323
X1 S.D.1
3.08 0.99

คา
n = 323
t-test
X2 S.D.2
3.88 1.02 12.85*

3.00

1.03

3.88

1.09 12.24*

2.89

1.08

3.88

1.06 14.76*

2.97
3.20

1.01
1.04

3.89
3.95

1.05 13.80*
1.10 11.20*

3.24

1.02

3.98

1.03 11.05*

3.04

1.05

3.97

1.09 12.82*

3.19
3.21
3.09

1.03
1.02
1.04

3.96
4.00
3.93

1.03 11.70*
1.01 11.85*
1.05

*p < 0.05

จากตารางที่ 9 แสดงการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ยของระดับความรูแ ละทัก ษะที่มีในปจจุบัน
และระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
การบริหารงานบุ คคล และการบริหารทั่ วไปของสถานศึกษา พบวา คาเฉลี่ ยของระดับความรูและ
ทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก (3.93) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันอยูใน
ระดับปานกลาง(3.09) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะทั้งสอง
สภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดานการมีสวนรวมในการบริหารจัด
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การดา นงบประมาณ การบริห ารงานบุค คล และการบริห ารทั ่ว ไปของสถานศึก ษา และเมื ่อ
พิจารณา ผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบัน
นอยกวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ยของระดับความรูและ
ทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ การเสนอแนวทางในการกําหนดแผนอัตรากําลังและการกําหนด
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2.89) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่
มากที่สุด คือ การสงเสริมดานการประชาสัมพันธโรงเรียน (4.00)
ตารางที่ 10 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในดานการเสริมสราง ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกร ตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
50. ขอมูลพื้นฐานของชุมชนสมาคมผูปกครองและครู
สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน มูลนิธิ องคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐแลเอกชนที่มีความสัมพันธกับสถาน
ศึกษา
51. ความตองการของชุมชนในการใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการ สนับสนุนดานการใหความรู และ
การจัดกิจกรรมของชุมชนองคกรตางๆทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
52. การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนและมีการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาใหกับ
ทองถิ่นรวมกับชุมชน มูลนิธิ สมาคมผูปกครอง
และครู สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน องคกรทั้งภาค
รัฐและเอกชน
53. การสนับสนุนใหสถานศึกษาอํานวยความสะดวก
ในการใชบริการวิทยาการ อาคารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณในการพัฒนา ชุมชนและทองถิ่น
54. การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติ ภูมิปญญาทองถิ่นตามความเหมาะสม
และโอกาสอันควร
รวม
*p < 0.05

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

t-test

3.15

0.91

3.78

0.99

9.83*

3.09

0.90

3.83

1.07 10.13*

3.18

0.94

3.89

1.06

3.18

0.97

3.90

1.05 10.69*

3.10
3.14

0.99
0.94

3.89
3.86

1.06 11.65*
1.05

9.99*
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จากตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบัน
และระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของสถานศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวังอยูในระดับมาก(3.86) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันอยูในระดับ
ปานกลาง(3.14) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะทั้งสองสภาพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความตอ งการจํ า เปน ในการพัฒ นาความรู แ ละทัก ษะในดา นการเสริม สรา งความสัม พัน ธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของสถานศึกษา และเมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันนอยกวา
คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มี
ในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ ความตองการของชุมชนในการใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการสนับสนุน
ด านการให ค วามรู แ ละการจั ด กิ จ กรรมของชุ ม ชนองค ก รต างๆทั้ งภาครัฐ และเอกชนเพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่น (3.09) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุด
คือ การสนับสนุนใหสถานศึกษาอํานวยความสะดวกในการใชบริการวิทยาการ อาคารสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณในการพัฒนา ชุมชนและทองถิ่น (3.90)
ตารางที่ 11
ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
55. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษา
56. การตรวจสอบและสรุปขอมูลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อการจัดทํารายงานประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล ในการดําเนินงานประจําป
57. การพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
ใหกับสาธารณชน
58. การคัดเลือกโครงการตางๆของสถานศึกษา
ที่ประสบผลสําเร็จและเหมาะสมที่จะนําไปใชใน
การดําเนินงานปตอๆไป
รวม
*p < 0.05

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

3.05

0.95

3.91

1.05 12.88*

2.99

0.94

3.81

1.06 12.34*

2.96

0.96

3.90

1.12 14.15*

3.09
3.02

0.95
0.95

3.88
3.88

1.12 11.24*
1.09

t-test
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จากตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันและ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
พบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก(3.88) และคาเฉลี่ยของระดับ
ความรูและทักษะทีม่ ีในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง(3.02) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ย
ของระดับความรูและทักษะทั้งสองสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดาน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล
เปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยของระดับความรู
และทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดยคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ
การพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
ใหกับสาธารณชน (2.96) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุด คือ การจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา (3.91)
ตารางที่ 12 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
59. ภารกิจขององคกรและการกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน เพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
และอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน
60. การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหมาทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน
61. การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการสรรหาให
เปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยาง มีประสิทธิภาพ
รวม
p < 0.05

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

3.17

0.89

3.81

0.94 10.83*

3.10

0.93

3.77

0.95 10.53*

3.15
3.14

0.96
0.93

3.85
3.81

0.99
0.96

t-test

9.74*

จากตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันและ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา คาเฉลี่ยของ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก(3.81) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มี
ในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง(3.14) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและ
ทัก ษะทั้งสองสภาพแตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดานการจัดองคกร
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คณะกรรมการสถานศึกษา และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยของระดับ
ความรูและทักษะที่มีในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดย
คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม
ใหมาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน (3.10) และคาเฉลี่ยของระดับความรู
และทักษะที่คาดหวังที่มากที่สุด คือ การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการสรรหาใหเปนที่ปรึกษา
และอนุกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง มีประสิทธิภาพ (3.85)
ตารางที่ 13 ความตองการจําเปนในการพัฒนา ความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในดานการปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สภาพปจจุบัน

ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
62. การวิเคราะหสังเคราะหงานตามนโยบายของตน
สังกัด เพื่อกําหนดแนวทาง การดําเนินงานได
อยางถูกตองและเหมาะสม
63. การปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาเพื่อนํา
มากําหนดแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
64. การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
65. การจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
เสนอใหตนสังกัดทราบ อยางเปนระบบ
66. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประเมิน
ภายใน และรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รวม
*p < 0.05

สภาพที่คาดหวัง

คา

n = 323
X1 S.D.1

n = 323
X2 S.D.2

2.96

0.95

3.83

1.01 13.02*

3.02

0.95

3.86

1.02 13.44*

2.89

0.91

3.73

0.99 13.00*

2.93

0.92

3.86

1.05 15.42*

3.19
3.00

1.06
0.97

3.98
3.85

1.03 11.26*
1.02

t-test

จากตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันและ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังในดานการปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย พบวา คาเฉลี่ยของ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังอยูในระดับมาก(3.85) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มี
ในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง(3.00) จากการทดสอบคา t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและ
ทักษะทั้งสองสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดานการปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยของระดับ
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ความรูและทักษะที่มีในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกขอ โดย
คาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะที่มีในปจจุบันที่นอยที่สุด คือ การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด (2.89) และคาเฉลี่ยของระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวังที่มากที่สุด คือ การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินภายใน และรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก (3.98)

ตอนที่ 3 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกรายดาน และจําแนกตาม
สถานภาพ
ผูวิจัยไดวิเคราะหและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะ
กรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยใชสู ตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) ซึ่ งเป น
ดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมินความแตกตาง และเปน
สูตรที่ นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวานิช (2542) ไดปรับสูตรการคํานวณมาจากคาดัชนี PNI
โดยการหารคาผลตางระหวางคาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (I) กับคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริงใน
ปจจุบัน (D) ดวยคาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (D) เพื่อถวงน้ําหนักกอนที่จะนํามาจัดลําดับ
โดยใชหลักการกําหนดความตองการจําเปนจากระดับสภาพที่เปนจริงแลวจัดลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนตามคา PNIModified โดยใชสูตรในการคํานวณ
PNIModified = I − D
D

3.1 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรู และทักษะ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกรายดาน
ผูวิจัยไดวิเคราะหและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกรายดานตามตารางที่ 14-23
ตารางที่ 14 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานรายดาน
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
I
D
I-D/D ลําดับที่
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
3.83
3.04
0.26
4
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3.86
2.84
0.36
1
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.00
3.22
0.24
5
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
3.87
3.05
0.27
3
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป

3.93

3.09

0.27

3
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ตารางที่ 14 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

I

D

I-D/D

ลําดับที่

3.86

3.14

0.23

6

3.88
3.81
3.85

3.02
3.14
3.00

0.28
0.21
0.28

2
7
2

จากตารางที่ 14 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานรายดาน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะทุกดาน โดยมีคา PNIModified ระหวาง
0.21 ถึง 0.36 ดานที่พบวา มีคา PNI Modified สูงสุด คือ ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ(0.36)
รองลงมา มีคา PNI Modified เทากัน 2 ดาน(0.28) คือ ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
และดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา และลําดับที่ 3มีคา PNI Modified
เทากัน 2 ดาน(0.27) เชนเดียวกัน คือ ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การ
บริหาร งานบุคคล และการบริหารทั่วไป และดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา สวนดานที่คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนนอยที่สุดมีคา PNIModified 0.21 คือ ดานการจัด
องคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
ตารางที่ 15 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. นโยบาย เปาหมาย ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาและ
การพัฒนา คุณภาพการศึกษาของชาติ
2. ความมุงหมาย การจัดระบบโครงสราง หลักการของ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542
3. สภาพปจจุบันทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
เทคโนโลยีของชุมชน/ทองถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษา
4. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาหมายของ
สถานศึกษา
5. หลักการสําคัญในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
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ตารางที่ 15 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
6. การวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการ
ประจําปและแผนพัฒนาสถานศึกษา
7. การนําแผนพัฒนาสถานศึกษาไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของสถานศึกษา
8. การใชขอมูลสภาพปจจุบันนํามาจัดลําดับของจุดออน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
9. การพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมของวิธีการ
หรือยุทธศาสตรการดําเนินงานของกิจกรรม/งาน/โครงการ
ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
10. การวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
11. การใชขอมูลมาดําเนินการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน
ประกอบดวย ภาพรวมของโรงเรียน จุดเนนในการพัฒนา
โรงเรียนยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
12. การจัดทํา แผนกํากับติดตามงาน พิจารณา และเลือกใช
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการกํากับติดตามงาน
และกํากับติดตามงานรวมกับสถานศึกษาตามแผนที่
กําหนดไว
13. การจําแนกขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชนมาใชในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
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จากตารางที่ 15 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานในการปฏิบ ัต ิง านดา นการกํ า หนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปน
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาทุกรายการ
โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.21 ถึง 0.32 ความตองการจําเปนที่พบวา มีคา PNI Modified สูงสุด คือ
ความตองการจําเปน ในการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับ การวิเคราะหความสอดคลองของ
แผนปฏิบัติการประจําปและแผนพัฒนาสถานศึกษา(0.30) รองลงมา คือ การพัฒนาความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปของสถาน
ศึก ษา (0.30) สว นความตอ งการจํา เปน ที่มีคา PNIModified นอ ยที่สุด คือ การพัฒ นาความรูแ ละ
ทักษะเกี่ยวกับสภาพปจจุบันทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีของชุมชน/ทองถิ่น
ที่ตั้งของสถานศึกษา (0.21)
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ตารางที่ 16 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
14. เนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
15. กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการนําเนื้อหา
จากทองถิ่นมาใชใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
16. การพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของสาระ
การเรียนรูที่ไดบูรณาการเนื้อหาตามความตองการของ
ทองถิ่น
17. การพิจารณาความเปนไปไดในการใชหลักสูตรสถาน
ศึกษาและตัดสินใจใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระการ
เรียนรูของสถานศึกษา
18. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
19. การกําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ
สถานศึกษา
20. การพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการใชหลักสูตร
สถานศึกษา
21. การเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาการของ
สถานศึกษาและการจัดใหเปนไปตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
22. การจัดหาและผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
23. การเสนอแนวทางใหมีการประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
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จากตารางที่ 16 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
พบวา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื ้น ฐานมีค วามตอ งการจําเปน ในการพัฒ นาความรูแ ละ
ทักษะดานการบริห ารจัดการดานวิชาการทุกรายการ โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.31 ถึง 0.42
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ความตอ งการจํา เปน ที่พ บวา มีคา PNI Modified สูง สุด คือ การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะเกี่ย วกับ
การพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการใชหลักสูตรสถานศึกษา (0.42) รองลงมามีความตองการจําเปน
เทากัน 2 รายการ คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณ
ของสาระการเรียนรูที่ไดบูรณาการเนื้อหาตามความตองการของทองถิ่นและการพัฒนาความรูและ
ทั ก ษะเกี่ ยวกั บ การกํ าหนดระเบี ย บการวัด ผลและประเมิ น ผลการเรี ยนตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถานศึกษา (0.40) สวนความตองการจําเปนที่มีคา PNI Modified
นอยที่สุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(0.31)
ตารางที่ 17 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
24. การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆเพื่อการศึกษา
25. การศึกษาขอมูล และแหลงวิทยากร จัดหาวิทยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆและการใหการ
สนับสนุนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
26. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
27. การจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒน
ธรรมของทองถิ่น และของชาติ
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จากตารางที่ 17 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกรายการ โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.22 ถึง 0.26
ความตองการจําเปนที่พบวา มีคา PNIModified สูงสุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับ การ
ศึกษาขอมูล และแหลงวิทยากร จัดหาวิทยากร และภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ และ การให
การสนับสนุนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (0.26) รองลงมา คือ การ
พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆเพื่อการศึกษา(0.25) สวน
ความตองการจําเปนที่มีคา PNIModified นอยที่สุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา (0.22)
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ตารางที่ 18 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
28. ระบบการศึกษา ไดแก การเรียนในระบบ การเรียน
นอกระบบ หรือ การเรียนตามอัธยาศัย
29. ความตองการของผูปกครองและนักเรียนในการ
รับบริการทางการศึกษา
30. แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนและการจัดพื้นที่บริการ
ทางการศึกษา
31. ขอมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาและ
สถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียง การคมนาคม สภาพทาง
เศรษฐกิจของชุมชน ที่เปนปจจุบัน
32. ขอมูลสารสนเทศของเด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ทางการศึกษา
33. การประกันสิทธิและโอกาสการเขารับบริการทางการศึกษา
ของนักเรียน
34. การประสานงาน สนับสนุนและจัดหาที่เรียนใหแกเด็ก
ในวัยเรียนทุกคนในพื้นที่บริการทางการศึกษาไดเขาเรียน
ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ หรือจัดหาที่เรียนใหแกเด็ก
ไดเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียงหรือเสนอแนะ
ใหเรียนนอกระบบ หรือเรียนตามอัธยาศัย
35. ขอมูลแหลงและวิธีดําเนินการเพื่อจัดหาทุนการศึกษา
อุปกรณการศึกษาและสิ่งจําเปนในการศึกษาให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
36. การพิทักษสิทธิเด็ก การใชแรงงานเด็ก การทารุณ กักขัง
กดขี่ ขมเหง ลวงละเมิดทางเพศ การทํางานขององคกร
พิทักษสิทธิเด็กและการสงไปขอรับบริการที่เหมาะสม
37. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม มีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ
ไมมีผูดูแล
38. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการใหความชวยเหลือ
ใหบริการ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และจัดการเรียนรวม
กับเด็กปกติ

