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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้น ฐานในการจัดการศึกษา เพื่อเปรียบเทีย บการเรี ยนรู ้ ใ นการจั ดการศึ กษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำแนกตามตัวแปรสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานภาพของ
สถานศึกษา และเพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรูข้ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 และ
เขต 2 จ�ำแนกเป็นกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน 244 คน และกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสนทนากลุ่ม
จ�ำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 12 คน รวม 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการเรียนรู้และ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และประเด็นสนทนากลุม่ เกีย่ วกับการเรียนรูแ้ ละแนวทางพัฒนาการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบ t-test แบบ Independent การทดสอบ F-test ทดสอบการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ Scheffé และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีการรับรู้ข้อมูล สภาพชุมชนท้องถิ่น ณ ที่ตั้งสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และเป็น
ล�ำดับสูงสุด และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมนูญโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นล�ำดับต�่ำสุด
2. วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากการประชุมชีแ้ จงอยูใ่ นระดับมาก และเป็นล�ำดับ
สูงสุด และรับรู้ข้อมูลจากการศึกษาดูงานอยู่ในระดับน้อย และเป็นล�ำดับต�่ำสุด
3. ผลการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษา พบว่า รูว้ า่ ชุมชนควรมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาสูงสุดและ
ต�่ำสุด คือ ไม่รู้ว่านักเรียนที่มีอายุครบ 16 ปี แต่เรียนไม่จบชั้น ม.3 สถานศึกษาต้องคัดชื่อออก
4. ปัญหาในการเรียนรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีปัญหาเรื่องไม่มีเวลา
ในการไปร่วมประชุมมากที่สุด และเรื่องที่เป็นปัญหาน้อยสุดคือ สถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
5. สภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน
เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การเป็น
คณะกรรมการ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา ระดับช่วงชั้นการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
เมื่อจ�ำแนกตามเพศ อายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน
6. วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันเมือ่
จ�ำแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา
และเมื่อจ�ำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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7. สภาพการเรียนรูแ้ ละวิธกี ารเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา ประสบการณ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก และรางวัลเกียรติยศ ส่วนสภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตามระดับช่วงชั้น
การจัดการศึกษา
8. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ควรจัดให้มี
การประชุมอบรมสัมมนา ควรพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมีการศึกษาจาก
สือ่ สิง่ พิมพ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างคณะกรรมการทัง้ ในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน
Abstract
The Purposes of the study of Learning and Learning Development Guidelines for Educational
Management of Basic Education Committees were to study the learning conditions of the Basic Education
Committees in the educational management, to compare their learning according to their status and
school profiles variables, and to study the guidelines for develop the learning of the Basic Education
Committees. The sample for this study were 268 Basic Education Committees under the Nakorn Phatom
educational regional 1 and 2, classified in to 244 samples answered the questionnaires and 24 samples
from  2 schools for Focus group. Research Instruments used in this research were questionnaire about
learning and opinions for educational management, and the issues for the focus group. Data were
analyzed by using Percentage, Means, Standard Deviation, t-test, F-test, Multiple Comparative by Scheffe’
method, and Content Analysis.
The research results were :
1. The learning conditions of the Basic Education Committees in educational management were
at the moderate level in general. The knowledge about community profiles which school are located were
at high level and were the highest among all items. The knowledge about school charter were at moderate
level and were the lowest among all items.
2. The learning styles of the Basic Education Committees in educational management were at
the moderate level in general. They received information from the meeting at the highest level and  from
study tour were at the low level and were the lowest among all items.
3. The learning results of the Basic Education Committees in educational management found
that they knew about community should participate in educational management at the lowest level such
as they did not know that the student at the age of 16 and did not graduate  from  Matayom Suksa 3
the school has to delete their name from school.
4. The problems of the Basic Education Committees were they have no time to attain the meeting
were the highest problem and the lowest problem were the school do not understand the roles of the
committees.
5. The learning conditions of the Basic Education Committees in educational management were
different when classified by types of the committees, educational levels, occupations, incomes, experiences
as a committee, participation in school activities, school educational level and there were no different
in learning conditions when classified by gender and age.
6. The learning styles of the Basic Education Committees in educational management were
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different when classified by types of the committees, educational levels, incomes, participation in school
activities, and  there were no different in learning style when classified by gender, age, occupations, and
experiences as a committee.
