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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอครีรีฐันคิม 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นท่ี 0.88 เก็บขอมูลจากประชากร 

ที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 56 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาดัชนี IOC  

 ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ในเร่ือง พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา บทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป การเปนผูนำและภาวะผูนำ การทำงานเปนทีม และการมี
สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดนำขอมูลเหลาน้ีมากำหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางแผนปฏิบัติการ 

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีองคประกอบ คือปญหา

และความจำเปน วัตถุประสงค และเน้ือหาในการฝกอบรม 5 เร่ือง ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษา 
ที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรทราบ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา  

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การทำงานเปนทีม และเทคนิคการเปนผูนำ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละเร่ือง ประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา วิธีการ/

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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เทคนิคการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลา การวัดและประเมินผล และผลลัพธ (จุดหมายปลายทาง) 

และผูรอบรูเฉพาะทาง จำนวน 10 คน ไดตรวจสอบและประเมินแผนปฏิบตักิารฝกอบรมฯ ทีพั่ฒนาข้ึน 

พบวา มีความเหมาะสมและสอดคลอง เปนแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สามารถนำไปใช 

ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 

 

คำสำคัญ : ศักยภาพ  การปฏิบัติงาน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of the research were to study the level of need for potential 
development in work performance and the potential development in work performance of 
basic education commission in Khiri Rat Nikhom District, Surat Thani Province. The 
questionnaire with a reliability of 0.88 was used to collect data from a sample of 56 basic 
education commissioners. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and IOC. 
 The study found that the basic education commissioners’ need for potential 
development in work performance was at a high level in all aspects. It was especially in 
term of relevant educational management acts, as well as roles of commissioners in 
academic management, budget management, human resources management, general 
management, leadership, teamwork, and community involvement in basic education 
development. These data were used to set guidelines for potential development in work 
performance of basic education commission. The plan for workshop on potential development 
training of basic education commission was created. It was consisted of problems and 
needs, objectives, and training content. There were 5 topics: 1) relevant education 
management acts; 2) roles of basic education commission; 3) community involvement in 
basic education management; 4) teamwork; and 5) leadership techniques of basic education 
commission. Each topic contained objectives, contents, method/training techniques, 
media/materials, time, measurement and evaluation, and results (final goal). The 10 experts 
(SMS) examined and evaluated the training workshop plan. It was found that the plan was 
suitable and consistent to potential development in work performance of basic education 
commission.  
 
Keywords: potential, performance, basic education commission 
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บทนำ 
 การศึกษาเปนกลไกพ้ืนฐาน เปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาคน เปนกระบวนการเรียนรู

เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก การอบรม และการสืบสาน

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการและการสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอมทางสังคม สังคมคาดหวังใหเปนเคร่ืองมือเตรียมคนใหพรอมสำหรับการพัฒนา

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ทุกประเทศท่ัวโลกใหความสำคัญของการศึกษาและไดทุมเททรัพยากร

เพ่ือการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหดีที่สุด การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ือง

จำเปนอยางย่ิง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 1) สังคมแหงการเรียนรู 

ในปจจุบันเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูเก่ียวของกับการศึกษาจำเปนตองเปล่ียนแนวคิดและวิธีการ

จัดการศึกษาใหมมุงใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต 

สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนสวนหน่ึงของชุมชน และเน่ืองจากชุมชนเปนสิ่งแวดลอมที่

มีอิทธิพลตอโรงเรียนมากที่สุด ภารกิจของโรงเรียนคือ การใหบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของชุมชน เมื่อประชาชนตองเสียภาษี ประชาชนจึงควรมีสวนรวม 

ในการบริหารและจัดการศึกษา ตองเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือกำหนด

นโยบายควบคุม ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทำใหผูปกครองมีความพึงพอใจโรงเรียน

มากย่ิงขึ้น รัฐบาลก็ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากที่สุด ทั้งกำลังกาย 

กำลังใจ กำลังทรัพย สติปญญาและประสบการณของแตละคนใหเหมาะสมแกบริบททางสังคมไทย 

(เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2546)  

 การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทย ตั้งแตไดมีการปฏิรูปการศึกษาเปนตนมาน้ัน 

เปนการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลองกับแนวทางการบริหารสมัยใหม ที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม

และกระจายอำนาจไปยังผูปฏิบัติ เปนการพัฒนาแบบองครวมที่เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งองคการ 

(สุดารัตน สารสวาง, 2549: 188-201) ดังน้ัน สถาบันการศึกษาซึ่งเปนสถาบันท่ีมีความสำคัญย่ิง 

ในฐานะท่ีเปนองคการทางสังคม เปนเสาหลักและศูนยกลางแหงการเรียนรู รวมถึงเปนสวนหน่ึง 

ของชุมชน มีภารกิจไมใชสอนหนังสือหรือใหความรูแกเด็กและเยาวชนเพียงอยางเดียว แตตองให 
การศึกษาอบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชนใหเปนคนมีคุณภาพของสังคม ตองสอนเสริมเติมเต็ม 

การเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหมีทักษะท่ีจะรวมมือกันพัฒนาประเทศชาติ ใหสามารถแขงขันและ 
ปรับตนเองใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประชาคมโลก 

ไดอยางเหมาะสม ทัดเทียมและย่ังยืน สอดคลองกับการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ไดบัญญัติใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
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การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเคร่ืองชี้นำสังคม ผูที่ไดรับ 

การศึกษาจึงเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเห็นไดวา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายรับรองและเปนกลไกสำคัญท่ีจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ชาติ มีหลักการสำคัญคือการใหการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สงผลใหเกิดกระแสการต่ืนตัว

และเคล่ือนไหวในการดำเนินงาน ทั้งหนวยงาน องคกรและบุคคลท่ีเก่ียวของ และยังแสดงใหเห็นถึง

เจตนารมณในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหสูงข้ึน ดังระบุในมาตรา 10 “การจัด 

การศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 

สิบสองปที่รัฐตองจัดใหมีอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545: 7) เจตนารมณดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับที่สิบเอ็ด พ .ศ . 2555-2559 ที่สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปนการพัฒนาคนไทยใหมีคุณภาพแขงขันกับประเทศตาง ๆ ได 

 สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานสำคัญของการจัดการศึกษาในฐานะเปนองคกรทางสังคม ซึ่ง

เกิดข้ึนจากความตองการและความจำเปนของสังคม มีบทบาทในการใหความรู ทักษะ กระบวนการ 

รูจักวิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเอง รูจักปรับตัวใหทัน 

กับการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพ่ึงตนเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยาง 

มีความสุข ตลอดจนอบรมบมนิสัยใหเด็กและเยาวชนเปนคนท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาจึง

จำเปนตองมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยใชทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งปจจัย

เหลาน้ีหากสถานศึกษามีพรอมการบริหารงานยอมเปนไปไดดวยความราบร่ืน แตในความเปนจริง

แลวสถานศึกษาไมพรอมในหลายดาน โดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบทที่มีขอจำกัดหลายอยาง 

ทั้งดานงบประมาณ ขาดแคลนอัตรากำลังครู ขาดการนิเทศและการประเมินผลอยางใกลชิด จึงเปน
อุปสรรคในการจัดการศึกษา ดวยเหตุนี้จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการบริหารจัดการ โดยให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงชุมชนก็พรอมท่ีจะใหความรวมมือและสนับสนุน 

การจัดการศึกษาใหประสบความสำเร็จเพ่ือเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนบุตรหลานของคนในชุมชนไดจบ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ สามารถนำความรูไปใชศึกษาตอในระดับสูงหรือประกอบอาชีพ 

อยางสุจริต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปจจุบันจึงตองอาศัยความรวมมือของชุมชน 

ทั้งในดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน เงินชวยเหลือหรือรูปแบบบริการตาง ๆ สงผลใหสถานศึกษา 

มีความสัมพันธกับชุมชนทุกกลุมตั้งแตผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา ผูนำชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และ
บุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ บุคคลดังกลาวมีความสำคัญในการเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา  

ทั้งทางดานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เอ้ืออำนวยประโยชนและความสะดวกในการจัดการเรียน 
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การสอน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จากเหตุดังกลาว 