I

D

I-D/D ลําดับที่

3.98

3.16

0.26

6

4.01

3.08

0.30

3

3.90

3.15

0.24

7

3.92

3.28 0.19

9

3.84

3.04

0.27

5

3.86

2.97

0.30

3

3.76

3.06

0.23

8

3.87

3.15

0.23

8

3.95

3.06

0.29

4

3.84

2.87

0.34

1

3.80

2.95

0.29

4
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
39. การเสนอแนวทางใหสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคล
40. การประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในการดําเนินการเพื่อพิทักษสิทธิเด็ก ดูแล เด็ก
พิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

I

D

I-D/D ลําดับที่

3.89

2.95

0.32

2

3.74

2.96

0.27

5

จากตารางที่ 18 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานในการปฏิบัติงานดานสิ ทธิและโอกาสทางการศึกษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาทุกรายการ โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.19 ถึง 0.34 ความ
ตองการจําเปนที่พบวา มีคา PNIModified สูงสุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม มีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ ไมมีผูดูแล(0.34) รองลงมา คือ การพัฒนา
ความรูและทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางใหสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่ มีความ
สามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคล(0.32) สวนความตองการจําเปนที่มีคา PNIModified นอย
ที่สุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับขอมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาและ
สถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียง การคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เปนปจจุบัน(0.19)
ตารางที่ 19 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
I
D
I-D/D ลําดับที่
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
41. การเสนอแนวทางในการกําหนดแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา
42. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
43. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลงาน
จากแผนการใชงบประมาณ
44. การจัดทําและการใชงบประมาณของสถานศึกษา
45. การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
46. การสงเสริมดานสวัสดิการการใหความชวยเหลือสนับสนุน
และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

3.88

2.89

0.34

1

3.89

2.97

0.31

2

3.88
3.88
3.95

3.00
3.08
3.20

0.29
0.26
0.24

4
5
7

3.98

3.24

0.23

8
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ตารางที่ 19 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
47. การจัดระบบบริหารจัดการในดานการใช ดูแล และ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ เพื่อการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
48. การบริหารจัดการดานภูมิทัศน การจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
49. การสงเสริมดานการประชาสัมพันธ โรงเรียน

I

D

I-D/D ลําดับที่

3.97

3.04

0.30

3

3.96
4.00

3.19
3.21

0.24
0.25

7
6

จากตารางที่ 19 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาพบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะดานการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
ทุกรายการ โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.23 ถึง 0.34 ความตองการจําเปนที่พบวา มีคา PNIModified สูง
สุด คือการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางในการกําหนดแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา (0.34) รองลงมา คือ การพัฒนาความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการในดานการใช ดูแล และบํารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ เพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(0.30) สวนความตองการจําเปนที่มีคา
PNIModified นอยที่สุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการสงเสริมดานสวัสดิการ การให
ความชวยเหลือสนับสนุนและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน(0.23)
ตารางที่ 20 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการเสริมสราง ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
50. ขอมูลพื้นฐานของชุมชนสมาคมผูปกครองและครู
สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน มูลนิธิ องคกรตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนที่มีความสัมพันธกับสถานศึกษา
51. ความตองการของชุมชนในการใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยาการ สนับสนุนดานการใหความรู และ
การจัดกิจกรรมของชุมชนองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาทองถิ่น

D

I-D/D ลําดับที่

3.78

3.15

0.20

5

3.83

3.09

0.24

2

I
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
52. การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนและ
มีการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาใหกับทอง
ถิ่นรวมกับชุมชน มูลนิธิ สมาคมผูปกครองและครู
สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
53. การสนับสนุนใหสถานศึกษาอํานวยความสะดวก
ในการใชบริการวิทยาการ อาคารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณในการพัฒนา ชุมชนและทองถิ่น
54. การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติ ภูมิปญญาทองถิ่น ตามความเหมาะสมและ
โอกาสอันควร

I

D

I-D/D ลําดับที่

3.89

3.18

0.22

4

3.90

3.18

0.23

3

3.89

3.10

0.25

1

จากตารางที่ 20 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน องคกร ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มี ความต องการจํ าเป นในการพั ฒ นาความรู และทั กษะด านการเสริ มสร างความสั มพั น ธ ระหว าง
สถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายการ โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.20
ถึง 0.25 ความตองการจําเปนที่พบวามีคา PNIModified สูงสุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับ
การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถิ่นตามความเหมาะสมและ
โอกาสอันควร(0.25) รองลงมา คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับความตองการของชุมชน
ในการใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการสนับสนุนดานการใหความรูและการจัดกิจกรรมของชุมชน
องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น (0.24) และ ความตองการ
จําเปนที่มีคา PNIModified นอยที่สุด คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของชุมชน
สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน มูลนิธิ องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มี
ความสัมพันธกับสถานศึกษา (0.20)
ตารางที่ 21 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
I
D
I-D/D ลําดับที่
55. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษา
56. การตรวจสอบและสรุปขอมูลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อการจัดทํารายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานประจําป

3.91

3.05

0.28

2

3.81

2.99

0.27

3
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ตารางที่ 21 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
57. การพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาใหกับ
สาธารณชน
58. การคัดเลือกโครงการตางๆของสถานศึกษา
ที่ประสบผลสําเร็จและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการ
ดําเนินงานปตอๆไป

I

D

I-D/D ลําดับที่

3.90

2.96

0.32

1

3.88

3.09

0.25

4

จากตารางที่ 21 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประ
จําปของสถานศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนา
ความรูและทักษะดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาทุกรายการโดยมีคา
PNIModified ระหวาง 0.25 ถึง 0.32 ความตองการจําเปนที่พบวามีคา PNIModified สูงสุด คือ การพิจารณา
ใหความเห็นชอบในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาใหกับสาธารณ
ชน(0.34) รองลงมา คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประ
จําปของสถานศึก ษา(0.28) สวนความตองการจําเป น ที่มี คา PNIModified น อยที่ สุ ด คือ การพั ฒ นา
ความรูและทักษะเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการตางๆของสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จและเหมาะ
สม ที่จะนําไปใชในการดําเนินงานปตอๆไป (0.25)
ตารางที่ 22 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
I
D
I-D/D ลําดับที่
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
59. ภารกิจขององคกรและการกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน เพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
และอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน
60. การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหมาทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน
61. การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการสรรหา
ใหเปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยาง มีประสิทธิภาพ

3.81

3.17

0.20

2

3.77

3.10

0.22

1

3.85

3.15

0.22

1
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จากตารางที่ 22 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษาพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ความ
จัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษาทุกรายการ โดยมีคา PNIModified ระหวาง 0.20 ถึง 0.22
ตองการจําเปนที่พบวามีคา PNIModified สูงสุด โดยมีคา PNIModified เทากัน 2 รายการ คือ การพัฒนาความ
รูและทักษะเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหมาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการใน
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรทีไ่ ดรบั การสรร
หาใหเปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ
การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับภารกิจขององคกรและการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะ
สมกับงานเพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน (0.20)
ตารางที่ 23 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
62. การวิเคราะหสังเคราะหงานตามนโยบายของตนสังกัด
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
63. การปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาเพื่อนํามา
กําหนดแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่ปฏิบัติงานตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
64. การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
65. การจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
เสนอใหตนสังกัดทราบอยางเปนระบบ
66. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินภายใน
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก

I
3.83

D
2.96

I-D/D ลําดับที่
0.29 2

3.86 3.02

0.28

3

3.73 2.89

0.29

2

3.86 2.93

0.32

1

3.98 3.19

0.25

4

จากตารางที่ 23 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายพบว า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด รับ มอบหมายทุ ก รายการ โดยมี ค า PNIModified ระหว าง 0.25 ถึ ง 0.32
ความตองการจําเปนที่พบวามีคา PNIModified สูงสุด คือ การจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดเสนอใหตนสังกัดทราบอยางเปนระบบ(0.32) รองลง
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มา มี ค า PNIModified เท ากั น 2 รายการ(0.29) คื อ การพั ฒ นาความรู และทั กษะเกี่ ยวกั บ การวิ เคราะห
สังเคราะหงานตามนโยบายของตนสังกัดเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม และการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด สวนความตองการจําเปนที่มคี า PNIModified นอยที่สุด
คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินภายในและ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก (0.25)

3.2 การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรู และทักษะ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ
ผูวิจัยไดวิเคราะหและจัดลําดับความตองการจําเปนจําแนกตามตัวแปรสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม ตามตารางที่ 24-32
ตารางที่ 24 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามเพศ
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

ชาย
0.25(4)
(3.70 : 2.97)
0.41(1)
(3.81 : 2.70)
0.21(5)
(3.91 : 3.23)
0.28(2)
(3.79 : 2.96)
0.28(2)
(3.87 : 3.02)
0.20(6)
(3.73 : 3.11)
0.28(2)
(3.79 : 2.96)
0.18(7)
(3.68 : 3.11)
0.27(3)
(3.75 : 2.96)

หญิง
0.28(3)
(4.03 : 3.14)
0.29(2)
(3.94 : 3.05)
0.29(2)
(4.14 : 3.22)
0.25(6)
(4.00 : 3.19)
0.26(5)
(4.02 : 3.20)
0.27(4)
(4.05 : 3.18)
0.29(2)
(4.01 : 3.11)
0.25(6)
(4.00 : 3.19)
0.31(1)
(4.00 : 3.06)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ
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จากตารางที่ 24 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามเพศของคณะกรรมการ
สถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนเพศชายมีความตองการจําเปนมากที่
สุด ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ(0.41) ความตองการจําเปนรอง
ลงมา เทากัน 3 ดาน (0.28) คือ ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่ วไป ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา และดานการจัดทํ ารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา สวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนเพศหญิงมีความ
ตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบ
หมาย(0.31) และมีความตองการจําเปนรองลงมาเทากัน 3 ดาน (0.29) คือ ดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
ตารางที่ 25 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามอายุ
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป
0.32(5)
0.24(4)
0.34(3)
(3.84 : 2.91) (3.76 : 3.03) (3.98 : 2.98)
0.47(1)
0.31(1)
0.37(2)
(4.03 : 2.74) (3.82 : 2.91) (3.97 : 2.90)
0.19(6)
0.28(6)
0.20(8)
(4.09 : 3.40) (3.87 : 3.24) (4.14 : 3.23)
0.23(5)
0.31(5)
0.29(6)
(3.96 : 3.08) (3.80 : 3.10) (4.01 : 3.07)
0.25(3)
0.31(5)
0.38(3)
(4.06 : 2.94) (3.75 : 2.99) (4.09 : 3.12)
0.18(7)
0.28(6)
0.37(4)
(4.02 : 2.93) (3.72 : 3.16) (4.00 : 3.12)
0.26(2)
0.34(3)
0.47(1)
(3.99 : 2.71) (3.74 : 2.97) (4.07 : 3.04)
0.18(7)
0.33(4)
0.25(7)
(4.01 : 3.22) (3.74 : 3.17) (3.91 : 2.95)
0.23(5)
0.38(1)
0.44(2)
(3.88 : 2.69) (3.73 : 3.03) (4.08 : 2.95)

60 ปขี้นไป
0.09(6)
(3.69 : 3.38)
0.41(1)
(3.52 : 2.49)
0.37(2)
(4.02 : 2.94)
0.33(3)
(3.70 : 2.77)
0.13(5)
(4.10 : 3.62)
0.14(4)
(3.83 : 3.35)
0.05(8)
(3.71 : 3.55)
0.02(9)
(3.57 : 3.50)
0.08(4)
(3.65 : 3.39)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ
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จากตารางที่ 25 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามอายุของคณะกรรมการ
สถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีอายุ 31-40 ป มีความตองการจําเปน
มากที่สุดเทากัน 2 ดาน (0.47) คือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการและ
ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย (0.44) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีอายุ 41-50 ป มีความตองการจํา
เปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหาร จัดการดานวิชาการ (0.31) รองลงมา
คือ ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา (0.26) คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 51-60 ป มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (0.38) รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
(0.37) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป มีความตองการจําเปนมากที่สุด
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.41) รองลงมาคือ การพัฒนา
ความรูและทักษะดานการระดมทรัพยากรทางการศึกษา(0.37)
ตารางที่ 26 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ม.6/ ต่ํากวา อนุปริญญา
0.16(3) 0.23(5)
(3.55:3.06) (2.17: 1.77)
0.26(1) 0.24(4)
(3.69:2.93) (1.88:1.52)
0.17(2) 0.11(7)
(4.12:3.53) (2.05:1.84)
0.17(2) 0.18(6)
(3.89:3.33) (1.88:1.59)

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
0.29(6) 0.36(3) 0.03(3)
(3.87:3.01) (4.33:3.18) (3.85:3.75)
0.42(1) 0.38(2) -0.13(9)
(3.91:2.75) (4.36:3.17) (2.82:3.25)
0.24(9) 0.34(4) -0.03(7)
(3.99:3.22) (4.45:3.32) (3.87:4.00)
0.32(4) 0.30(5) -0.01(5)
(3.93:2.97) (4.28:3.28) (3.85:3.88)

0.17(2) 0.30(3)
0.31(5) 0.36(3) 0.02(4)
(3.73:3.19) (2.14:1.65) (4.02:3.08) (4.34:3.20) (3.86:3.78)
0.27(7) 0.36(3) -0.05(8)
0.08(4) 0.01(8)
(3.66:3.38) (2.14:2.11) (3.93:3.09) (4.29:3.15) (3.86:4.06)
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการ
สถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่
ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

PNI Modified
ม.6/ ต่ํากวา อนุปริญญา
0.07(5) 0.42(2)
(3.60:3.38) (2.13:1.50)
0.08(4) 0.11(7)
(3.49:3.23) (2.30:2.07)
0.07(5) 0.46(1)
(3.58:3.34) (2.20:1.51)

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
0.34(2) 0.36(3) 0.12(2)
(3.96:2.95) (4.34:3.20) (3.85:3.44)
0.25(8) 0.28(6) -0.02(6)
(3.86:3.09) (4.19:3.28) (3.92:4.00)
0.33(3) 0.39(1) 0.16(1)
(3.93:2.95) (4.32:3.10) (3.89:3.35)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ

จากตารางที่ 26 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ ใน
การปฏิบ ัต ิง านของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานจํ า แนกตามวุฒ ิก ารศึก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ
ต่ํากวา มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดาน
วิชาการ(0.26) มีความตองการจําเปนรองลงมาเทากัน 3 ดาน (0.17) คือ ดานการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึก ษา ดานสิท ธิแ ละโอกาสทางการศึก ษา และดานการมีสว นรว มในการบริห ารจัดการ
ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย (0.46) รองลงมา คือ ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประ
จําปของสถานศึกษา (0.42) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มี
ความตองการจําเป นมากที่สุดในการพัฒ นาความรูและทักษะดานการบริห ารจัดการดานวิชาการ
(0.42) รองลงมาคือ ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา(0.34) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรู
และทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย (0.39) รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ (0.38) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกมีความตองการจํา
เปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได
รับ มอบหมาย (0.16) รองลงมา คือ ดานการจัด ทํารายงานผลการดําเนิน งานประจําปข องสถาน
ศึกษา (0.12)
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ตาราง 27 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสถานภาพ
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ผูทรงคุณวุฒิ
0.23(5)
(3.96 : 3.23)
0.37(1)
(3.98 : 2.91)
0.21(6)
(4.03 : 3.34)
0.26(3)
(3.97 : 3.16)
0.25(4)
(4.05 : 3.23)
0.23(5)
(3.91 : 3.19)
0.30(2)
(4.03 : 3.11)
0.17(7)
(3.86 : 3.31)
0.30(2)
(3.98 : 3.07)

ผูบริหาร
0.19(3)
(4.17 : 3.50)
0.21(2)
(4.16 : 3.43)
0.17(4)
(4.43 : 3.78)
0.16(5)
(4.27 : 3.68)
0.05(9)
(4.42 : 4.21)
0.15(6)
(4.25 : 3.70)
0.13(8)
(4.33 : 3.82)
0.30(1)
(4.19 : 3.23)
0.14(7)
(4.37 : 3.83)

ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนศิษยเกา ผูแทนชุมชน
0.28(6)
0.57(2)
0.39(2)
0.39(4)
(4.40 : 3.45) (3.95 : 2.51) (3.84 : 2.77) (3.33 : 2.39)
0.35(2)
0.69(1)
0.34(5)
0.36(6)
(4.54 : 3.37) (4.04 : 2.39) (3.77 : 2.82) (2.96 : 2.18)
0.36(1)
0.54(4)
0.11(9)
0.38(5)
(4.44 : 3.27) (4.21 : 2.74) (3.77 : 3.41) (3.65 : 2.65)
0.33(4)
0.48(6)
0.35(4)
0.29(8)
(4.48 : 3.38) (4.06 : 2.75) (3.70 : 2.75) (3.08 : 2.39)
0.29(5)
0.48(6)
0.33(6)
0.47(2)
(4.49 : 3.49) (4.00 : 2.71) (3.79 : 2.86) (3.35 : 2.28)
0.31(4)
0.41(7)
0.13(8)
0.21(9)
(4.50 : 3.44) (4.11 : 2.91) (3.63 : 3.22) (3.47 : 2.86)
0.29(5)
0.53(5)
0.41(1)
0.31(7)
(4.50 : 3.49) (3.82 : 2.50) (4.18 : 2.97) (2.99 : 2.28)
0.33(3)
0.41(7)
0.18(7)
0.43(3)
(4.48 : 3.36) (3.96 : 2.80) (3.86 : 3.27) (3.55 : 2.48)
0.36(1)
0.56(3)
0.37(3)
0.48(1)
(4.52 : 3.33) (3.93 : 2.52) (3.91 : 2.86) (3.13 : 2.11)

ผูแทนองคกรฯ ผูแทนศาสนา
0.28(3)
0.16(6)
(3.89 : 3.03) (3.09 : 2.67)
0.31(2)
0.33(1)
(3.75 : 2.87) (3.40 : 2.56)
0.17(8)
0.28(2)
(4.19 : 3.59) (3.52 : 2.76)
0.26(4)
0.20(5)
(4.05 : 3.22) (3.29 : 2.74)
0.32(1)
0.27(3)
(3.92 : 2.96) (3.29 : 2.59)
0.21(7)
0.23(4)
(4.01 : 3.32) (3.20 : 2.61)
0.28(3)
0.13(7)
(3.81 : 2.97) (3.10 : 2.75)
0.24(5)
0.08(8)
(3.83 : 3.09) (3.06 : 2.84)
0.23(6)
0.07(9)
(3.83 : 3.11) (3.03 : 2.83)

หมายเหตุ ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ
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จากตารางที่ 27 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูทรงคุณวุฒิมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการ
พัฒนาความรู และทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ(0.37) มีความตองการจําเปนรองลงมาเทา
กัน 2 ดาน (0.30) คือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
และดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและ
ทักษะ ที่ผูทรงคุณวุฒิมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัด
การดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริห ารทั่ว ไป(4.05) สวนคณะกรรมการสถาน
ศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่เปน ผูบริหารสถานศึก ษามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรู
และทักษะดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา(0.30) รองลงมาคือการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ(0.21) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผูบริหารสถาน
ศึก ษามีค วามคาดหวังไดรับพัฒ นามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(4.43) คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนครูนั้น มีความตองการจําเปนมากที่สุดเทากัน 2 ดาน
(0.36) คือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายและดานการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชา
การ(0.35) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผูแทนครูมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ
ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (4.54) สวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนผู
ปกครอง มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรู และทักษะดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ(0.69) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา(0.57) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผูแทนผูปกครองมีความคาดหวังไดรับ
พัฒนามากที่สุดคือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (4.21) สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปนผูแทนศิษยเกามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปของสถานศึกษา (0.41) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดาน
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา (0.39) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผู
แทนศิษยเกามีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประ
จําปของสถานศึกษา (4.18) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนชุมชนมีความตองการจํา
เปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย (0.48) รอง
ลงมาคื อดานการมี ส วนรวมในการบริห ารจัดการด านงบประมาณ การบริหารงานบุ คคล และการ
บริหารทั่วไป (0.47) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผูแทนชุมชนมีความคาดหวังไดรับพัฒนา
มากที่สุด คือดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3.65) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การมีส วนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุ คคล และการบริหารทั่ วไป
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(0.32) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.31) พบวาคา
เฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคาดหวังไดรับพัฒนา
มากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (4.19) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ ปน
ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือองคกรศาสนาอื่นในพื้น ที่มีค วามตอ งการจําเปน มากที่สุด ในการพัฒ นา
ความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.33) รองลงมาคือ ดานการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา (0.28) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือองคกรศาสนา
อื่นในพื้นที่มีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3.52)
ตารางที่ 28 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตําแหนง
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ
0.50(1)
0.19(3)
0.29(4)
0.04(6)
(3.98 : 3.84) (4.00 : 2.66) (4.17 : 3.50) (3.79 : 2.94)
0.56(1)
0.48(2)
0.21(2)
0.36(1)
(4.00 : 2.57) (3.74 : 2.53) (4.16 : 3.43) (3.83 : 2.82)
0.19(8)
0.17(4)
0.25(6)
0.27(2)
(4.48 : 3.52) (4.19 : 3.53) (4.43 : 3.78) (3.92 : 3.14)
0.24(3)
0.34(6)
0.16(5)
0.28(5)
(4.26 : 3.44) (4.04 : 3.02) (4.27 : 3.68) (3.80 : 2.97)
0.39(3)
0.05(8)
0.32(2)
0.04(6)
(4.48 : 4.30) (3.92 : 2.83) (4.42 : 4.21) (3.84 : 2.90)
0.13(5)
0.27(7)
0.15(6)
0.24(6)
(4.29 : 3.81) (4.43 : 3.50) (4.25 : 3.70) (3.77 : 3.03)
0.24(3)
0.38(4)
0.13(8)
0.30(3)
(4.48 : 3.61) (3.97 : 2.88) (4.33 : 3.82) (3.78 : 2.91)
0.35(5)
0.30(1)
0.22(7)
0.00(7)
(4.00 : 4.00) (3.83 : 2.83) (4.19 : 3.23) (3.76 : 3.07)
0.38(4)
0.14(7)
0.30(3)
0.22(4)
(4.38 : 3.58) (3.85 : 2.78) (4.37 : 3.83) (3.76 : 2.89)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ
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จากตารางที่ 28 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตําแหนง ประธานกรรมการ มีความตองการจําเปน
มากที่สุด ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดานการบริห ารจัดการดานวิชาการ(0.56) รองลงมาคือ
การพัฒนาความรูและทักษะดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(0.27) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรู
และทักษะที่ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด มี 3 ดาน
เทากัน (4.48) คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป และ ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตําแหนง รองประธานกรรมการ
มีค วามตอ งการจํา เปน มากที ่ส ุด ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการกํ า หนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา (0.50) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ (0.48) พบวาคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่รองประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (4.43) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตําแหนง
เลขานุ ก ารมี ค วามต อ งการจํ า เป น มากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะด า นการจั ด องคก ร
คณะกรรมการสถานศึกษา (0.30) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ (0.48) พบวา คาเฉลี่ย ระดับความรูและทักษะที่ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (4.43)
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื ้น ฐานที่มีตํา แหนง กรรมการมีค วามตอ งการจํา เปน มากที ่สุด
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.36) รองลงมาคือการพัฒนาความรู
และทักษะดานการมีสวนรวมในการบริห ารจัด การดานงบประมาณ การบริห ารงานบุคคล และ
การบริห ารทั่วไป (0.32) พบวา คาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3.92)
ตารางที่ 29 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
รายดาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามระดับของสถานศึกษา
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
0.27(3)
0.19(9)
(3.79 : 3.19) (3.84 : 3.02)
0.41(1)
0.35(1)
(3.88 : 2.76) (3.86 : 2.85)
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ตารางที่ 29 (ตอ)
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

PNI Modified
ประถมศึกษา
0.24(6)
(4.15 : 3.35)
0.30(3)
(3.98 : 3.06)
0.28(5)
(4.04 : 3.15)
0.29(4)
(4.02 : 3.12)
0.40(2)
(4.15 : 2.97)
0.21(8)
(3.97 : 3.28)
0.23(7)
(3.78 : 3.08)

มัธยมศึกษา
0.24(4)
(3.98 : 3.21)
0.27(3)
(3.86 : 3.05)
0.27(3)
(3.92 : 3.08)
0.22(5)
(3.84 : 3.14)
0.27(3)
(3.84 : 3.03)
0.21(6)
(3.79 : 3.12)
0.29(2)
(3.86 : 2.99)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ

จากตารางที่ 29 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามระดับของสถานศึกษาที่เปนกรรมการ
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการ
พัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.41) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา(0.40) พบวา คาเฉลี่ยระดับความ
รูและทักษะที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามีความคาดหวังไดรับพัฒนา
มากที่สุดมี 2 ดานเทากัน (4.15) คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และดานการจัดทํา ราย
งานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามี
ความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ(0.35)
รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย (0.29) พบวา
คาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามีความคาดหวัง
ไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (3.98)
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ตารางที่ 30 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
รายดาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

เขต 1
0.31(5)
(4.04 : 3.09)
0.36(2)
(4.07 : 3.00)
0.25(7)
(4.23 : 3.38)
0.27(6)
(4.13 : 3.25)
0.36(2)
(4.13 : 3.04)
0.32(4)
(4.13 : 3.13)
0.35(3)
(4.10 : 3.04)
0.31(5)
(4.05 : 3.10)
0.37(1)
(4.03 : 2.95)

เขต 2
0.27(3)
(3.78 : 2.97)
0.40(1)
(3.70 : 2.65)
0.21(6)
(3.75 : 3.11)
0.29(2)
(3.69 : 2.85)
0.23(5)
(3.77 : 3.07)
0.20(7)
(3.65 : 3.04)
0.26(4)
(3.74 : 2.96)
0.17(8)
(3.66 : 3.12)
0.23(5)
(3.69 : 3.00)

เขต 3
0.20(5)
(3.64 : 3.03)
0.33(1)
(3.75 : 2.81)
0.25(2)
(3.93 : 3.14)
0.25(2)
(3.72 : 2.98)
0.21(4)
(3.83 : 3.17)
0.14(7)
(3.71 : 3.25)
0.23(3)
(3.73 : 3.04)
0.18(6)
(3.69 : 3.14)
0.23(3)
(3.77 : 3.06)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ

จากตารางที่ 30 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความตองการจําเปนมากที่สุด
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย (0.37) รองลงมาคือ
การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.36) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนา
ความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.40) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะ
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา (0.29) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูแ ละทักษะดานการบริหาร
จัดการดานวิชาการ (0.34) ลําดับรองลงมาเทากัน 2 ดาน (0.25) คือ การพัฒนาความรูและทักษะดาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพัฒนาความรูและทักษะดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
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ตารางที่ 31 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
รายดาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามภูมิหลังประสบการณ
PNI Modified
ความรูหรือทักษะในการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
3. ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
5. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
6. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา กับ
ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
7. ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา
8. ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
9. ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมายเหตุ

มีประสบการณ ไมมีประสบการณ
0.34(5)
0.17(3)
(3.85 : 3.29)
(3.82 : 2.85)
0.25(1)
0.45(1)
(3.82 : 3.06)
(3.89 : 2.68)
0.33(6)
0.14(5)
(3.99 : 3.50)
(4.01 : 3.01)
0.35(4)
0.18(2)
(3.86 : 3.28)
(3.89 : 2.88)
0.38(2)
0.15(4)
(3.89 : 3.37)
(3.97 : 2.88)
0.29(7)
0.15(4)
(3.79 : 3.30)
(3.91 : 3.02)
0.36(3)
0.18(2)
(3.85 : 3.25)
(3.89 : 2.85)
0.26(8)
0.15(4)
(3.76 : 3.28)
(3.84 : 3.04)
0.37(3)
0.18(2)
(3.83 : 3.24)
(3.86 : 2.82)

ตารางแสดงการจัดลําดับในวงเล็บหลังคา PNI Modified และแสดงคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะ
ที่คาดหวัง กับคาเฉลี่ยระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบันในวงเล็บดานลางตามลําดับ