7. The learning condition and the learning styles of the Basic Education Committees in educational
management when comparison with the school profiles were not different when classified by size
of the schools, location, experience of the outside evaluation, honor received and the learning conditions
were different when classified by school educational level.
8. The guidelines for develop the learning of the Basic Education Committees were ; the school
should arrange the meeting, training or seminar, should develop the learning from the participatory action
activities, arranged the learning experiences from the publications and internet, arranged the learning
exchanged among the committees and between schools, arranged the field trips or study tours for the
school committees.

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติความ
เป็นมายาวนาน มีความเจริญในด้านต่างๆ  ซึง่ ถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้น
และได้ รั บ การสื บ สานต่ อ เนื่ อ งกั น มาโดยอาศั ย
กระบวนการศึกษาทัง้ ในลักษณะทีไ่ ม่เป็นระบบ เป็น
ระบบ และตามอัธยาศัย ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
จากชนรุน่ หนึง่ ไปสูช่ นอีกรุน่ หนึง่ อย่างเป็นพลวัต การ
จัดการศึกษาไทยในยุคทีเ่ ป็นระบบนัน้ เริม่ ต้นขึน้ ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 อันเป็นระยะทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมกับอารยประเทศ เพือ่ มิให้ตกเป็นอาณานิคม
ของชาติตะวันตกในยุคจักรวรรดินยิ ม จึงมีการปฏิรปู
ประเทศทุกระบบ รวมทั้งระบบการศึกษา ซึ่งนับ
ได้วา่ การปฏิรปู การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการปฏิรปู การศึกษา
ครัง้ แรกของประเทศไทย (สิปปนนท์ เกตุทตั , 2545 : 3)
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของประเทศไทย เปลี่ยน
รูปแบบจากการศึกษาที่ไม่เป็นระบบสู่การศึกษาที่
เป็นระบบ กล่าวคือ มีโรงเรียน มีครู มีแบบเรียน
มีหลักสูตร และมีการให้ใบรับรองคุณสมบัติเมื่อจบ
การศึกษา (สุวชิ ยั   โกศัยยะวัฒน์, ม.ป.ป. : 59) รวมทัง้
ปรากฏแนวคิดในการจัดการศึกษาในลักษณะของ
คณะกรรมการ ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า “กรรมการ
ต�ำบล” ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน คือ ก�ำนันหรือ
หัวหน้าต�ำบล 1 คน อธิการวัดใดวัดหนึง่ ในต�ำบล 1

รูป และแพทย์ประจ�ำต�ำบลอีก 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่
ในการจัดการศึกษา มีหน้าทีจ่ ดั ตัง้ โรงเรียนประชาบาล
ชักน�ำเด็กเข้าโรงเรียน หาครูสอน หาเงินเลีย้ งโรงเรียน
และบ� ำ รุ ง โรงเรี ย นที่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น แล้ ว (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2526)
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ แ นวคิ ด ใน
การจัดการศึกษาในลักษณะของคณะกรรมการปรากฏ
ในพระราชบัญญัติประถมศึกษาทุกฉบับนับตั้งแต่
มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระถมศึ ก ษา
พุทธศักราช 2464 จนกระทั่งถึงพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2521 โดยเรียกชือ่ ว่า “กรรมการ
ศึกษา” และเปลีย่ นเป็น “คณะกรรมการศึกษาประจ�ำ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา” ตามระเบี ย บกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา
ประจ�ำโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525” จากนั้น
เปลีย่ นเป็น “คณะกรรมการโรงเรียน” ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการโรงเรียน
พ.ศ. 2539 อันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวปรากฏ
ในการจัดการศึกษาไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ท�ำให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาใน
บางประเด็นมากขึน้ ตามล�ำดับ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะ
มีการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการศึกษาใน
บางประเด็น แต่ระบบบริการการศึกษาไทยในช่วง
เวลาดังกล่าวยังคงเป็นระบบรวมอ�ำนาจไว้ทสี่ ว่ นกลาง
เป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนยังคงเป็นผูร้ บั ค�ำสัง่ และปฏิบตั ิ
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ตาม คณะกรรมการโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
นอกจากนีพ้ ระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ได้ระบุ
ยังขาดโอกาสในการคิดวางแผนและตัดสินใจในอีก เรือ่ งการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 58
หลายประเด็ น ท� ำ ให้ แ นวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาที่ (2) ก�ำหนดให้บคุ คล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
สอดคล้องกับท้องถิน่ ไม่บรรลุผลเท่าทีค่ วรจะเป็น ด้วย ปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
เหตุ ดั ง กล่ า วรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
พุทธศักราช 2540 จึงให้ความส�ำคัญของการศึกษา สถาบันสังคมอืน่ ๆ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาโดย
และการกระจายอ� ำ นาจทางการศึ ก ษาโดยตรา เป็นผูจ้ ดั และมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา บริจาค
บทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องไว้ในหลายมาตรา ได้แก่ มาตรา ทรัพยากรอืน่ ๆ ให้แก่สถานศึกษาและมีสว่ นร่วมรับ