จึงตองมีการแตงตั้งตัวแทนของบุคคลเหลาน้ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

ไดกำหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ไวหลายมาตรา เชน หมวด 1 มาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบันสังคมอื่น หมวด 2 มาตรา 11 บิดามารดาหรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือผูที่อยูใน 

ความดูแลไดรบัการศึกษา ภาคบังคบัตามมาตรา 17 โดยเฉพาะมาตรา 40 ทีก่ำหนดใหมคีณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับต่ำกวาปริญญา เพ่ือทำหนาท่ีกำกับ

และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร

ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ และใหผูบริหาร 
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 6-25)  

 จะเห็นไดวาหลักสำคัญในการจัดการศึกษาน้ันไดเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาของชุมชน การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ทางดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง โดยใหหนวยงานระดมทรัพยากร รวมท้ังพัฒนาองคกร

ชุมชนใหมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองและจัดการศึกษาใหกับชุมชนได แตจากสภาพท่ีผานมา 

การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนหลายแหงยังไมสามารถปฏิรูปไดมากนัก กลาวคือบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนใหญยังเปนไปในลักษณะสนับสนุนกิจกรรมตามที่โรงเรียนตองการ 
มากกวาท่ีจะเขามามีสวนรวมกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนรวมพิจารณาและ 

ใหความเห็นชอบสำหรับการดำเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของคนในทองถิ่น นอกจากน้ีการศึกษาสภาพปญหาใน
การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหลายพ้ืนที่ชี้ชัดวาคณะกรรมการสวนใหญยังขาด

ความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการศึกษาและบทบาทหนาท่ีของตน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนของครู ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน 

ผูปกครอง ผูแทน ผูแทนศิษยเกาและผูทรงคุณวุฒิ ลวนแตมีความแตกตางดานวุฒิการศึกษา อาชีพ 

เจตคติ ความรู ความสามารถในเชิงการบริหารการศึกษาและแนวคิดในการจัดการศึกษา นอกจากน้ี

คณะกรรมการสวนใหญยังเคยชินกับวัฒนธรรมปฏิบัติที่โรงเรียนมีหนาท่ีจัดการศึกษาเพียงฝายเดียว 
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ไมคอยเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามามีสวนรวมกำหนดนโยบายและ

บริหารการศึกษา ประกอบกับโรงเรียนหลายแหงไมสามารถคัดสรรคณะกรรมการสถานศึกษาไดตรง

ตามคุณสมบัติที่คาดหวัง จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ สังคมจึงขาดความเช่ือมั่นในการจัด 

การศึกษา จากผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  

มีปญหาในการปฏิบัติงานคือขาดความรู ความเขาใจ เร่ืองการจัดการศึกษา บทบาทหนาท่ี และเวลา

ในการปฏิบัติงานนอย มีภารกิจมาก มีพ้ืนฐานทางการศึกษาต่ำ ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก เวลาท่ีอยูในชุมชน การมีถ่ินกำเนิดในทองถ่ิน การเปนศิษยเกา 

การมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียน ความสัมพันธกับโรงเรียน (เมตต เมตตการุณจิตต, 2547) 

และผลการศึกษาของเจษฎา ศรีแกว (2507: 2) สรุปผลการศึกษาไววา การดำเนินงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาปรากฏวา สวนใหญยังไมสามารถดำเนินการ

ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได เน่ืองจากยังไมมีความรู ความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีของตน ไมเขาใจโครงสรางของหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา และแมแตการปรับหลักสูตร

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับทองถ่ินทำใหการรวมบริหารการจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพและ 

ไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร ดังน้ันจึงจำเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการอบรมหรือพัฒนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาเพ่ือใชโรงเรียนเปนฐาน และการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ที่เนนการมีสวนรวมสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย คุณภาพมาตรฐานการศึกษารวมทั้งบริบทของ

สถานศึกษาและความตองการของชุมชนหรือทองถ่ินตอไป 

 การท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวในพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ไวเปนการเฉพาะ

แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการสถานศึกษามีความจำเปนและมีความสำคัญตอการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนเปนอยางมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาเปนเสมือนผูแทนของทองถ่ินท่ีจะเปน
กลไกเช่ือมโยงนโยบายของรัฐไปสูชุมชนที่ตั้งโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูความเปนพลเมืองดี 
เปนพ้ืนฐานการศึกษาตลอดชีวิต นั่นคือนำไปสู เกง ดี และมีความสุขของผูเรียน นอกจากเหตุผล 

ดังกลาวขางตนแลว การมีคณะกรรมการสถานศึกษายังสะทอนหนาท่ีความรับผิดชอบตามแนวทาง 

ที่กำหนดไว “ทุกคนจะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา” ดังนั้น บทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีมากกวาเดิมมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการกำหนดใหโรงเรียน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล ย่ิงทำใหคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทและมีความสำคัญ
มากข้ึน (ธีระ รุญเจริญ, 2547: 10) สอดคลองกับเจตนารมณในหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (School Based Management หรือ SBM) 
 จากความสำคัญของการศึกษา หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาตามเจตนารมณของ 

พระราชบัญญัติ และขอจำกัดของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษา 
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การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยคาดหวังวาหลังจากท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผานกระบวนการ

พัฒนาศักยภาพแลวจะมีความรู เจตคติและทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอ

คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

วิธีดำเนินการ 
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ดำเนินการ ดังน้ี 

 1.  สถานท่ีดำเนินการวิจัย ไดแก สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 โรง 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี คือ โรงเรียนวัดโกศาวาส โรงเรียนบานดอนสุวรรณ โรงเรียน

บานตนมะพราวมิตรภาพที่ 91 โรงเรียนบานโตนยาง โรงเรียนบานน้ำราด และโรงเรียนมหาราช 

บานแสงอรุณ 

 2.  ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 56 คน ซึ่งประกอบดวย 

ประธานกรรมการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และผูอำนวยการสถานศึกษา 
 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค

การวิจัย แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของ อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ 

ในการพัฒนาเคร่ืองมือ โดยเคร่ืองมือแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  คำถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนแบบประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ 
มคีวามตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิาน ระดับมากท่ีสดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) 

และนอยท่ีสุด (1)  
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  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดท่ีใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นโดยอิสระใน 2 ประเด็นหลัก 

คือ ปญหาการปฏิบัติงานและความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกเหนือจากประเด็นท่ีไดตอบไปแลวในตอนท่ี 2 

 4.  การตรวจสอบเคร่ืองมือ ดำเนินการโดย 

  4.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 

ดานการศึกษา ภาษาไทย ปละการประเมินผล ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหากับวัตถุประสงค

ของการศึกษา แลวนำขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 

  4.2  การทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) 

กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอตาขุน และอำเภอพนม  

จำนวน 30 คน แลวนำผลมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความนาเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(alpha coefficients) ของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.88  

 5.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยนำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงและทดสอบ

ความเช่ือมั่นแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีศึกษา จำนวน 56 คน ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง 

 6.  การวิเคราะหขอมูล 

  6.1 การวิเคราะหขอมลูใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสำเรจ็รปูสำหรบัการวิจยัทางสังคมศาสตร 

(statistical package for social: SPSS) สำหรับขอมูลเชิงปริมาณและใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

(content analysis) สำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

  6.2  สถิติที่ใช 

    6.2.1 คารอยละ (percentage) ใชสำหรับวิเคราะหอธิบายขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
    6.2.2 คาเฉลี่ย เพ่ือวัดแนวโนมเขาสวนกลางของคะแนนระดับความตองการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    6.2.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวดัการกระจายของคะแนนระดับความตองการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ขั้นท่ี 2 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อำเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การพัฒนาโครงรางแผนปฏิบตักิารฝกอบรมพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 3 ขั้นตอนยอย ดังน้ี 

 1. การสรางโครงรางแผนปฏบิตักิารฝกอบรมพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  
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  โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และผลการศึกษา 

ภาคสนาม (ขั้นท่ี 1) มากำหนดเปนปญหา และความจำเปนวัตถุประสงค และเน้ือหาของโครงราง

แผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี  

 2.  การประเมินโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรม 
  การประเมินโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี พัฒนาข้ึนโดยผูรอบรู