จากตารางที่ 31 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามภูมิหลังประสบการณดานการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีภูมิหลัง
ประสบการณดานการบริหารการศึกษามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการบริห ารจัดการดานวิชาการ (0.25) ลํ าดับ รองลงมาเท ากั น 3 ดาน คือ การพั ฒนาความรูและ
ทักษะดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถาน
ศึกษา และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมมี
ภูมิหลังประสบการณดานการบริหารการศึกษามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ (0.45) รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป (0.38)
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ตารางที่ 32 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนมากที่สุด และลําดับรองลงมา ในการพัฒนาความรู
และทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของทุกสถานภาพ
ลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรู
นาความรูและทักษะรายดาน
สถานภาพของ
กําหนด บริหาร ระดม สิทธิและ มีสวนรวม สัมพันธ รายงานผล การจัด งานอื่นๆที่ได
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย วิชาการ ทรัพยากร โอกาส ในการบริหาร ชุมชน การปฏิบัติงาน องคกร รับมอบหมาย
ชาย
1
2
2
2
หญิง
2
2
2
1
1
1
2
31-40 ป
41-50 ป
1
2
51-60 ป
2
1
61 ปขึ้นไป
1
2
ม. 6 หรือต่ํากวา
1
2
2
2
อนุปริญญา
2
1
ปริญญาตรี
1
2
ปริญญาโท
2
1
ปริญญาเอก
2
1
ผูทรงคุณวุฒิ
1
2
2
ผูบริหารสถานศึกษา
2
1
ผูแทนครู
2
1
1
ผูแทนผูปกครอง
2
1
ผูแทนศิษยเกา
2
1
ผูแทนองคกรชุมชน
2
1
ผูแทนองคกร
2
1
ผูแทนพระภิกษุสงฆ
1
2
ประธานกรรมการ
1
2
รองประธาน
1
2
2
เลขานุการ
2
1
กรรมการ
1
2
ประถมศึกษา
1
2
มัธยมศึกษา
1
2
2
2
1
เขตพื้นที่ฯ 1

1

เขตพื้นที่ฯ 2
เขตพื้นที่ฯ 3
มีประสบการณ
ไมเคยมีประสบการณ
ภาพรวมของ
ทุกสถานภาพ
สรุปการจัดลําดับ

1=1
2=2
5

1
1
1
1=17
2=10
1

2
2

1=1
2=6

2
2
2=5
4

2
2
1=1
2=6
5

-

2

1=2
2=9
4

1=2
-

1=8
2=5
3

หมายเหตุ แสดงความตองการจําเปนเฉพาะลําดับมากที่สุดและรองลงมา ซึ่งกําหนดเปนหมายเลข 1 และ 2 เทานั้นสวนลําดับอื่นไมไดแสดง
ในรายการนี้
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จากตารางที่ 32 แสดงการจัดลําดับความตองการจําเปนมากที่สุด และลําดับรองลงมาใน
การพัฒ นาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการบริห ารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒ นาความรูและทัก ษะดานการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย และการพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา และไดพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีค วามตอ งการจํ า เปน มาก ในลํ า ดับ ตอ มาอีก 3 ดา น คือ การพัฒ นาความรู แ ละทัก ษะดา น
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
การพัฒนาความรูและทักษะดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
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ดา นการบริห ารจัด การดา นวิช าการและการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการจัด ทํ า รายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดาน
การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี อายุ 41-50 ป
มีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการมากที่สุด
รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึก ษา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่มี อายุ 51-60 ป มีค วามตอ งการจํา เปน
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายมากที่สุด รองลงมา
คือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานที่ มี อายุ 60 ป ขึ้นไปมีความต องการจําเป น ในการพัฒ นาความรูและทักษะดานการ
บริห ารจัด การดานวิช าการมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา
ดานวุฒิการศึกษา จากผลการวิจัย พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
มีวุฒ ิก ารศึก ษา ม.6 หรือ ต่ํากวา มีค วามตอ งการจําเปน ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดานการ
บริห ารจัด การดานวิช าการมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและดานการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญามีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาความรูและทักษะดาน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การบริหารจัด การดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทัก ษะดานการจัด ทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก มีความตองการจําเปนมากที่สุด
ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการปฏิบัติง านอื่น ๆ ตามที่ไ ดรับ มอบหมาย รองลงมา คือ
การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
ดานสถานภาพของคณะกรรมการ จากผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนผูทรงคุณวุฒิมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
บริหารจัดการดานวิชาการ มีความตองการจําเปน รองลงมาเทากัน 2 ดาน คือ การพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายและดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
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ประจําปของสถานศึกษา พบวา ความรูและทักษะที่ผูทรงคุณวุฒิมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด
คือ ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ว
ไป สวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการจําเปนมากที่
สุด ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา รองลงมาคือ การ
พัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ พบวาผูบริหารสถานศึกษามีความคาด
หวัง ไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื ้น ฐานที ่เ ปน ผูแ ทนครูนั้น มีค วามตอ งการจํา เปน มากที่สุด เทา กัน 2 ดา น คือ การพัฒ นา
ความรูแ ละทัก ษะดา นการปฏิบัติง านอื่น ๆตามที่ไ ดรับ มอบหมาย และดา นการระดมทรัพ ยากร
เพื่อการศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ พบวา
ผู แ ทนครูม ีค วามคาดหวัง ไดร ับ พัฒ นามากที ่ส ุด คือ ดา นการบริห ารจัด การดา นวิช าการ
สวนคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่เปน ผูแ ทนผูปกครองมีค วามตองการจําเปน ในการ
พัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการบริห ารจัด การดานวิช าการมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒ นา
ความรูและทักษะดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา พบวาผูแทนผูปกครอง
มีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุดคือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สําหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนศิษยเกามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนา
ความรูและทักษะดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา พบวา ผูแทนศิษยเกามี
ความคาดหวัง ไดรับ พัฒ นามากที่สุด คือ ดา นการจัด ทํ า รายงานผลการดําเนิน งานประจํา ปข อง
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนชุมชนมีความตองการจําเปน มาก
ที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย รองลงมาคือ ดาน
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป พบ
วาผูแทนชุมชนมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดา นการระดมทรัพ ยากรเพื่อ การศึก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความตองการจําเปน
มากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ
การบริห ารงานบุคคล และการบริหารทั่ว ไป รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการ
บริหารจัดการดานวิชาการ พบวา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคาดหวังไดรับพัฒนา
มากที ่ส ุด คือ ดา นการระดมทรัพ ยากรเพื ่อ การศึก ษา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
ที่เปน ผูแทนพระภิก ษุสงฆห รือองคกรศาสนาอื่น ในพื้น ที่มีความตองการจําเปน มากที่สุดในการ
พัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ ดานการระดมทรัพยากร
เพื ่อ การศึก ษาพบวา ผูแ ทนพระภิก ษุส งฆห รือ องคก รศาสนาอื่น ในพื ้น ที ่มีค วามคาดหวัง ไดรับ
พัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

114

ดา นตํ า แหนง ของคณะกรรมการ จากผลการวิจ ัย พบวา ประธานกรรมการ
สถานศึก ษาขั้น พื้นฐานมีความตองการจําเปน มากที่สุด ในการพัฒ นาความรูและทัก ษะดานการ
บริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึก ษา พบวาประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด 3
ดา น คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่ อการศึกษา ดานการมี ส วนรวมในการบริหารจัดการดาน งบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป และ ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประ
จําปของสถานศึกษา รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดใน
การพัฒนาความรูและทักษะดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา รองลงมาคือ
การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ พบวา รองประธานกรรมการ มีความ
คาดหวังไดรับพัฒ นามากที่สุด คือ ดานการเสริมสรางความสัมพัน ธระหวางสถานศึกษากับชุม
ชน องคก รตา งๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน เลขานุก ารกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มีค วาม
ตองการจําเปน มากที่สุด ในการพัฒ นาความรูและทักษะดานการจัดองคก รคณะกรรมการสถาน
ศึกษา รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ พบวา คาเฉลี่ย
ระดับความรูและทักษะที่ เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานมีความคาดหวัง ไดรับ
พัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
ตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมา
คือ การพั ฒนาความรูแ ละทัก ษะดา นการมีสว นรว มในการบริห ารจัด การดา นงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป พบวา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคาดหวังได
รับพัฒนามากที่สุด คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ดานระดับของสถานศึกษาจากผลการวิจัย พบวา ศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามีความตองการจําเปนมากที่สุด ในการพัฒนาความรู และทักษะดาน
การบริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามี
ความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด 2 ดาน คือ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ ดานการจัด
ทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหาร จัดการ
ดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามีความคาดหวังไดรับพัฒนามากที่สุด คือ ดาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ดา นเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา จากผลการวิจ ัย พบวา คณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานใน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการ
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พัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย รองลงมาคือ การพัฒนา
ความรูแ ละทัก ษะดา นการบริห ารจัด การดา นวิช าการ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
ในเขตพื ้น ที่ก ารศึก ษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีค วามตอ งการจํา เปน มากที ่สุด ในการพัฒ นา
ความรูและทัก ษะดานการบริห ารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒ นาความรูและทัก ษะ
ดานสิท ธิแ ละโอกาสทางการศึก ษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
บริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
ดานภูมิหลังประสบการณในการบริหารการศึกษาจากผลการวิจัยพบวากรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณดานการบริหารการศึกษามีความตองการจําเปนมากที่สุด
ในการพัฒ นาความรูและทัก ษะการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดานการบริห ารจัด การดานวิช าการ
รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่
ไมมีประสบการณดานการบริห ารการศึกษามีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรู
และทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะดานการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
จากผลการวิจัยการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานในเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษากรุง เทพมหานครพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุด มาก ปานกลาง และนอย
ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะในดา นตา งๆแตกตา งกัน ตามสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึก ษา รวมทั ้ง ความแตกตา งในดา นระดับ สถานศึก ษา และเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาที ่เ ปน
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยในภาพรวมของการจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนา
ความรู แ ละทัก ษะพบวา คณ ะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานในเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
กรุงเทพมหานครสวนใหญมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การบริหารจัดการดานวิชาการ รองลงมาคือ การพัฒนาความรู และทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายและดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
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อภิปรายผลการวิจัย
การประเมิน ความตอ งการจํา เปน ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการวิจัยตามกรอบความ
รู และทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาท 9 ดาน คือ ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดาน
สิท ธิแ ละโอกาสทางการศึก ษา ดานการมีสว นรวมในการบริห ารจัดการดานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษา ดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได
รับมอบหมาย ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของ คณะกรรมการสถานศึกษา
จากผลการวิจ ัย พบวา สภาพของระดับ ความรูแ ละทัก ษะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีในปจจุบันมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกดาน
และทุกรายการโดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สรุปไดวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร มีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะทุก
ดาน และทุกรายการซึ่งผูวิจัยเห็นวาสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษวรรณ เวียรศิลป (2544) ซึ่ง
ศึกษา เรื่องบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดกรมสามั ญ ศึ กษา กรุ งเทพมหานคร โดย กฤษวรรณ เวียรศิ ลป
ไดศึกษาบทบาทที่คาดหวัง คือ ภาระหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาเปนสิ่งที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะไดปฏิบัติ และพบวาบทบาทที่คาดหวังและบทบาท
ที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกตางกัน ผูวิจัยขอสรุปตามแนว
คิดของ Chris Argyris (1974) ซึ่งกลาวถึงหลักจิตวิทยาวา การแสดงออกในดานพฤติกรรมตาม
บทบาทหรือภาระหนาที่ที่ปฏิบัติจริงนั้นเปนผลมาจากความสามารถของบุคคลในการแสดงออกเพื่อ
ใหเปนที่ยอมรับในองคการ และบุคคลทุกคนในองคการหนึ่งๆตองการผลักดันตัวเองใหรุดหนาออก
ไปอยูเสมอตามกําลังความสามารถเพราะทุกคนไมตองการอยูกับที่ จึงกลาวไดวา พฤติกรรมตามบท
บาทหรือภาระหนาที่ที่ปฏิบัติจริงนั้น เกิดจากระดับความรูและทักษะที่มีอยู ดังนั้น ความคาดหวัง
ในดานบทบาท จึงอาจนํามาใชเทียบไดกับการกําหนดความคาดหวังในดานระดับ ความรูและ
ทักษะความตองการจําเปน และเปนธรรมชาติของมนุษยที่มีความตองการผลักดัน
ตัวเองให
รุด หน าในการปฏิ บั ติ งาน ตามแนวคิ ด ของ Argyris จึงทํ าให ร ะดับ ความคาดหวัง มากกวา การ

