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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาหาข้อ

เสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลเชิงระบบในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ย่อยคือ ศึกษาความเหมาะสมและข้อเสนอ

เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา อำานาจหน้าที่ และบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข คุณภาพการบริหาร

และการจัดการของโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความ

มปีระสิทธผิลเชงิระบบในการดำาเนนิงานของคณะกรรมการสถานศกึษาในจงัหวดักาฬสนิธุ ์

โดยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จากการออกแบบสอบถามจำานวน 2 ชุด สำาหรับกรรมการสถานศึกษา และครู ระยะที่ 2 

เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จากผล
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การวิจัยได้ข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ (1) วาระในการดำารงตำาแหน่ง ครั้งละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 

2 วาระติดต่อกัน ควรเปลี่ยนเป็นไม่จำากัดวาระการดำารงตำาแหน่งเพราะงานของกรรมการ

สถานศกึษา เปน็งานทีท่ำาประโยชน์ใหชุ้มชนโดยไม่หวงัผลประโยชนส์ว่นตน (2) คณุสมบตัิ

ผู้ที่จะเป็นกรรมการไม่ควรกำาหนดเฉพาะสัญชาติไทย ควรเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มี

ภูมิลำาเนาในเมืองไทย ที่มีความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการ (3) ควรมีการกำาหนดจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้

ชัดเจน (4) เร่งรัดให้มีการบริหารที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้สึก

ร่วมเป็นเจ้าของ และตรวจสอบการดำาเนินงานของโรงเรียน

Abstract

 The major purpose of this study was to find out policy recommendations 

for systematic effectiveness in operation of the Basic Education Committee: A 

case of Kalasin Province, and minor purposes were: to examine appropriateness 

and recommendations for improving factors, qualifications, selecting process, 

authorities, and roles of the Basic Education Committee; and to investigate 

problems and guidelines for solving them, quality of administration of schools in 

these areas, and to find out policy recommendations for systematic effectiveness 

in operation of the Basic Education Committee: A case of Kalasin Province. The 

study was divided in to 2 phases. Phase 1, developed a draft of policy recom-

mendations from 2 questionnaires for the Basic Education Committee members, 

and school teachers. Phase 2, analyzed and checked the policy recommendations 

by meetings with qualified person. From the results of this study, the following 

policy recommendations were obtained: (1) The period of 4 years in position, 

but limited not more than 2 terms continue, should be changed to be unlimited 

term, because this position is non profit and would be beneficial for community. 
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(2) To allow qualify foreigner to be consultants. (3) Each Basic Education Com-

mittee should determine clear schedules for meetings. (4) Provide Authority to 

generate cooperation between the community and school as well as to evaluate 

school operating.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ความพยายามทีจ่ะใชห้ลกัการบรหิาร