43 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาไว้วา่ ภาระค่าใช้จา่ ยทางการศึกษาตามความเหมาะสม และ
“บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สมอกั น ในการรั บ การศึ ก ษา ความจ�ำเป็น
ขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ทีร่ ฐั จะต้องจัดให้ทวั่ ถึง
พระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของการ
และมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ในการจัดการศึกษา กระจายอ�ำนาจและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
อบรมรั ฐ ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก ร องค์กรของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นการบริหารโดย
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน การจัดการศึกษา องค์คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
อบรมขององค์การวิชาชีพและเอกชนภายใต้การ ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
ก�ำกับดูแลของรัฐ ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองด้วยตาม ในการบริหารจัดการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู และ
ทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ นอกจากนีใ้ นมาตรา 89 ได้กล่าว บุคลากรในสถานศึกษา มีหน้าทีป่ ระสานความร่วมมือ
ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บ�ำรุง กั บ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือ ส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง อันเกีย่ วข้องกับ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และจัดการศึกษา อบรม การร่วมคิด (Planning) ร่วมตัดสินใจ (Decisionฝึกอาชีพ ตามความต้องการและเหมาะสมในท้องถิน่ making) ร่วมท�ำ (Implementation) และร่วมประเมิน
นั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม (ถนอมจิตร   ขุททะกะพันธุ,์ 2546) เพือ่ ให้สามารถ
ของรัฐแต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมาย” บทบัญญัตดิ งั กล่าว      จัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความ
เป็นกฎหมายแม่บทน�ำไปสูพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษา เป็นจริงและความต้องการของชุมชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และน�ำไปสูก่ ารกระจายอ�ำนาจ
หลังจากทีส่ ถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด�ำเนินการ
ทางการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ จัดการศึกษาภายใต้รปู แบบของคณะกรรมการสถาน
สถานศึกษาตามล�ำดับ ดังบทบัญญัตติ ามมาตรา  40 ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
กล่าวไว้วา่ “ให้มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2543 และได้มกี ารปรับเปลีย่ นแก้ไขให้สอดคล้องกับ
และสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ต�่ ำ กว่ า พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ปริญญาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ ศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาได้ระยะหนึ่ง มี
และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบ นักการศึกษาศึกษาข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ด้วยผูแ้ ทน ผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนศิษย์เก่าของ ขัน้ พืน้ ฐานไว้อย่างหลากหลายในเรือ่ งนี้ รุง่ แก้วแดง
สถานศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ (2546 : 195) กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคว่า คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส่วนใหญ่ไม่มคี วามรูแ้ ละความ
และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจาก เข้าใจในเรือ่ งการบริหารและการจัดการศึกษา จึงเห็น
ต�ำแหน่งให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง”
ว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
8

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2552)

การศึกษาการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
มาเรียม  นิลพันธุ์

ของครูโดยเฉพาะ นอกจากนีค้ ณะกรรมการส่วนใหญ่ เต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร ทัง้ นีเ้ ท่าทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ารศึกษาที่
ให้ความเห็นว่าต้องท�ำมาหากิน จึงไม่มีเวลาเข้ามา ศึกษาว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี
ช่วยดูแลในเรื่องการก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาการเรียนรูใ้ นการบริหารจัดการศึกษาและ
นอกจากนีจ้ ากงานวิจยั ของ เฉลิม นิลแก้ว, 2542 ; การจั ด การเรี ย นรู ้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี
ปราโมทย์  แสนกล้า, 2542 ; พินจิ   จ�ำปาหอม, 2543 ; การศึกษาใดทีม่ งุ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
ชัญชณา ดอนทอง, 2544 ; ปราโมทย์ กิ่งแก้ว, ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
2544 ; เสาวลักษณ์  จงเจตจ�ำนง, 2544 และศุภมาศ   ขัน้ พืน้ ฐาน จึงเป็นสาเหตุให้ผวู้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั คือ
การะเกต, 2545 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ณฐั วุฒิ กิจรุง่ เรือง สนใจทีจ่ ะท�ำ
ขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ขาดความรูค้ วามเข้าใจ การศึกษาในประเด็นดังกล่าว ซึง่ ได้รบั การสนับสนุน
บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความรู้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เกีย่ วกับการจัดการศึกษา นโยบาย และแผนงานของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท�ำให้ได้ขอ้ มูลอันเป็นประโยชน์