117

ปฏิบัติจริง และผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยจากตางประเทศ พบวา Kerrins, Judith A. (1984) ไดทําการ
วิ จั ย เรื่ อ ง ความต อ งการการฝ ก อบรมระหว า งปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาตาม
การรั บ รู ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู ต รวจการด า นการศึ ก ษาในมลรั ฐ โคโลราโด
(Inservice Training Needs of School Board Members as Perceived by of School Board
Members and School Superintendents in the State of Colorado.) ผลการวิจัยพบวา คณะ
กรรมการสถานศึกษา
มีความตองการจําเปนในการฝกอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบ และความตองการฝกอบรมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกัน
ตามรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน และวุฒิสูงสุดทางการศึกษา แตไมมีความแตกตางตามตัวแปร
สถานภาพดานเพศ ภูมิลําเนา และประสบการณในการเปนกรรมการสถานศึกษา และพบวา Kask,
Kristen M. (1990) ได ทํ าการวิ จั ย เรื ่อ ง ความตอ งการการฝก อบรมและการพัฒ นาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาและผูตรวจการดานการศึกษาใน
มลรัฐโอไฮโอ (Training and Development Needs of School Board Members as Perceived by
School Board Members and Superintendents in Ohio). ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถาน
ศึกษามีความตองการจําเปนในการฝกอบรมดานความรูและทักษะแตกตางกันตามตัวแปรสถาน
ภาพดาน เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ ผูวิจัยสรุปวาขอคนพบจาก
งานวิจัย ดังกลาว มีความสอดคลองและสนับสนุนผลการวิจัยในครั้งนี้และผลการวิจัยที่พบวาคณะ
กรรมการสถานศึกษามีความตองการจําเปน ในการฝกอบรมดานบทบาทหนาที่และความรับผิด
ชอบนั้นมีความสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะเพื่อการปฏิบัติ
งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามขอคนพบที่ผูวิจัยไดทําการ
วิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยในดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพั ฒนาความรูแ ละ
ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติการประจําปและแผนพัฒนาสถานศึกษา
และรองลงมาคือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษานั้น จากผลการวิเคราะหระดับความรูและทักษะที่มี
ในปจ จุบ ัน ทั ้ง 2 รายการ พบวา คา เฉลี่ย ของระดับ ความรูที ่มีใ นปจ จุบ ัน ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับนอยมาก (2.85 และ 2.93) ผูวิจัยมีความเห็นวา เปนผลจาก
การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกตางกันในดานวุฒิการศึกษา และพื้นฐาน
ประสบการณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวิเคราะหความสอดคลองของแผน เปนประเภทของความรู
และทักษะที่จัดอยูในศาสตรดานการวางแผนระดับสูง จึงสงผลใหคาเฉลี่ยของระดับความรูและ
ทักษะในเรื่องดังกลาวที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู ในปจจุบันมีระดับที่นอยมาก
และเมื่อพิจารณาจากระดับความตองการจําเปน ตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมที่ระดับความรูและทักษะที่มีอยูในปจจุบัน มีคาเฉลี่ย
นอยมากในดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาที่
มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (1.77) และกลุมที่มีคาเฉลี่ยปานกลางคอนขางนอย คือ ผูแทนผูปก
ครอง(2.50) และกลุมที่ เป นรองประธานกรรมการสถานศึกษา (2.66) และไดพบวา รองประธาน
กรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครองและผูแทนศิษยเกามีความตองการจําเปนในพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการกําหนดนโยบาย เปนลําดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ประเสริฐ คาดสนิท (2542) ที่ศึกษาบทบาทที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงของคณะกรรมการโรง
เรียน
ในมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิพบวาคณะกรรมการโรงเรียนมาจาก
หลายอาชีพ
มีคุณ วุฒิตางกัน คณะกรรมการที่ไ มใชนักการศึกษาโดยตรง หรือไมมีความ
รูทัก ษะ และประสบการณใ นดา นนี้ มีบ ทบาทคอ นขา งนอ ยในการรว มกํา หนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน
จากผลการวิจัยในดานการบริหารจัดการดานวิชาการ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานมี ความต องการจําเป น มากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาความรูและทั ก ษะเกี่ ยวกั บ การพิ จารณา
ผลกระทบที่เกิดจากการใชหลักสูตรสถานศึกษา และรองลงมามีความตองการจําเปนเทากัน 2 รายการ
คือ การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการพิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของสาระการ
เรียนรูที่ไดบูรณาการเนื้อหาตามความตองการของทองถิ่น และการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับ
การกําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ของสถานศึก ษา เมื ่อ พิจ ารณาจากคาเฉลี่ย ของระดับ ความรูแ ละทัก ษะที ่มีใ นปจ จุบ ัน ทั ้ง
3 รายการ พบวา มี ค าเฉลี่ ยระดั บปานกลางคอนขางน อย (2.71, 2.72 และ 2.77 ตามลํ าดับ) เปรียบ
เทียบกับระดับความรูและทั กษะที่คาดหวัง ทั้ง 3 รายการ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.85, 3.85
และ 3.83 ตามลําดับ) ผูวิจัยมีความเห็นวาความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะทาง
ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ ทั้ง 3 รายการดังกลาว เปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
พุทธศักราช 2544 รวมทั้ง การบูรณาการหลักสูตร และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังอยูในระยะดําเนินการใชในสถานศึกษาเปนปแรกๆ ดังนั้น ทางดาน
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงยังมีการใหขอความรูความเขาใจกับคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอยกวาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานคาดหวัง
และจากผลการวิจัยของ ศิริกาญจน โกสุมภ (2524) ซึ่งไดศึกษารูปแบบการมี
สวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ลักษณะของการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการ
โรงเรียนตอ การจัดการศึก ษาของโรงเรียนมีแบบแผนของการมีสว น
รวมแบบเหลื่อมล้ํา ( Inequity Participatory Pattern) คือมีสวนรวมเพียงบางสวน ดังนั้น สภาพ
ของวัฒนธรรมการบริหารที่ยังคงมีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงานในระบบราชการซึ่งยังไมป รับ เปลี่ย น
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แนวคิด และมุม มองวา การจัด การศึก ษาเปน เรื่อ งที่มีระบบระเบีย บเปน กลไกสําคัญ สง ผลใหไม
เห็น ความสําคัญในการพัฒ นา
ผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา (Snauwaert, 1993:
Online) โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ ในดานวิชาการและหลักสูตรสวนหนึ่งที่ยังเครงครัดในเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติจนละเลยในเรื่องการใหความรูความเขาใจในดานหลักสูตรกับบุคคลภายนอกสถาน
ศึกษาเทาที่ควร และสาเหตุอีกประการนาจะเปนเพราะกรรมการสถานศึกษาที่ไมไดเปนผูบริหาร
สถานศึกษา ไมไดเปนผูแทนครู และไมไดรับการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมในวิชาชีพครู ทั้งไมได
รับ การพัฒ นาความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวโดยตรง จึงไดมีตระหนัก ในบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อจะไดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการดานวิชาการอยา งมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยของ วันเพ็ญ อํานาจ (2544) ซึ่ง
ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการกําหนดเนื้อหางานพื้นฐานอาชีพ
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นของโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบวา คณะกรรมการโรงเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหา
งานพื้นฐานอาชีพที่สอดคลองกับ ความตองการของทองถิ่นโดยใชเนื้อหาที่คณะกรรมการโรงเรียน
แตละโรงเรียนกําหนดขึ้นนั้น พบวา คณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงเรียนมีสวนรวม ทั้งในดานการรวม
กันติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การรวมแกปญหาเฉพาะหนา การวางแผนแกปญหา หรือ พัฒนา
งานตอเนื่องในอนาคตอยางนาพอใจเปนอยางมาก และไดพบวาผลกระทบที่สําคัญ ที่จ ะเกิด ขึ้น กับ
นัก เรีย น คือ การมีนิสัย รัก การทํางาน การมีโอกาสชวยครอบครัวในดานแรงงาน และ การไดนํา
ความรูไปประกอบอาชีพในอนาคต ทั้ง ยัง ไดพ บวา การใหค ณะกรรมการโรงเรียนไดเขามามีสวน
รวมในการกําหนดเนื้อหางานพื้นฐานที่สอดคลองกับทองถิ่นสงผลใหคณะกรรมการโรงเรียนมีวิสัย
ทัศนในการปฏิบัติบทบาทหนาที่
ที่มีตอโรงเรียนเปลี่ยนไปจากความรูสึกเดิมๆที่เคยเห็นเพียง
วา คณะกรรมการโรงเรียนคือ ผูที่ตองบริจาคทรัพยสินใหโรงเรียนเปนกลุมบุคคลแรกและยังสามารถ
ประเมินไดวา การใหคณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมดังกลาว ไดสรางความรูสึกเปนเจาของแนว
ความคิด เจาของโครงการสอน
ในโรงเรียน ผูวิจัยขอสรุปวาขอคนพบจากการวิจัยของ วัน
เพ็ญ อํานาจ สอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในดานการบริหารจัด
การดานวิชาการ เพื่อที่จะไดมีสวนรวมบริหารและรวมดําเนินการ ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของการ
บริหารสถานศึกษาโดยองคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
จากการพิจารณาผลการวิจัย ในดานการบริห ารจัด การดานงานวิช าการ พบวา
รายการเกี่ยวกับการจัดหาและผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอนเปนรายการที่คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนลําดับสุดทาย แตเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับความ
รูและทักษะที่มีอยูในปจจุบัน และระดับความรูและทักษะที่คาดหวัง พบวามีคาเฉลี่ยระดับมาก
ใกลเคียงกัน จึงทําใหคาดัชนี PNIModified ไมมาก แปลผลวามีความตองการจําเปนนอยเปนลําดับ
สุดทายนั้น เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับความคาดหวัง พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
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ฐานมีค วามคาดหวังในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะในดา นการจัด หาและผลิต สื่อ พัฒ นา การ
เรียนการสอนเพื่อที่จะไดใชความรูและทักษะที่มีอยูแลวในปจจุบันในระดับมากผนวกเพิ่มเติม
กับความรูและทักษะเฉพาะดานทางการศึกษาในการผลิตสื่อสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี
จากผลการวิจัย ดานการระดมทรัพ ยากรเพื่อ การศึก ษา พบวา คณะกรรมการสถาน
ศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีค วามตอ งการจําเปน มากที่สุด ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะเกี่ย วกับ การ
ศึกษาขอมูลและแหลงวิทยากร จัดหาวิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ และ การ
ใหการสนับสนุนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ
นิคม ผัดแสน (2540) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
ตอ
การพัฒ นาการศึกษาของกลุมโรงเรียนอุดรศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม พบวาสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาทุก
กลุม ไดมีสวนรว มในการพัฒ นาการศึกษาในระดับปานกลาง ในเรื่องการแสวงหาและใหการ
สนับสนุนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาการประสานงานกับองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอก
ชนตลอดจนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ความตองการจําเปนในเรื่องจัด
หาวิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ และ การใหการสนับสนุนเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาดังกลาว นาจะมีเหตุผลจากการที่คณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
คณะกรรมการโรงเรียนนั้น ไมมีความรูและทักษะเพียงพอ ดังเชนที่ สํานักงานประสานงานโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540) พบวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการโรงเรียน มีสภาพขอจํากัดดานการดําเนินงาน เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ ในบท
บาทหนาที่ที่แทจริงและขาดความรูในเรื่องการจัดการศึกษาไมกลาใหขอเสนอแนะแกโรงเรียน
จากผลการวิจัยดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญ ญา อารมณ สังคม มีรางกายพิการ หรือ ทุพ พล
ภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ ไมมีผูดูแล พบวา ระดับความรูและทักษะที่มีอยู
ในปจจุบันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องนี้อยูในระดับปานกลาง (2.87) ใน
ขณะที่ระดับความรูที่คาดหวังอยูในระดับมาก (3.84) ทําใหคาดัชนีPNIModified มาก (0.34) อธิบายไดวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมาก เมื่อพิจารณาจากคาดัชนี PNIModified พบ
วา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื ้น ฐานกลุม ที่มีค วามตอ งการจําเปน แตกตางกัน มากในการ
พัฒ นาความรูและทักษะในดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา คือ คณะกรรมการกลุมที่มีประสบ
การณ (0.18) และคณะกรรมการไมมีประสบการณ (0.35) สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญวิทย ยิกุ
สังห (2545) ทําการศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สังกัดสํานัก งานการประถมศึกษาจังหวัด ชุมพร พบวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถาน
ศึก ษาขั้น พื้น ฐานดานการสงเสริม ใหมีก ารพิทัก ษสิท ธิเด็ก และดูแ ลเด็ก พิก าร เด็ก ดอ ยโอกาส
และ เด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพนั้นมีความแตกตางกันตาม
ประสบการณของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญ
จากผลการวิจัยดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความตองการจําเปนการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการเสนอแนวทางในการกําหนดแผน
อั ต รากํ าลั ง และ การกํ าหนดแผนพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามากที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ
Kleinstiver, Louise. (1986) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการการฝกอบรมในระหวาง การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามการรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษา และผูตรวจการดานการศึกษา
ใน ม ล รั ฐ อ ริ โซ น า (Inservice Training Needs of School Board Members as Persived by of
School Board Members and School Superintendents in Arizona). ผลการวิ จั ย พบว า คณะ
กรรมการสถานศึกษา และผูตรวจการดานการศึกษามีความเห็นสอดคลองกันวาทักษะดานบริหาร
งานบุคคล เปนทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตอการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผูวิจัย
ไดพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมที่มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนา
ความรูและทักษะในดานนี้ คือ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับบริบทตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2 แก
ไขเพิ่มเติม) พุทธศักราช 2545 ซึ่งมีบทบัญญัติในเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูแทนองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นจึงมีความคาดหวังที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในเรื่องการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
จากผลการวิจัยดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปน
มากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติ ภูมิปญญาทองถิ่น ตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร ผูวิจัยศึกษางานวิจัยของ
อํานวยพร ทรัพ ยคง (2541) ไดศึก ษาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรีย นปฏิรูป ประถมศึก ษา
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการ
โรงเรียนปฏิรูปประถมศึกษา มีบทบาทเรื่องความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการรวมกิจกรรมของชุมชน มีบทบาทอยูใน
ระดับมากและ คํานึง อัตตศุภนาพันธ (2542) ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดตรัง พบวาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
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โรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการโรงเรียนดานการประสานงาน และเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญเปนกลุม
บุคคลในชุมชนและโดยภาพรวมพบวาสถานศึกษามีสถานภาพที่ดีในดานความสัมพันธกับชุม
ชน(ประทุม ทิพ ย พว งวัฒ นวงศ, 2545) ดัง นั้น เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ การวิจัย ครั้งนี ้พ บวา ระดับ
ความรูและทักษะในดานดังกลาวของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีในปจจุบันและ
ระดับความรูและทักษะที่คาดหวังมีความแตกตางในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาคาดัชนี
PNIModified พบวาอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
จากผลการวิจัยดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะ
เกี่ย วกับ การพิจารณาใหค วามเห็น ชอบในการนําเสนอรายงานผลการดําเนิน งานประจําปข อง
สถานศึก ษาใหกับ สาธารณชน ผูวิจัย เห็น วา การจัด ทํารายงานผลการดําเนิน งานประจําปข อง
สถานศึกษานั้น เปนสวนหนึ่งของปจจัยที่จะนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย(Stake-holders)ในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งเปน
การประชาสัมพันธสถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ ดังนั้นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความคาดหวังที่จะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดทําราย
งานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา เพื่อจะไดนําความรูและทักษะนั้นมาพิจารณารายงาน
กอนที่จะนําเสนอตอสาธารณชน
จากผลการวิจัยดานการจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษาพบวาคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหมาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน และ
การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะเกี่ย วกับ การดําเนิน งานพัฒ นาบุคลากรที่ไ ดรับ การสรรหาใหเปน
ที่ปรึกษาและอนุกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาความ
ตองการจําเปนจากสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุด ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวทางการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวของพบวา
เปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา แตจาก
ผลการวิจัยมนัส อัมไพพันธ (2541) ซึ่ งศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครพนม พบวาสภาพปญหาการปฏิบัติงาน
ที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานแตงตั้งที่ปรึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง
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ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย และสวัสดิ์ วงศวัจนสุนทร(2541) ไดวิจัยการดําเนินงานของ
คณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ผลวิจัยสภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนพบวา การจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน
โดยสวนใหญไดมาจากวิธีการที่ผูบริหารโรงเรียนเปนผูเชิญมาเปนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
สวนใหญเคยมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากอน ผูวิจัยมีความเห็นวา คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความตองการจําเปนมากในดานนี้เพื่อที่จะไดดําเนินการสรรหา และพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมใหมา
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอ
สถานศึกษาใหมากที่สุด
จากผลการวิจัยดานการปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดเสนอให
ตนสังกัดทราบอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาติชาย พานิชชอบ (2544) ไดศึกษาเรื่อง
แนวโนมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในอนาคต โดยทําการศึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญ
ที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในดานการกํากับ
กิจการของสถานศึกษาประการหนึ่ง คือ การใหโรงเรียนขานรับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2. การจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทของ คณะกรรมการสถานศึกษา
จากผลการวิจัย ดานสถานภาพของคณะกรรมการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื ้น ฐานที ่ม ีส ถานภาพแตกตา งกัน มีค วามตอ งการจําเปน มากที ่ส ุด ในดา นตา งกัน โดยพบวา
ผู ท รงคุณ วุฒ ิ ผู แ ทนผู ป กครอง และผู แ ทนพระภิก ษุส งฆ หรือ องคก รศาสนาอื ่น ในเขตพื ้น ที่
มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ
ในขณะที่ผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดาน
การจัดองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา และมากกวาดานการบริหารจัดการดานวิชาการ สวนผูแทน
ครูมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการระดมทรัพยากรเพื่อการ
ศึกษารองลงมา คือ การบริหารจัดการดานวิชาการ โดยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความตองการ
จําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการมีสวนรวมในการบริห ารจัดการดานงบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ผูแทนศิษยเกา มีความตองการจําเปนมาก
ที่สุด ในการพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดานการจัด ทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปข อง
สถานศึก ษา รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการดานวิชาการ และผูแทนชุมชนมีความตองการจํา
เปนมากที่สุด
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
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และจากผลการวิจัย ในการจัดลําดับความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะตาม
สถานภาพในดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงในคณะกรรมการสถานศึกษา ประสบการณทาง
การบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับโรงเรียนที่ทําหนาที่เปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแทบทุกสถานภาพมีความตองการจําเปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
บริหารจัดการดานวิชาการ ยกเวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนเพศหญิง ผูที่มีอายุ
51-60 ป ผูที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญา ปริญญาโท ปริญญาเอก เลขานุการคณะกรรมการสถาน
ศึกษา และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพดังกลาว ยกเวนผูที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญา และ
ปริญญาเอก มีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะมากที่สุดดานการบริหารจัดการ
ดานวิชาการเปนลําดับรองลงมา ผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แทบทุกสถานภาพ มีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ ดานการบริหารจัดการดาน
วิชาการ โดยเฉพาะผูที่ไมไดมีความรูและทักษะในเรื่องนี้โดยตรงแตเปนผูที่มีภูมิหลังหรือประกอบ
วิชาชีพเกี่ยวพันทางดานการศึกษา เชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนศิษยเกา ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุม
ชน ในขณะที่ ผูบริหารสถานศึกษา และผูแทนครู ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานในดานนี้อยูแลว และเชื่อ
วาจะมีความรูและทักษะ เพียงพอในการปฏิบัติงาน พบวา มีความตองการจําเปนในการพัฒ นา
ความรู และทักษะดานนี้ เชนกัน แตเปนลําดับรองลงมา ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีเหตุผลสามารถอธิบาย
ไดวา ผูบริหารสถานศึกษา มีฐานะเปนเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความในพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหงชาติ พุท ธศัก ราช 2542 และฉบับ แกไ ขปรับ ปรุง พุท ธ
ศัก ราช 2545 รวมทั้ง พระราชบัญ ญัติบ ริห าร
ราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พุท ธศัก ราช
2546 จึงมีความตองการจําเปน มากที่สุดในดานการพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดองคกร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนภาระหนาที่โดยตรงมากกวาความตองการจําเปนใน
การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะดา นการบริห ารจัด การดา นวิช าการซึ่ง ใชใ นการปฏิบ ัต ิง านเปน
ประจําและเปนงานหลักของสถานศึกษาสวนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจากคาดัชนี
PNIModified
พบวามีความตองการจําเปนมากที่สุดในดานการพัฒนาความรูและทักษะดาน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปผู
วิจัยอธิบายไดวา จากการศึกษาแนวทางในการกระจายอํานาจทางการศึกษา พบวา พระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห งชาติ พุ ทธศั กราช 2542 และฉบั บแก ไขปรั บปรุ ง พุ ทธศั กราช 2545 ได บั ญญั ติ ให
กระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการ
สวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน ผูแทนศิษยเกามีความตองการจํา
เปนมากที่สุดในการพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
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สถานศึกษา ในขณะที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปนผูทรงคุณ วุฒิ ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง ผูที่มีอายุ 41-50 ป ผูที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี ผูที่มีประสบการณทาง
การบริหารศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา มีความตองการจําเปน
ในการพัฒนาความรูและทักษะดานนี้เปนลําดับรองลงมา ผูวิจัยมีความเห็นวา ความรู และทักษะใน
ดา นการจัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิน งานประจํ า ป ไดแ ก การตรวจสอบ และสรุป ขอ มูล
การดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจัดทํารายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ประจําปนั้น สวนใหญจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล สรุปผล เรียบเรียง และจัดทําเปนรายงานเสนอให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอรายงานผลการ
ดําเนิน งานประจําปข องสถานศึก ษาใหกับ สาธารณชน โดยพิจ ารณาเกี่ย วกับ แนวทาง วิธีก าร
การจัดลําดับในการนําเสนอ และความเหมาะสมในการนําเสนอตอสาธารณชน ซึ่งตองอาศัยขอมูล
ความรู และประสบการณ เพื่อ ประกอบในการพิจ ารณา และรายงานผลการดํา เนิน งานของ
สถานศึกษานี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และเปนขอมูลในการสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้น การที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมดังกลาว
ขา งตน มีค วามตอ งการจํ า เปน ใน การพัฒ นาความรู แ ละทัก ษะใน ดา น นี ้ผู ว ิจ ัย เห็น วา
เพื่ อประโยชน 3 ประการ คื อ การได รั บทราบข อมู ลที่ เป นประโยชน ในการปฏิ บั ติ งานของคณะ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ และเพื่อจัดทํา
รายงานที่สมบูรณในการเผยแพรขอมูลใหกับสาธารณชน
จากผลการวิจัยพบวาลําดับความตองการจําเปนรองลงมาในภาพรวมของทุกกลุม
คือ ความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายนั้น หมายถึง งานที่หนวยงานตนสังกัดได
มอบหมายใหดําเนินการตามนโยบาย เชน การประกันคุณ ภาพทางการศึกษา โดยการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอก รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ตางๆที่มอบหมาย ซึ่งความรูและทักษะในดานดังกลาวเปนเรื่องใหม โดยเฉพาะสําหรับผูที่ไมไดอยูใน
วงการศึกษา แตเปนเรื่องที่จําเปนตองปฏิบัติ เนื่องจากไดกําหนดไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ
พุท ธศักราช 2542 และฉบับ แกไขปรับ ปรุงพุท ธศักราช 2545 สอดคลองกับ ผลจาก
การศึก ษาระดับ ความสามารถในการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการโรงเรีย นในภาพรวมของ
เสาวลัก ษณ จงเจตจํา นง (2544) พบวา คณะกรรมการโรงเรีย นจัง หวัด เพชรบุรี สว นใหญมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลางและพบวา
มีคณะกรรมการโรงเรียนรอยละ 50.5 ไมเคยไดรับการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งยัง
ไดพบวา
คณะกรรมการโรงเรียนที่มีการรับรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสูง
จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานตาม แนวทางประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวาคณะกรรมการโรง
เรียนที่มีการรับรูในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง และระดับต่ํา ผูวิจัยมีความ