เฉพาะทาง (Subject Matter Specialist: SMS) จำนวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

และสอดคลองของโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ โดยใชคา IOC ในการวิเคราะหความเหมาะสม

และสอดคลอง 

 3.  การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรม 

  การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำผล 

การประเมินและขอเสนอแนะของผูรอบรู เฉพาะทางมาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไข ทั้งน้ี 

จะยึดวัตถุประสงคการวิจัย จนไดแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สมบูรณ ที่สามารถนำไปทดลองใช 

และใชจริงไดตอไป 

 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี พบดังน้ี 

  1.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 56 คน พบวาสวนใหญ 

เปนเพศชาย อายุระหวาง 41 ปขึ้นไป จบการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีอาชีพเกษตรกรรม รายได
เฉล่ียตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท สวนใหญดำรงตำแหนงผูแทนผูปกครองนักเรียน เปนกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาแลว 3-4 ป และสวนใหญไมเคยเขารับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

การปฏิบัติงานของของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
มากอน 

  1.2  ระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมในระดับมากทุกเร่ือง ทั้งดานพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรทราบ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การทำงานเปนทีม และเทคนิคการเปนผูนำของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนการวิเคราะหเชิงเน้ือหา พบวา ประเด็นท่ีตองการฝกอบรมคือ บทบาท
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หนาท่ีของคณะกรรมการ วิธีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ วิธีการทำงานรวมกันของคณะกรรมการวิธี

การบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของมาชวยกัน

พัฒนาการศึกษาของชุมชน การเสียสละเวลาในการทำหนาท่ี การเพ่ิมความรู ตระหนักตอหนาท่ี 

ของคณะกรรมาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.  ผลการพัฒนาแผนปฏิบตักิารฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ดังน้ี 

  2.1  การสรางแผนปฏิบตักิารฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีองคประกอบดังน้ี 

    2.1.1 ปญหาและความจำเปนกำหนดข้ึนจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร 

และผลการศึกษาภาคสนามท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญมีขอจำกัด 

สวนบุคคลในเร่ืองวุฒิการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี ไมเคยไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีที่กฎหมายกำหนดมากอน มีเวลาจำกัดในการแสวงหาความรู  

ความรูความเขาในการปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานท่ัวไป และจากการศึกษาภาคสนามท่ีพบวา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานมีความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในระดับมาก ผูวิจัย

จึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาประมวลกำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการพัฒนาโครงราง 

แผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

   2.1.2 จุดมุงหมายท่ัวไปของโครงรางแผนฯ เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน มีความรู ความเขาใจ มีเจตคติและทักษะท่ีดีในการปฏิบัติงานและนำความรูและทักษะ 

ที่ไดจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีจริง 

   2.1.3  เน้ือหาของแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ประกอบดวย 1) พระราชบัญญัติ 
การศึกษาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรทราบ 2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) การทำงานเปนทีม และ  

5) เทคนิคการเปนผูนำของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในแตละเร่ืองจะประกอบดวย 
จุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา เทคนิคการฝกอบรม สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ซึ่งในแตละ

องคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน 
  2.2  การประเมินโครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

    ผูวิจัยไดนำโครงรางแผนฯ ที่พัฒนาข้ึนไปใหผูรอบรูเฉพาะทาง (Subject Matter 

Specialist: SMS) จำนวน 10 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของแผนปฏิบัติการ 
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ฝกอบรมฯ แลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC พบวาแบบแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ  

มีความเหมาะสมและสอดคลอง ทุกประเด็น 

  2.3  ผลการปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ผูวิจัยไดนำขอมูลจากการประเมิน

โครงรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ และขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางมาแกไขปรับปรุงใหได 

แผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สมบูรณจนสามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตอไป 

 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.  ผลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบขอมูลท่ีสะทอนใหเห็น

ระดับศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วามีความจำเปนตองพัฒนาศักยภาพคือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญ สำเร็จการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี โดยพบวาสำเร็จ 

การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอาชีพ 

ทำการเกษตร อายุ 41 ปขึ้นไป และสวนใหญไมเคยเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ 

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีพบน้ีมีผลตอ 

การปฏิบัติงานในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกรมสามัญ

ศึกษา (2543: 95-102 อางถึงใน ณัฐภัสสร แดงมณี, 2551: 57) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมพบวา ชุมชนยังมีสวนรวมในระดับต่ำ ในขณะท่ีมี 

ความตองการมีสวนรวมมาก ปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญคือ ความไมเขาใจบทบาทหนาท่ี หาผลประโยชน

จากโรงเรียน ขาดความพรอมทั้งดานความรู ประสบการณ ไมมีเวลาในการรวมกิจกรรมเน่ืองจาก 

การประกอบอาชีพ ไมเห็นความสำคัญและไมสนใจการมีสวนรวม สอดคลองกับนเรศ หิ่นนุกุล 
(2544: 57) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จังหวัดนราธิวาส พบวาคณะกรรมการมีสวนรวมในระดับปานกลาง คณะกรรมการท่ีมีลักษณะสวน

บุคคลตางกันจะเขามีสวนรวมแตกตางกัน และปญหาการเขามีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คือคณะกรรมการขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ไมมีเวลา 

ไมกลาแสดงความคิดเห็นและขาดการประสานงานท่ีดีระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการฯ  
ผลการศึกษาของจญิาณี พรหมเจียม (2551: 75) ทีศ่กึษาการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา คณะกรรมการท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน และผลการศึกษาของนิภาพร รักบำรุง (2556) 

ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือขายสินปนุตาป สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
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พบวา ระดับการศึกษาและสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันจะเขามีสวนรวม มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. ผลการศึกษาระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงพบวาคณะกรรมการมีความตองการ

ตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีในระดับมาก 5 เร่ือง คือ 1) พระราช-

บัญญัติการศึกษาที่คณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรทราบ 2) บทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) การทำงาน

เปนทีม และ 5) เทคนิคการเปนผูนำของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับ 

การศึกษาของเจษฎา ศรีแกว (2557: 65) เร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา อำเภอเกาะพงัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 1 ที่พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการฝกอบรมดานความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระบวนการและการบริหาร

สถานศึกษา ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันของสถานศึกษา และเทคนิคการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับมากทุกเร่ือง สอดคลองกับสิทธิชัย นันทรัตนกุล  

(2556: 77) ศึกษาเรื่อง พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการดูแลเยาวชนใหปลอดจากยาเสพติด สำหรับ 

ผูปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ที่พบวาผูปกครองนักเรียนมีความตองการฝกอบรมในระดับมาก 4 เร่ือง คือ ความรูความเขาใจ 

เร่ืองยาเสพติด วิธีการและการดูแลเยาวชนใหปลอดจากยาเสพติด การสรางครอบครัวอบอุนเพ่ือให

เยาวชนปลอดจากยาเสพติด และการมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลเยาวชนปลอดจาก 

ยาเสพติด และแนวคิดของผุชตรียา ผลพานิช (2550 อางถึงใน เจษฎา ศรีแกว, 2557: 73)  

ที่กลาววาการบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงตองฝกอบรม
เพ่ือกอใหเกิดความรูใหม ๆ เพ่ือทักษะในการปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงเจตคติและกระบวนการ 

ในการดำเนินงานไดดี ดังน้ันแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ เจตคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 3.  ผลการสรางแผนปฏบิตักิารฝกอบรมพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการดำเนินการไดแผนฯ ที่สมบูรณ 
ผานการตรวจสอบประเมินของผูรอบรูเฉพาะทางท่ีเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลอง ทั้งน้ีผูวิจัย

ไดสรางข้ึนโดยขอมูลพ้ืนฐานท่ีศึกษาจากเอกสารและขอคนพบจากภาคสนามมากำหนดเปนปญหา

และความจำเปนและประยุกตใชแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของ Tylor (1949 อางถึง 
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ใน สนุทร พูนเอียด, 2542: 90) ทีเ่สนอคำถามในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ประเด็น คอื 1) มจีดุมุงหมาย