โรงเรียน ขาดประสบการณ์ ไม่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องคณะกรรมการ
เนือ่ งจากไม่มเี วลา ไม่มคี วามมัน่ ใจและไม่กล้าเสนอ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นแนวทางส�ำหรับ
แนะความคิดเห็น มีส่วนร่วมน้อยในการก�ำหนด การวางแผนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในรูปแบบ
นโยบายและท�ำแผนพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งพบว่า ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในอันทีจ่ ะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ให้มี
ความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประสิทธิภาพต่อไป
ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
จากข้อจ�ำกัดทีก่ ล่าวมานัน้ เป็นข้อมูลทีแ่ สดง
1. เพือ่ ศึกษาการเรียนรูข้ องคณะกรรมการ
ให้เห็นได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการจัดการศึกษาด้านสภาพ
ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ การเรียนรู้ วิธกี ารเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้
เท่าทีค่ วร ข้อจ�ำกัดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพการเรียนรูแ้ ละวิธี
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้าน โดยเฉพาะ การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนซึ่ง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�ำแนกตามสถานภาพของ
เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ และเป็ น กระบวนการส� ำ คั ญ ที่ มี คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสถานภาพ
อิทธิพลยิง่ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ทัง้ นี้ สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สาเหตุ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของข้ อ จ� ำ กั ด ดั ง กล่ า ว
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
อาจเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ พืน้ ฐานส่วนใหญ่เป็นผูแ้ ทนจากหลากหลายสาขา
อาชีพ ทีม่ ไิ ด้มคี วามเกีย่ วข้องกับวงการศึกษา หรือมิได้ วิธกี ารศึกษา
ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ต่อเนื่องก่อนเข้ามาเป็นกรรมการ ท�ำให้ขาดความรู้ คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
บริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ จึงไม่สามารถ และเขต 2 จ�ำนวน 2,200 คน
ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
และเขต 2 จ�ำนวน 244 คน   โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามเรือ่ งการศึกษาการเรียนรูแ้ ละแนวทาง
การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเด็น
สนทนากลุ ่ ม เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การเรี ย นรู ้ แ ละแนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ น
การจั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

เวลา สถานที่ สนทนากลุ่มกับผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่ อ นั ด หมายกั บ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
2. ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัด
สนทนากลุม่ กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. จั ด สนทนากลุ ่ ม กั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยคณะผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ ำ� เนินการ
สนทนา (Moderator)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์สถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสถานภาพของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลการเรี ย นรู ้
ในการจัดการศึกษา ปัญหาในการเรียนรู้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ ร้อยละ (%) แล้วน�ำเสนอโดยใช้ตาราง
ประกอบการบรรยาย
2. การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สภาพ
การเรียนรู้ วิธกี ารเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ เฉลีย่
( x ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน�ำเสนอ
โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียนรู้ใน
การจั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานจ�ำแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสถานภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis
of Variance) และเมือ่ พบนัยส�ำคัญคือท�ำการทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé Method)
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการค�ำถาม
ปลายเปิดเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดสนทนากลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) แล้วน�ำเสนอ
ในลักษณะของการบรรยายความ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส� ำ รวจรายชื่ อ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ
เขต 2 ทัง้ ทีเ่ ปิดสอนในช่วงชัน้ ปีที่ 1-2 และช่วงชัน้
ปีที่ 1-3 และช่วงชัน้ ปีที่ 3-4 และส�ำรวจรายชือ่ และ
จ�ำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาจากส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 ซึ่งอยู่ใน
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ส่งแบบสอบถามขอความอนุเคราะห์
เก็ บ รวบรวมจากผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยการน�ำแบบสอบถาม
ไปส่งถึงสถานศึกษา และคณะผูว้ จิ ยั เตรียมซองและ