126

เห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุมไดเล็งเห็นความสําคัญของงานที่หนวยงานตน
สังกัดไดมอบหมายใหดําเนินการตามนโยบาย จึงมีความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและ
ทักษะในระดับมากรองลงมาจากดานบริหารจัดการดานวิชาการ
ผูวิจัยอภิปรายเพิ่มเติมไดวาความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการ สถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน สอดคลอ งกับ แนวคิด ของ Glenn H. Varney (1977:
153) ซึ่งไดกลาววาคณะบุคคลที่รวมกันเปนคณะกรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประ
สิทธิภาพไดตอ เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของไดใหความสนใจตอทัศนะคติ ความรู และทักษะของคณะ
กรรมการ อาจรวมถึงภาวะผูนําในกลุม การตัดสินใจในกลุม ซึ่งมีสวนสนับสนุนการบริหารจัด
การในภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
ความตองการจําเปนตามสถานภาพของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามขอคนพบดังกลาวขางตน สอดคลองกับแนวคิดของ ชาญชัย ลวิตรังสิมาและเชิดวิทย ฤทธิ์
ประศาสน (2520: 70-71) ซึ่งไดจําแนกประเภทของความจําเปนที่ตองมีการพัฒนาบุคลากรไว 2
ประเภท คือ
1. ความจําเปนที่ปรากฏชัดแจง เชน เมื่อมีบุคลากรเขาใหม เมื่อมีการแตงตั้ง
โยกยายไปดํารงตําแหนงใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือวิธีทํางาน
2. ความจําเปนที่ไมปรากฏชัดแจง แตมีสิ่งแวดลอมหรือปจจัยอื่นๆ เชื่อมโยง
กอใหเกิดปญหาเหลานั้น เชน ความดอยประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรต่ํา ความลาชาสิ้นเปลือง ความขัดแยงหรือขอพิพาทในการปฏิบัติงาน
การที่จะระบุถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะการพัฒนาในระดับ
ผูบริหารนั้น Weihrich and Koontz (1993: 420) ไดเสนอแนวคิดทฤษฏีที่ทําใหเกิดความตองการจํา
เปนในการพัฒนาบุคลากร 3 ดาน ดังแผนภูมิที่ 2 ในหนา 37 ดังนี้
1. ความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน เกิดจาก
ชองวาง(Gap)ระหวางการปฏิบัติงาน หรือสภาพที่แตกตางระหวางสภาพของ งานที่ปฏิบัติ กับ
สภาพของ งานที่ตองการ
2. ความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรใน งานที่จะทําตอไป เกิดจาก
ชองวาง (Gap)ระหวางความสามารถ หรือสภาพที่แตกตางระหวาง ความสามารถที่มีอยูใน
ปจจุบัน กับ
ความสามารถที่จําเปนตองมี ในการปฏิบัติงาน
3. ความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอนาคต เกิดจาก
สภาพความสามารถใหมที่จําเปนตองมี
Weihrich and Koontz ไดเสนอใหกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากรจากความ
ตองการจําเปนดังกลาว ผนวกกับความตองการจําเปนอื่นๆที่ถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูง ซึ่ง
แผนพัฒนาบุคลากรดังกลาวนั้นดังนั้น ความตองการจําเปนของกลุมตางๆตามสถานภาพจึงเกิด
ขึ้นดวยหลายสาเหตุทั้งจากขอเท็จจริงที่คนพบและจากแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมาแลว ดัง
ไดอธิบายขางตน
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ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
การนําผลการวิจัยจากการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื ้น ฐานในเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษากรุง เทพมหานครไปใชนั ้น
ผูวิจัยพบวาขอคนพบจากการประเมินและจัดลําดับความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและ
ทัก ษะของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื ้น ฐานเปน ประโยชนใ นการนําไปปรับ ปรุง แกไ ข
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษาได ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ที่มีในปจจุบันมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกดานและทุกรายการโดยแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอเปนแนวนโยบายวาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกดานและทุกรายการตามความตองการจําเปนโดยใหกําหนดเปนโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบความรูและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาททั้ง 9 ดาน และจัดใหมีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน
2. จากผลการวิจัยที่พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปน
มากที่สุดและลําดับรองลงมาในดานที่แตกตางกันตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูวิจัยขอเสนอวาสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ
มีการสรรหา หรือแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม โดยวิธีวิเคราะหความตองการจําเปนของกลุม และ
รายบุคคล ตามสถานภาพ
3. จากผลการวิจ ัย ที ่พ บวา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานแตล ะสถานภาพ
มีความตองการจําเปนที่แตกตางกัน นอกจากการประเมินความตองการจําเปนตามแบบงานวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอใหมีการประเมิน ความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดปฏิบัติงานไปแลวระยะหนึ่ง และดําเนินการประเมิน
เปนระยะๆอยางตอเนื่อง โดยการวิเคราะหประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและ
ทักษะตามบทบาทเปนรายกลุมตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อจะไดมีขอมูล
ความตองการจําเปนที่แทจริงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินการพัฒนาและจัดให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขารับการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่มีความตองการจําเปนเพื่อให
การพัฒ นามีประสิทธิภาพมากกวาที่จะดําเนินการพัฒ นาในเรื่องที่ผูดําเนินการจัดขึ้นตามความ
ประสงคของผูจัด
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4. จากผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุด
ในการพัฒนาความรูและทักษะในดานการบริหารจัดการดานวิชาการ ผูวิจัยจึงขอเสนอสถานศึกษา
สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของควรจะจัดดําเนินการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบตางๆ ทั้ง
โดยการจัดการประชุมสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และจัดทําคูมือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน เอกสารความรู เพื่อมอบใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนําไป
ศึกษาพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ทุกดาน และโดยเฉพาะดานการบริหารจัดการดานวิชาการ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนําไป
สูเรื่องการพิจารณา ผลกระทบที่เกิดจากการใชหลักสูตรสถานศึกษา การพิจารณาความถูกตอง
และความสมบูรณของสาระการเรียนรูที่ไดบูรณาการเนื้อหาตามความตองการของทองถิ่นและการ
กําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
จากการวิจัย ในครั้ง นี้ เปน การประเมิน ความตอ งการจําเปน ในการพัฒ นาความรูแ ละ
ทัก ษะของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ในเขตพื้น ที่ก รุง เทพมหานคร ขอ คน พบจึง
มีขอบเขตในการดําเนินการวิจัย เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมทางดานการบริหาร
จัด การศึก ษาในรูป แบบคณะกรรมการสถานศึก ษาซึ่ง จะสง ผลไปยัง เปาหมายในการบริห าร
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBM ตามที่ผูวิจัยไดระบุไวในประโยชนที่คาดหวังในการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวานาจะมีการวิจัยในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเชิงลึกในดานความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและ
ทักษะของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของความตองการจําเปน
ที่แทจ ริง ของผูแทนกลุมคณะบุคคลตางๆ แตละกลุม ไดแก ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผู
แทน
ศิษ ยเ กา ของโรงเรีย น ผู แ ทนองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ผูแ ทนพระภิก ษุส งฆ
หรือ องคกรศาสนาในพื้นที่ ผูแทนครู รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และองคคณะบุคคลที่เปนผูมีความสําคัญอยาง
ยิ่งในการบริหารจัดการในระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหเปน
ไปอยางมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลอยางแทจ ริง โดยอาจทําการวิจัย เมื่อ เริ่ม เขารับ หนาที่
และเมื่อรับหนาที่แลวเปนระยะๆอยางตอเนื่อง
2. ควรมีก ารวิจัย รูป แบบที่เหมาะสมในการดําเนิน การพัฒ นาความรูแ ละทัก ษะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งโดยรวมและรายกลุมเพื่อประโยชนในการดําเนินการ
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พัฒนารูปแบบนั้นๆใหมีประสิทธิภาพในการนําไปพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความตองการจําเปน ที่แ ทจ ริงและมีรูป แบบการพัฒ นาที่สามารถตรวจสอบติดตามผลการ
พัฒนาอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวางนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยมีขอมูล
รองรับที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ ติดตามได
3. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความรูและทักษะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีในปจจุบันมีคาเฉลี่ยนอยกวาระดับความรูและทักษะที่คาดหวังทุกดานและทุกรายการโดยแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ และ พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการจําเปนมากที่สุด
และลําดับรองลงมาในดานที่แตกตางกันตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีพื้น
ฐานที่สอดคลองกับความแตกตางในดานบทบาทหนาที่ และระดับความรูความสามารถที่มีอยู
เดิมเปนสําคัญ ผูวิจัยขอเสนอวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการศึกษา
วิจัยระบบการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อถือได
วาระบบการสรรหาและแตงตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐานที่กําหนดใหสถานศึก ษา
ดําเนินการนั้น จะสงผลใหสถานศึกษา มีองคคณะบุคคลที่มีสวนรวมบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ
และสามารถประกันคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาตอไป
4. จากผลการวิจัย พบวา ระดับ ความรูแ ละทัก ษะที่ค าดหวัง สูง กวาระดับ ความรูแ ละ
ทักษะที่มีอยูจริงในปจจุบัน ดังนั้น หลังจากประเมินความตองการจําเปน และไดรับการพัฒนาแลว
ผูวิจัยขอเสนอวาควรมีการวิจัยติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตามบทบาทภารกิจ เพื่อจะไดรูวามีการพัฒนาตามที่คาดหวังเกิดขึ้นหรือไม อยางไร
และเพื่อประโยชนในการวางแผนสงเสริมพัฒ นาเพื่อเพิ่มศัก ยภาพ ในการปฎิบัติตามภารกิจ ที่
มอบหมายและ/หรือ ปรับ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาใหส อดคลอ งกับ สภาพจริง
ในการบริหารจัดการศึกษา
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง

การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาความรูและทักษะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําชี้แจง

แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลการวิ จั ยนี้ จะเป นประโยชน อย างยิ่ งต อการพั ฒนาความรู และทั กษะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานตามความตองการจําเป น และการนําเสนอเชิงนโยบายเพื่ อการวางแผนในการ
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งจะสงผลดานการพัฒนาสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
ใหสอดรับกับการเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปฎิรูปการศึกษา และเชื่อมั่นได
วาการบริหารสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามเปาหมายและนโยบายที่นํา
ไปสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน School-based Management (SBM) จึงขอความกรุณาจาก
ทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและโปรดตอบทุกขอ
ขอมูลที่ไดรับจากการตอบของทานจะใชสําหรับการวิจัยเทานั้นและจะนําเสนอในภาพรวม
ซึ่งไมมีผลกระทบตอสถานภาพและการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด
นางถนอมจิตต มนตรีศาสตร
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีนาคม 2547
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ตอนที่ 1

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง
จริง

โปรดขีดเครื่องหมาย ลงใน

และ/หรือ เติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความเปน

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

30 ป หรือต่ํากวา
41-50 ป
61 ปขึ้นไป

31-40 ป
51-60 ป

3. วุฒิ สูงสุดทางการศึกษา

มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือต่ํากวา
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

อนุปริญญา
ปริญญาโท

4. สถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนพระภิกษุสงฆและ/หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่
5. ตําแหนงในคณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
เลขานุการ

รองประธาน
กรรมการ

6. ระดับของสถานศึกษาที่ทําหนาที่เปนกรรมการ
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

7. เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1

เขต 2

เขต 3

8. ภูมิหลังประสบการณที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษากอนหรือในขณะที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา
มีประสบการณ
ไมเคยมีประสบการณ
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ตอนที่ 2

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามตอนนี้ เปนการสอบถามความรูและทักษะ และความคาดหวังในการไดรับ
การเพิ่มพูนความรูและทักษะของทานในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
2. แบบสอบถามตอนนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โปรด
ทําเครื่องหมาย ลงในชอง ซึ่งตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด และโปรดตอบทุกขอ
เกณฑในการพิจารณามีดังนี้
ระดับความรู / ทักษะที่ทานมีในปจจุบัน
5 หมายความวา ทานมีความรู หรือทักษะในดานนั้นๆในระดับมากที่สุด
4 หมายความวา ทานมีความรู หรือทักษะในดานนั้นๆในระดับมาก
3 หมายความวา ทานมีความรู หรือทักษะในดานนั้นๆในระดับปานกลาง
2 หมายความวา ทานมีความรู หรือทักษะในดานนั้นๆในระดับนอย
1 หมายความวา ทาน มี ความรู หรือทักษะในดานนั้นๆ นอยที่สุด หรือไมมีเลย
ระดับความรู / ทักษะที่ทานตองการจะมี
5 หมายความวา ในการปฏิบัติงานนี้ทานตองใชความรูและทักษะในดานนั้นๆมากที่สุด
4 หมายความวา ในการปฏิบัติงานนี้ทาน ตองใชความรูและทักษะในดานนั้นๆมาก
3 หมายความวา ในการปฏิบัติงานนี้ทานตองใชความรูและทักษะในดานนั้นๆพอสมควร
2 หมายความวา ในการปฏิบัติงานนี้ทานตองใชความรูและทักษะในดานนั้นๆไมมากนัก
1 หมายความวา ในการปฏิบัตงิ านนี้ทานมี ความจําเปนตองใชความรู หรือทักษะในดานนั้นๆ
นอยที่สุด หรือไมมีเลย
ตัวอยาง การตอบแบบสอบถามและการแปลความหมาย
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
1.ความมุงหมายของการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542

ระดับความรู / ทักษะที่ ระดับความรู / ทักษะที่ทาน
ทานมีในปจจุบัน
ตองการจะมี
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1



หมายถึง ทานมีความรูความเขาใจในเรื่องความมุงหมาย ของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พุทธศักราช 2542 ในระดับนอยมาก และทานตองการจะมีความรูและทักษะในเรื่องดังกลาวในระดับมาก

จบตัวอยาง
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ตอไปนี้เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 2 กรุณาตอบใหครบทุกขอ รายการในแบบสอบถามประกอบดวย
1. การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
1. นโยบาย เป าหมาย ทิ ศทางการบริ หารจั ดการศึ กษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ
2. ความมุงหมาย การจัดระบบโครงสราง หลักการของการจัด
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542
3. สภาพป จ จุ บั น ทางด านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั งคม และ
เทคโนโลยีของชุมชน/ทองถิ่นที่ตั้งของสถานศึกษา
4. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา
5. หลักการสําคัญในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
6. การวิ เ คราะห ความ สอดคล อ งข องแผน ป ฏิ บั ติ ก าร
ประจําปและแผนพัฒนาสถานศึกษา
7. การนําแผนพัฒนาสถานศึกษาไปจัดทําแผนปฏิบัติการ ประ
จําปของสถานศึกษา
8. การใชขอมูลสภาพปจจุบันนํามาจัดลําดับของจุดออน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษา เพื่ อพิ จารณาใหความเห็ น
ชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
9. การพิ จารณาความเป นไปได และความเหมาะสมของวิธีการหรือ
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของกิจกรรม/งาน/โครงการที่ระบุไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
10. การวิ เคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ แผน
ปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
11. การใชขอมูลมาดําเนินการจัดทําธรรมนูญโรงเรียนประกอบดวย
ภาพรวมของโรงเรียน จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน ยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน
12. การจัดทํา แผนกํากับติดตามงาน พิจารณา และเลือกใช เครื่อง
มือและวิธีการที่เหมาะสมในการกํากับติดตามงาน และกํากับติดตาม
งานรวมกับสถานศึกษาตามแผนที่กําหนดไว
13. การจําแนกขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชนมาใชในการดําเนิน
งานของสถานศึกษา

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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2. การบริหารจัดการดานวิชาการ
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
14.เนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544
15. กระบวนการจั ด ทํ าหลั ก สู ตรสถานศึ กษาและ
การนํ าเนื้ อ หาจากท อ งถิ่ น มาใช ให ส อดคล อ งกั บ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
16. การพิ จารณาความถู กต องและความสมบู รณ ข อง
สาระการเรียนรูที่ไดบูรณาการเนื้อหาตามความตองการ
ของ ทองถิ่น
17. การพิ จ ารณาความเป น ไปได ในการใช ห ลั ก สู ต ร
สถานศึ กษาและตั ด สิ น ใจให ความเห็ น ชอบในการ
จัดทําสาระการเรียนรูของสถานศึกษา
18. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
19. การกําหนดระเบียบการวัดผลและประเมินการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของสถานศึกษา
20. การพิ จารณาผลกระทบที่ เกิ ด จากการใช ห ลั กสู ต ร
สถานศึกษา
21. การเสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานวิชาการของ
สถานศึ กษาและการจั ดให เป น ไปตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
22. การจัดหาและผลิตสื่อพัฒนาการเรียนการสอน
23. การเสนอแนวทางให มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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3. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

24. การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆเพื่อการศึกษา
25.การศึกษาขอมูล และแหลงวิทยากร จัดหาวิทยากร
และภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ และ การให
การสนับสนุนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
26. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการหารายไดและ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา
27.การจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานจารีตประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติ
4. การสงเสริมและสนับสนุนเรื่องสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
28.ระบบการศึกษา ไดแก การเรียนในระบบ การเรียน
นอกระบบ หรือ การเรียนตามอัธยาศัย
29.ความต อ งการของผู ป กครองและนั ก เรี ย นในการ
รับบริการทางการศึกษา
30. แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนและการจัดพื้นที่บริการ
ทางการศึกษา
31. ขอมู ลสถานศึ กษาในเขตพื้ นที่ บริการทางการศึกษา
และ สถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียง การคมนาคม สภาพ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ที่เปนปจจุบัน
32.ข อ มู ล สารสนเทศของเด็ ก ในวัย เรี ย นในเขตพื้ น ที่
บริการทางการศึกษา
33.การประกันสิทธิและโอกาสการเขารับบริการทางการ
ศึกษาของนักเรียน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
34. การประสานงาน สนั บสนุน และจัดหาที่เรียนใหแก
เด็กในวัยเรียนทุกคนในพื้นที่บริการทางการศึกษาได
เขาเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่หรือจัดหาที่เรียน
ใหแกเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นที่อยูใกลเคียง
หรื อ เสนอแนะให เรี ย นนอกระบบ หรื อ เรี ย นตาม
อัธยาศัย
35. ขอมูลแหลงและวิธีดําเนินการเพื่อจัดหาทุนการศึกษา
อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษาและสิ่ ง จํ า เป น ในการศึ ก ษาให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
36.การพิทักษสิทธิเด็ก การใชแรงงานเด็ก การทารุณ กัก
ขัง กดขี่ ขมเหง ลวงละเมิดทางเพศ การทํางานของ
องคกรพิทักษสิทธิเด็กและการสงไปขอรับบริการที่
เหมาะสม
37. การจั ดการศึ กษาสํ าหรับเด็ กที่ มี ความบกพรองทาง
ร างกาย จิ ตใจ สติ ป ญ ญา อารมณ สั งคม มี ร างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตน
เองได หรือ ไมมีผูดูแล
38. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการใหความชวยเหลือ
ใหบริการ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และจัดการเรียนรวมกับ
เด็กปกติ
39. การเสนอแนวทางใหสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนา
เปนรายบุคคล
40. การประสานงานและติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานของ
สถานศึกษาในการดําเนินการเพื่อพิทักษสิทธิเด็ก ดูแล
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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5. การเสนอแนวทางและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ

การบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

41. การจัดทําและการใชงบประมาณของสถานศึกษา
42. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลงานจากแผน
การใชงบประมาณ
43. การเสนอแนวทางในการกําหนดแผนอัตรากําลังและการกําหนด
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา
44. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
45. การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
46. การส ง เสริ ม ด า นสวั ส ดิ ก าร การให ความช ว ยเห ลื อ
สนับสนุนและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
47. การจัดระบบบริหารจัดการในดานการใช ดูแล และบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ เพื่อการสงเสริม สนับสนุน การจัด
การเรียนการสอน
48. การบริ ห ารจั ด การด านภู มิ ทั ศ น การจั ด บรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
49. การสงเสริมในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน

6. การเสริมสรางความสัมพันธและประสานงานระหวางสถานศึกษากับชุมชน องคกรตางๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน
ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
50. ขอมูลพื้นฐานของชุมชน สมาคมผูปกครองและครู สมาคม
ศิษยเกาของโรงเรียน มูลนิธิ องคกรตางๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่
มีความสัมพันธกับสถานศึกษา
51. ความตองการของชุมชนในการใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยา
การ สนับสนุนดานการใหความรู และ การจัดกิจกรรมของ
ชุมชน องคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาทองถิ่น

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

52. การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนและ
มีการดําเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาใหกับ
ทองถิ่นรวมกับชุมชน มูลนิธิ สมาคมผูปกครองและครู
สมาคมศิษยเกาของโรงเรียน องคกรทั้งภาครัฐและเอก
ชน
53.การสนับสนุนใหสถานศึกษาอํานวยความสะดวก
ในการใชบริการวิทยาการ อาคารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณในการพัฒนา ชุมชนและทองถิ่น
54.การสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถิ่นตามความเหมาะสม
และโอกาสอันควร
7. การใหความเห็นชอบในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา

ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด
55.การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษา
56. การตรวจสอบและสรุปขอมูลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อการจัดทํารายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการดําเนินงานประจําป
57.การพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
ใหกับสาธารณชน
58.การคัดเลือกโครงการตางๆของสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการดําเนิน
งานปตอๆไป

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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8. การบริหารจัดการองคกรคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

59.ภารกิจขององคกรและการกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับงาน เพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
และอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน
60.การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมใหมาทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการปฏิบัติงาน
61. การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการสรรหาให
เปนที่ปรึกษาและอนุกรรมการเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. การปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

จากหนวยงานตนสังกัด

ทานมีความรูหรือทักษะในการนําไป
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ระดับใด

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานมีในปจจุบัน

ระดับความรู / ทักษะ
ที่ทานตองการจะมี

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

62. การวิเคราะหสังเคราะหงานตามนโยบายของตนสังกัด
เพื่อกําหนดแนวทาง การดําเนินงานไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม
63. การปฏิบัติงานตามนโยบายของสถานศึกษาเพื่อนํามา
กําหนดแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่ปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
64. การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
65. การจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบ
หมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดเสนอใหตน
สังกัดทราบอยางเปนระบบ
66. การสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินภายใน
และรับการประเมินคุณภาพภายนอก
☺ ขอขอบคุณที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ☺

ภาคผนวก ข
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
และหนังสือเชิญ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร. วีระวัฒน อุทัยรัตน