และจัดการศึกษาโดยคณะบุคคลหรือคณะ

กรรม การไดม้กีารดำาเนนิการมาเปน็ระยะๆ 

จากการประชมุของคณะกรรมการประถมศึกษา

แห่งชาติครั้งที่ 14/2524 ได้ออกระเบียบให้

โรงเรยีนประถมศึกษามีคณะกรรมการ การ

ศึกษาโรงเรียน ละ 5 - 15 คนทำาหน้าที่ให้

คำาปรกึษาและแสวงหาความชว่ยเหลอืในดา้น

ตา่งๆ ใหก้บัโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิารได้

ออกระเบียบวา่ดว้ย คณะกรรมการโรงเรยีน

ประถมศกึษา พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วนัที ่1 

ตุลาคม พ.ศ. 2539 กำาหนดใหม้คีณะกรรมการ

โรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ  

9 - 15 คน ประกอบด้วย กรรมการจาก 3 

สว่น คือจากผูบ้รหิารโรงเรยีนและขา้ราชการ

ครูในโรงเรียน จากผู้ปกครองนักเรียนและ

ศษิยเ์กา่ และจากผูท้รงคณุวฒุภิาคประชาชน

มหีนา้ที่ในการกำาหนดนโยบายในแผนแมบ่ท 

แผนพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจาก

ชุมชน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545) การมี

ส่วนร่วมโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการ

ในระดับต่างๆ ดำาเนินไปตามระบบความ

สัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน

ที่ดำารงอยู่ กล่าวคือ สถาบันการศึกษาได้

รบัมอบความไวว้างใจจากชมุชนใหท้ำาหนา้ที่

หลกัในการกำาหนดนโยบายและจดัการเรยีน

การสอน ชุมชนทำาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนใน

กิจกรรมที่สถาบันการศึกษาต้องการความ

ช่วยเหลือ และผู้ที่มาเป็นคณะกรรมการจะ

รู้สึกว่าต้องมีความรับผิดชอบในการทำางาน

ร่วมกับสถาบันการศึก ษามากกว่าคนอื่นๆ 

ในชมุชน (ศริกิาญจน ์โกสมุภ,์ 2542) ความ

พยายามทีจ่ะทำาใหโ้รงเรยีนกบัชมุชนมคีวาม

สัมพันธ์ในรูปของการกำาหนดนโยบายการ

ศึกษารวมทั้งการดำาเนินต่างๆ ของโรงเรียน

ทัง้ทีเ่ปน็เรือ่งของหลกัสตูร การเรยีนการสอน

ไดด้ำาเนนิการมาเปน็เวลาพอสมควรจากการ

ศกึษางานวจิยัของสำานกังานปฏริปูการศกึษา

กระทรวง ศึกษาธิการ ได้พบว่าโรงเรียนยัง

คงไดร้บัความไวว้างใจจากชมุชนใหท้ำาหนา้ที่
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หลักในการกำาหนดนโยบายและการสอน 

ความสำาเรจ็ของกระบวนการทำางาน หมายถงึ 

ความสามารถของคณะกรรมการโรงเรยีนใน

การชักชวนใหค้นทกุฝา่ยเข้ารว่มในกจิกรรม

ที่คณะกรรมการจัดขึ้นมา และการให้ชุมชน

เขา้มารว่มในการตดัสนิใจในการบรหิารของ

โรงเรยีน (สำานกังานปฏริปูการศกึษา, 2545) 

 ผู้วิจัยซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นผู้อำานวย

การศนูยพ์ฒันาบคุลากรทางการศกึษาจงัหวดั

กาฬสินธุ์ ซึ่งมีนิสิตที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจำานวน

มาก จึงได้เจาะจงศึกษาการดำาเนินงานของ

คณะกรรม การสถานศึกษาของโรงเรียนใน

จังหวัดกาฬสนิธ์ุ ซึง่มจีำานวนกรรมการสถาน

ศึกษาทั้งสิ้น 6,816 คน โรงเรียนจำานวน 

671 โรง ครูผู้สอน 8,753 คน และจำานวน

นักเรียน 161,558 คน โดยพิจารณาถึง

เกณฑ์ต่าง ๆ ดังน้ี คือ 1) ความเป็นไปได้ 

(possibility) 2) ความมีประโยชน์ (utility) 

3)ความครอบคลุม(comprehensiveness) 

4) ความกระจ่าง (clarity) 5) ความ

ถูกต้อง (rightness) 6) ความเหมาะสม  

(appropriateness) เพื่อสร้างสรรค์งานให้

บรรลเุปา้หมาย แหง่งานอย่างต่อเน่ือง (Hoy 

และ Miskel, 2001) ผลที่ได้รับจากการวิจัย

ในครัง้นี ้จะไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการ

เพิม่ประสทิธผิลเชงิระบบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาหาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมี

ประสทิธผิล เชงิระบบในการดำาเนนิงานของ

คณะกรรมการสถานศกึษาในจงัหวดักาฬสนิธุ ์

มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

 1. ศึกษาความเหมาะสม และข้อ

เสนอเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติ 

อำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา 

 2. ศึกษาความเห็นต่อ คุณภาพการ

บรหิาร และความมปีระสทิธผิลของกลุม่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

  3. ศึกษาความเห็นต่อคุณภาพการ

บรหิารและการจดัการของโรงเรยีนในจงัหวดั

กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 

 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงินโยบาย 

(Policy Research) ซึง่ไดจ้ำาแนกกระบวนการ
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วิจัย ออกเป็น 2 ระยะ (Phase) คือ

 ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการร่างข้อ

เสนอเชิงนโยบาย (Developing tentative 

policy recommendations) จากประชากร

และกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามวัตถุประสงค์

การวิจัยแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันดังนี้

 1. การศึกษาความเหมาะสม และ 

ขอ้เสนอเพ่ือปรับปรงุ องค์ประกอบ คุณสมบัต ิ

กระบวนการสรรหา อำานาจหนา้ท่ี และบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศกึษาและการศกึษา

ปัญหาและแนวทางแก้ไขตามอำานาจหน้าที่

และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

 2. การศกึษาความคดิเหน็ตอ่คณุภาพ 

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษา

 ระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Analysis of recom-

mendations) ที่ได้รับการวิจัยในขั้นตอนที่

หนึง่ไปวเิคราะหเ์ขอ้เสนอแนะโดยการประชมุ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันร่างข้อเสนอแนะให้

เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความ 

เหมาะสมและขอ้เสนอเพือ่ปรบัปรงุองคป์ระกอบ 

คณุสมบตั ิกระบวนการสรรหา อำานาจหนา้ที ่

และบทบาท ของคณะกรรมการสถานศกึษา

ในจงัหวดักาฬสินธ์ุ และการศกึษาปญัหาและ

แนวทางแกไ้ขตามอำานาจและหนา้ทีก่ารศกึษา

ความเห็นต่อคุณภาพการบริหารและการ

จดัการของโรงเรยีนในจงัหวดักาฬสนิธุ ์แลว้

นำาไปวเิคราะหข์อ้เสนอเชิงนโยบาย และการ

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยได้นำาข้อเสนอ

เชงินโยบายเพือ่ประสทิธผิลเชงิระบบในการ

ดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศกึษาใน

จงัหวดักาฬสนิธุท์ีเ่หมาะสมและเปน็ไปไดม้า

อภิปรายผลดังนี้

 1. วาระในการดำารงตำาแหน่ง 4 ปี 

แตเ่ปน็ได ้2 วาระตดิตอ่กนั ผลการวจิยัไดร้บั

ข้อคิดเห็นว่า การเป็นกรรมการสถานศึกษา

เปน็งานทีเ่สยีสละตอ้งอทุศิตวั และยากทีจ่ะ

หาผลประโยชนจ์ากตำาแหนง่นีแ้ละการทำางาน

หากกรรมการได้มกีารทำางานรว่มกนัเปน็ระยะ

เวลาตดิตอ่กนัจะกอ่ให้เกดิคุณประโยชนข์อง

การทำางานในรูปคณะกรรมการ

 2. คณะกรรมการสถานศกึษา ควรมี

การกำาหนดจำานวนคร้ังในการประชุมให้ชัดเจน 

บางคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมปีละ 

1-2 ครั้งบางคณะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวควรกำาหนดครั้ง

ของการประชุมของคณะกรรมการเน้นหลัก
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การโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมคิดร่วม

ตัดสินใจ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

 3. การกำาหนดคุณสมบัติของคณะ

กรรมการวา่ตอ้งเปน็สญัชาตไิทยผลการวจิยัพบ

วา่ ความรอบรู ้ความเสยีสละ ประสบการณ ์

มสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ในการพฒันา จากสภาพ

ขอ้เทจ็จรงิมชีาวตา่งชาตไิดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่น

เมอืงไทยพรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอื

สนบัสนนุในกจิกรรมของชมุชน ซึง่สังคมไทย

ไม่ควรจะปิดกั้นบทบาทในส่วนนี้ 

 

ข้อเสนอแนะ

 

 1. ขอ้เสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้

  1) ควรพิจารณาให้ความ

สนใจในวาระการดำารงตำาแหนง่ และจำานวน

วาระของการดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน 

  2) คณุสมบัตคิวรจะเปดิกวา้ง 

ให้ผู้ทีต้่องการจะชว่ยเหลอื สนบัสนนุกิจกรรม

ของสถานศึกษาให้มีโอกาสไดท้ำางานในจุดนี้

 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับโรงเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษา

  1) โรงเรียนควรจะมีการ

ประสานกับชุมชนให้มากขึ้นทั้งในส่วนที่

เชิญเป็นกรรมการบริหารสถานศึกษา และ

สนับสนุนให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมการเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษา

 2) โรงเรียนควรเพิ่มบทบาทใน

การเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดสำานึกต่อชุมชนใน

การมีส่วนร่วมทางการศึกษาและมีส่วนช่วย

ประชาสัมพันธ์ อำานาจหน้าที่ และบทบาท

ของคณะกรรมการสถานการศกึษาชมุชนได้

รับทราบ

 3) โรงเรียนควรทำาหน้าที่เป็นผู้

ประสานงานระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 

และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ

หากมปีญัหาหรอืแนวทางแกไ้ขจะไดร้ว่มกนั

พิจารณาแก้ไขปัญหา

 

 3. ข้อเสนอสำาหรับการวิจัยต่อไป

 1) ควรสง่เสรมิสนบัสนนุใหม้กีารทำา

วจิยัเพ่ือประเมนิและหาข้อเสนอแนะในเรือ่ง

นี้อีก เนื่องจากบริบทในการจัดการศึกษา

เปลี่ยนไปอาจทำาให้มีความต้องการในการ

ที่จะพัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

  2) กรณีการวิจัยหรือศึกษาข้อมูล

พืน้ฐาน ดว้ยการวจัิยเชงิพรรณนา ไดแ้กก่าร

ศึกษาสำารวจและ/หรือวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 

เพื่อพัฒนาข้อค้นพบนั้นในแนวลึกต่อไป

 3) กรณกีารวจิยัเพือ่การสรา้งสรรค์

องคค์วามรูใ้หม ่อาจทำาการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมสีว่นรว่มในแนวปฏบิตัใิดแนวปฏบิตัหินึง่ 
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เพือ่ศกึษาผลการเปลีย่นแปลงและองคค์วาม

รู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ

 4) กรณกีารวจิยัเพือ่การประเมนิผล 

เมือ่มกีารนำาแนวปฏบิตัใิดแนวปฏบิตัหินึง่ไป

ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาใน

ระยะหนึ่งควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผล

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์และ

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ที่ให้การสนับสนุนในการทำาวิจัยในครั้งนี้
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