ทางการศึกษาอะไรท่ีจะใหผูเขาฝกอบรม 2) จะจัดประสบการณอะไรใหกับผูเรียน 3) จะจัดประสบการณ

การเรียนรูอยางไร และ 4) จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณที่จัดใหแกผูเรียนอยางไร 

และประยุกตใชแนวทางโดยสรางหลักสูตรฝกอบรมของอรุณ รักธรรม (2537: 110) ซึ่งประกอบดวย 

1) ปญหาและความจำเปน 2) วัตถุประสงค 3) เน้ือหาสาระ 4) วิธีและเทคนิคการฝกอบรม  

5) สื่อ อุปกรณที่ใชในแตละกิจกรรม และ 6) การประเมินผลและใชแนวทางการประเมินหลักสูตร 

ของพิสณุ ฟองศรี (2549: 134) ในข้ันท่ีสำคัญคือ การวิเคราะหแผนปฏิบัติการฯ วามีความเหมาะสม 

สอดคลองระดับใดตามเกณฑการจัดความเท่ียงและความเชื่อมั่น จากแนวทางดังกลาวจึงทำใหได

แผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ที่สมบูรณพรอมนำไปใชทดลองและใชจริงไดตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีเสนอแนะ ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1  จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ที่ใหขอมูลมีวุฒิการศึกษาสวนใหญต่ำกวาปริญญาตรี เปนเกษตรกรและไมเคยผาน 

การฝกอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากอน จึงเห็นควรจัดหลักสูตรฝกอบรม หรือชุดฝกอบรม

ในการพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.2  จากผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีตอบแบบสอบถาม 

มีความตองการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน 

ควรวิเคราะห สังเคราะห เน้ือหาท่ีคณะกรรมการฯ ตองการพัฒนามาจัดกลุมหลักสูตรและเรียงลำดับ
กอนหลังในการจัดการเรียนรูใหแกคณะกรรมการฯ ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งดานการประชุม การจัดการ

ความรู (KM) การปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตัิงาน เปนตน 

  1.3  จากการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไมไดสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 
จึงควรจะไดศึกษาขอมูลในมิติเชิงปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือกำหนดแนวทางในการพัฒนาใหตรง

กับปญหาท่ีแทจริง 

 2.  ขอเสนอแนะในการนำหลักสูตรไปใช 

  2.1 หนวยงานท่ีควรจะนำแผนปฏิบัติการฝกอบรมไปใช ไดแก สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล และองคการบริหาร 

สวนจังหวัด) 
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  2.2 การนำแผนปฏิบัติการฝกอบรมฯ ไปใชควรประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ

พ้ืนท่ีหรือเขตการศึกษาแตละเขต 

  2.3  การนำไปใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรเนนกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบผูเรียนเปนสำคัญเน่ืองจากคณะกรรมการฯ เปนผูใหญจึงตองคำนึงแนวทาง

การสอนผูใหญ 

 3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  3.1  ควรวิจัยเร่ือง ผลการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากการใชแผนปฏิบัติการฝกอบรมนี้ไปใช เน่ืองจากยังไมไดนำไปทดลองใชหาประสิทธิภาพของแผน

ปฏิบัติการฝกอบรมฯ 

  3.2  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  3.3  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สรุป 
 ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตองการพัฒนาศักยภาพ 

มีความตองการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการถึงระดับมากเก่ียวกับเร่ือง 

พระราชบัญญัติการศึกษา บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ การเปนผูนำ การทำงานเปนทีม และ

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเม่ือนำผลการศึกษาดังกลาวมาใชกำหนด

เปนปญหาและความจำเปนในการสรางแผนปฏิบัติการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ประกอบดวย จุดมุงหมาย และเน้ือหา 5 เร่ือง คือ 1) พระราชบัญญัติ 

การศึกษาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาควรทราบ 2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา  
3) การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 4) การทำงานเปนทีม และ 5) เทคนิคการเปนผูนำ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูรอบรูเฉพาะทาง (Subject Matter Specialist: SMS) 

ไดตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง และสามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 
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