2. รองศาสตราจารย ดร. ศิริเดช สุชีวะ

3. รองศาสตราจารย นพพงษ บุญจิตรดุลย

4. ดร. นิพนธ เสือกอน

5. ดร. พรทิพย ตั้งไชยวรวงศ

หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเขียนตํารา บทความ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย และอาจารยประจําภาควิชา
วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเขียนตํารา บทความ
อดีตหัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียน วชิรวิทย
ผูเขียนตํารา บทความ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปากน้ํา วิทยาคม
ผูเขียนตํารา บทความ
เลขานุการคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ
โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม
ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย

ภาคผนวก ง
รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
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เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โรงเรียน
โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนสายน้ําผึ้ง
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
โรงเรียนประถมนนทรี
โรงเรียนวัดดาน

แขวง
แขวงบางโพงพาง
แขวงยานนาวา
แขวงบางจาก
แขวงคลองเตย
แขวงทุงวัดดอน
แขวงพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ
แขวงนครชัยศรี

เขต
เขตยานนาวา
เขตสาธร
เขตพระโขนง
เขตคลองเตย
เขตสาธร
เขตคลองเตย
เขตวัฒนา
เขตดุสิต
เขตยานนาวา
เขตยานนาวา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาภิเษก
(ประชาราษฏรอุปถัมภ )
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

แขวง
แขวงคลองถนน
แขวงทุงสองหอง
แขวงทาแรง
แขวงสามเสนนอก
แขวงหวยขวาง

เขต
เขตสายไหม
เขตหลักสี่
เขตบางเขน
เขตหวยขวาง
เขตหวยขวาง

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียน
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนทวีวัฒนา
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
โรงเรียนวัดปากน้ําวิทยาคม
โรงเรียนวัดหงสรัตนาราม

แขวง
แขวงวัดอรุณ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
แขวงบางยี่เรือ
แขวงบางแวก
แขวงทวีวัฒนา
แขวงบุคคโล
แขวงบางพรม
แขวงวัดอรุณ

เขต
เขตบางกอกใหญ
เขตภาษีเจริญ
เขตธนบุรี
เขตภาษีเจริญ
เขตทวีวัฒนา
เขตธนบุรี
เขตตลิ่งชัน
เขตบางกอกใหญ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก จ
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
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พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464
มาตรา 30 ผูวาราชการจังหวัดจะตั้งกรรมการศึกษาอันประกอบดวยบุคคลที่สมควร
และมีผูนับหนาถือตาก็ได เมื่อไดรับมอบอํานาจจากอุปราช หรือจากสมุหเทศาภิบาลแลว หนาที่ของ
กรรมการศึกษานั้น ดังนี้
1. ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้ง ใหเปนผูตรวจตราดูแล งบประมาณ
บัญชีของโรงเรียนปละครั้ง และตรวจสอดสองดูวาโรงเรียนไดจัดดีอยูหรืออยางไร
2. ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้งใหเปนผูชวยนายอําเภอ หรือ แบงเบา
ภาระหนาที่สวนหนึ่งสวนใดของนายอําเภอ เมื่อไดรับคําสั่งผูวาราชการจังหวัดใหทําดังนั้น

พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478
มาตรา 30 ผูวาราชการจังหวัดจะตั้งกรรมการศึกษาอันประกอบดวยบุคคลที่
สมควรและมีผูนับหนาถือตาก็ได เมื่อไดรับมอบอํานาจจากอุปราช หรือจากสมุหเทศาภิบาลแลว หนาที่
ของกรรมการศึกษานั้น ดังนี้
1. ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่ประชาชนตั้งใหเปนผูตรวจตราดูแล
งบประมาณบัญชีของโรงเรียนปละครั้ง และตรวจสอดสองดูวาโรงเรียนไดจัดดีอยูหรืออยางไร
2. ในสวนโรงเรียนประชาบาลที่นายอําเภอตั้งใหเปนผูชวยนายอําเภอ หรือ
แบงเบาภาระหนาที่สวนหนึ่งสวนใดของนายอําเภอ เมื่อไดรับคําสั่งผูวาราชการจังหวัดใหทําดังนั้น
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วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา
พุทธศักราช 2525
ขอ 3 ใหมีคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนละอยางนอย 5
คน แตไมเกิน 15 คน
ขอ 4. ใหคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธาน และใหครูใหญ หรืออาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาแหงนั้นเปน
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง
ขอ 5 การไดมาซึ่งรายชื่อของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และใหครูใหญ หรืออาจารยใหญ หรือผูอํานวยการประชุมปรึกษากับ
คณะครูในโรงเรียน แลวเสนอ รายชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา
ใหประธานคณะกรรมการประถมศึกษาอําเภอ หรือประธานคณะกรรมการประถมศึกษากิ่งอําเภอ เปน
ผูลงนามแตงตั้ง แลวแตกรณี
สําหรับกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษากรุงเทพมหานครใหผูอํานวยการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนผูลงนามแตงตั้ง
ขอ 6 กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูสนใจการศึกษา
2) เปนผูมีความประพฤติดี
ขอ 7 กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา ควรเลือกจากบุคคลตอไปนี้
1) กํานัน หรือผูใหญบานในหมูบานที่โรงเรียนตั้งอยู
2) ผูนําทางศาสนาของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
3) ขาราชการของหนวยงานที่ปฏิบัติงานในทองถิ่น เชน ขาราชการของกรมสง
เสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย กรมการปกครอง ฯลฯ
4) ประธานกรรมการศึกษาของหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง ในกรณี
ที่โรงเรียนตั้งอยูในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
5) ขาราชการบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยูในทองถิ่น
6) ผูปกครองนักเรียน
7) ศิษยเกาของโรงเรียน
8) ประชาชนในทองถิ่น
ขอ 8 บุคคลหนึ่งจะเปนกรรมการในคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถม
ศึกษา เกินกวา 3 โรงเรียนมิได
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ขอ 9 ใหกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษามีวาระอยูในตําแหนงความละ 4
ป และอาจจะไดรับแตงตั้งใหมอีกก็ได
กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาจะพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) เปนบุคคลลมละลาย
4) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
5) ไดรับโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
6) คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ คณะกรรมการการประถมศึกษากิ่ง
อําเภอคณะกรรมการการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี มีมติเปนเอกฉันทใหออก
ขอ 10 ในกรณีที่กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา ตําแหนงใดวางลง และมี
วาระการดํารงตําแหนงมากกวาเกาสิบวัน ใหครูใหญ หรือ อาจารยใหญหรือผูอํานวยการโรงเรียนประถม
ศึกษาประชุมปรึกษากับคณะครู ในโรงเรียน แลวเสนอชื่อผูที่ดํารงตําแหนงแทน และใหประธานคณะ
กรรมการประถมศึกษาอําเภอ หรือประธานคณะกรรมการประถมศึกษากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการการประถม
ศึกษากรุงเทพมหานคร เปนผูลงนามแตงตั้ง แลวแตกรณี และใหผูดํารงตําแหนงอยูในตําแหนงเทาวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ 11 คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้
1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียนในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2) แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชนหนวยงานและ
สวนราชการเพื่อพัฒนาโรงเรียน
3) เสนอแนะและประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน หนวยงาน และ
สวนราชการ เพื่อใหโรงเรียนไดมีสวนรวมในการใหบริการแกชุมชน หนวยงาน สวนราชการและการ
พัฒนาทองถิ่น
4) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนมอบหมาย
ขอ 12 คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา
ควรจะประชุมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง แลวรายงานใหคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอหรือคณะกรรมการการประถม
ศึกษากิ่งอําเภอทราบ แลวแตกรณี สําหรับโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ใหรายงานตอผูอํานวยการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การประชุมของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือวาเปนองคประชุม
(1) “ผูแทนผูปกครอง” ไดแก ผูแทนของผูมีรายชื่อเปนผูปกครองตามทะเบียน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
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(2) “ผูแทนครู” ไดแก ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหารสถาน
ศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
(3) “ผูแทนองคกรชุมชน” ไดแก ผูแทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชนหรือ
กลุมบุคคลในรูปอื่นใดที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะและมีที่ตั้งอยูในเขตบริการของ
สถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
(4) “ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ไดแก ผูแทนของเทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบอื่น จํานวนไมเกินสองคน
(5) “ผูแทนศิษยเกา” ไดแก ผูแทนของสมาคมศิษยเกา ชมรมศิษยเกา หรือบุคคลที่เคย
ศึกษาจากสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
(6) “ผูทรงคุณวุฒิ” ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ขาราชการ
บํานาญ ขาราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นของรัฐ
เจาของ หรือผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสี่
คน
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการและใหคณะกรรมการ
เลือก
กรรมการคนหนึ่งใน (1) (3) (4) (5) และ(6) เปนประธาน และอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน ใหคณะ
กรรมการกําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการโดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะ
กรรมการที่เปนสตรี จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการทั้งหมด
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วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2543
------------เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2543 ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2543 กระทรวง
ศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
พ.ศ.2539"
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"สถานศึกษา" หมายความวา โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตไมหมายรวมถึง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง
"ผูบริหารสถานศึกษา" หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการที่รับผิดชอบ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคน แตไมเกินสิบหาคนประกอบดวย
(1) "ผูแทนผูปกครอง" ไดแก ผูแทนของผูมีรายชื่อเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
(2) "ผูแทนครู" ไดแก ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
นั้น จํานวนไมเกินสองคน
(3) "ผูแทนองคกรชุมชน" ไดแก ผูแทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน หรือกลุม
บุคคลในรูปอื่นใด ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีที่ตั้งอยูในเขตบริการของสถาน
ศึกษานั้น จํานวน
ไมเกินสองคน
(4) "ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น" ไดแก ผูแทนของเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น
จํานวนไมเกินสองคน
(5) "ผูแทนศิษยเกา" ไดแก ผูแทนของสมาคมศิษยเกา ชมรมศิษยเกา หรือบุคคลที่เคยศึกษาจาก
สถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
(6) "ผูทรงคุณวุฒิ" ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่นขาราชการบํานาญ
ขาราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นของรัฐ เจาของ
หรือผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสี่คน
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคน
หนึ่งใน (1) (3) (4) (5) และ (6) เปนประธานและอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน
ขอ 6 ใหคณะกรรมการ กําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการตามขอ 5 โดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
ขอ 7 การใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ใหดําเนินการดังนี้
(1) ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัครผูแทนตามขอ 5 (1) (2) (3) (4) และ (5)
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(2) ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามขอ 7 (1) คัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนตามที่
กําหนดไวในขอ 6
(3) ใหผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 7 (2) และผูบริหารสถานศึกษา เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่ตนเห็นสมควร จํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในขอ 6 และใหประชุมคัดเลือกใหเหลือ
เทากับจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ 6
(4) ใหผูบริหารสถานศึกษานํารายชื่อเสนอผูมีอํานาจตามขอ 9 เปนผูลงนามแตงตั้ง
ในกรณีไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนในองคประกอบใด ใหคณะกรรมการ เสนอ
รายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้น จํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในขอ 6 และใหผูไดรับการ
เสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไว
ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใดไมครบตามจํานวนที่กําหนดไวในขอ
6 ใหถือวาผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเทาที่มีอยูในองคประกอบนั้น แลวใหคณะกรรมการ เสนอรายชื่อ
บุคคลในองคประกอบนั้น จํานวนสองเทาของจํานวนที่ยังขาดอยู และใหผูไดรับการเสนอชื่อคัดเลือก
กันเอง ใหเหลือตามจํานวนที่กําหนดไว
ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใด มีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการ
ตามที่กําหนดไวในขอ 6 ใหถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาว เปนกรรมการในองคประกอบนั้น
ขอ 8 คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
(1) เปนผูสนใจในการพัฒนาการศึกษา
(2) เปนผูมีความประพฤติดี
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 9 ใหผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้นไปหนึ่งระดับเปนผูลงนามในการแตงตั้ง และ
อนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ
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ขอ 10 ใหคณะกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
คณะกรรมการซึ่งไดมาตามระเบียบนี้ในวาระแรก เมื่อครบกําหนดสองปใหจับสลากออกกึ่ง
หนึ่ง ในกรณีที่เปนจํานวนคี่ ใหปดเศษเพิ่มเปนหนึ่งคน เวนกรรมการและเลขานุการ
ในสถานศึกษาดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคสอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ 7 โดยใหอยูในตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง
การสรรหากรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให
ดําเนินการภายในสี่สิบหาวันนับจากวันครบวาระหรือครบกําหนดแลวแตกรณี
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ให
กรรมการชุดเดิม ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะได มีการประกาศแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการที่พนวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการไดอีก
ขอ 11 กรรมการ จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 8
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) พนจากตําแหนงในสถานศึกษานั้น สําหรับกรรมการตามขอ 5 (2) และผูบริหารสถานศึกษา
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(9) พนจากสถานภาพการเปนผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษานั้นสําหรับกรรมการตามขอ 5
(1)
(10) พนจากสถานภาพการเปนผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับกรรมการตามขอ
5 (4)
(11) คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสาม มีมติใหออกยกเวนตําแหนงกรรมการและ
เลขานุการ
ขอ 12 ในกรณีที่กรรมการในองคประกอบใดวางลงกอนครบวาระเกินกวาเกาสิบวัน ให
สถานศึกษาดําเนินการตามขอ 7 เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคประกอบนั้นภายในสามสิบวัน นับ
ตั้งแตวันที่วางลง และใหอยูในตําแหนง เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ขอ 13 คณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
(3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
(4) กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
(6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา
(8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ
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(9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น
(10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษากอนเสนอตอ
สาธารณชน
(11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็น
สมควร
(12) ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น
ขอ 14 ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
โดยใหมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูในขณะนั้น และใหมี
ผูแทนของนักเรียนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แลวแตกรณี
ในกรณีที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรง ใหรับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย
ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ภายใน
สิบหาวัน นับแตวันที่มีการประชุม
ขอ 15 ในวาระเริ่มแรกใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมที่มี
สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวัน
ประกาศใชระเบียบนี้
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ใหคณะกรรมการ
โรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539 ปฏิบัติ
หนาที่ไปจนกวาจะมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้ รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี
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สถานศึกษา ที่ไมมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียนอยูในวันที่ประกาศ
ใชระเบียบนี้ ใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ซึ่งเปนเจาสังกัด กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปฎิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี
ขอ 16 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2543
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
(นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สําเนาถูกตอง
ถนอมจิตต ขุททะพันธุ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กําหนดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546
1. ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาเพื่อใหการจัด และ
พัฒนาการศึกษา ของ สถานศึกษา สอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและความตองการของ ชุมชน และทอง
ถิ่น
2. สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ การดําเนินกิจการของสถานศึกษาและการระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3. ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางถนอมจิตต ขุททะกะพันธุ เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 ที่จังหวัดสงขลา
สําเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อปการศึกษา 2518 เขาศึกษาตอหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2545 ปจจุบัน
รับราชการตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการ ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียน
เจาพระยาวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