ติดแสตมป์จ่าหน้าซองส�ำหรับส่งคืนคณะผู้วิจัยทาง
ไปรษณีย์ และส่วนหนึง่ คณะผูว้ จิ ยั นัดหมายเพือ่ ไป
รับคืนด้วยตนเอง และมีการติดตามแบบสอบถาม
ด้ ว ยวาจาและทางโทรศั พ ท์ รวมทั้ ง ส่ ว นหนึ่ ง น� ำ
แบบสอบถามไปสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
3. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนในการให้ขอ้ มูล แล้ว
น� ำ ไปวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
ทางสถิติ และการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดสนทนา ผลการศึกษา
กลุม่ ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. สภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของ
1. คณะผู้วิจัยประสานงาน นัดหมายวัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดย
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีการรับรูข้ อ้ มูล สภาพ สภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตามระดับ
ชุมชนท้องถิน่ ณ ทีต่ งั้ สถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก ช่วงชัน้ การจัดการศึกษา
และเป็นล�ำดับสูงสุด และรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับธรรมนูญ
8. แนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข อง
โรงเรียนอยูใ่ นระดับปานกลางและเป็นล�ำดับต�ำ่ สุด คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ควรจัดให้มี
2. วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ การประชุมอบรมสัมมนา ควรพัฒนาการเรียนรูจ้ าก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดย การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมีการศึกษาจาก
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการรับรู้ข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ควรมีการ
ข่าวสารจากการประชุมชี้แจงอยู่ในระดับมาก และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการ ทั้งสถาน
เป็นล�ำดับสูงสุด และรับรูข้ อ้ มูลจากการศึกษาดูงาน ศึกษาและระหว่างสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน
อยูใ่ นระดับน้อย และเป็นล�ำดับต�่ำสุด
3. ผลการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษา พบว่า   สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
รูว้ า่ ชุมชนควรมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาสูงสุดและ
สรุปผลการวิจยั
ต�ำ่ สุด คือ ไม่รวู้ า่ นักเรียนทีม่ อี ายุครบ 16 ปี แต่เรียน
1. สถานภาพคณะกรรมการสถานศึกษา
ไม่จบชัน้ ม.3 สถานศึกษาต้องคัดชือ่ ออก
ขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ คิดเป็น
4. ปัญหาในการเรียนรู้ของคณะกรรมการ ร้อยละ 27 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า มีปญ
ั หาเรือ่ งไม่มเี วลา ร้อยละ 32.8 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ
ในการไปร่วมประชุมมากทีส่ ดุ   และเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหา 37.7 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 34.4 รายได้
น้อยทีส่ ดุ คือ สถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7
คณะกรรมการ
มีประสบการณ์เคยเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
5. สภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของ มาก่อนเป็นระยะเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.2
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน เหตุผลในการเป็นคณะกรรมการเพือ่ ต้องการให้ความ
เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดับ ช่วยเหลือโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.9
การศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน ประสบการณ์การเป็น
2. สถานภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส่วนใหญ่
ระดับช่วงชัน้ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ อยู่ในโรงเรียน มีขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.3
เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ อายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน
จัดการศึกษาชัน้ อนุบาลถึงช่วงชัน้ ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
6. วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ 52.9 สถานศึกษาตัง้ อยูน่ อกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกัน ละ 89.3 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกมาแล้ว
เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดับ 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 79.9 ไม่เคยได้รบั รางวัล คิดเป็น
การศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมกับ ร้อยละ 32.8
สถานศึกษา และเมื่อจ�ำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ
3. สภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของ
ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดย
ขัน้ พืน้ ฐานพบว่าไม่แตกต่างกัน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีการรับรูข้ อ้ มูล สภาพ
7. สภาพการเรี ย นรู ้ แ ละวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ชุมชนท้องถิน่ ณ ทีต่ งั้ สถานศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและ และเป็นล�ำดับสูงสุด และรับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับธรรมนูญ
รายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตามขนาดของ โรงเรียน อยูใ่ นระดับปานกลาง และเป็นล�ำดับต�ำ่ สุด
สถานศึกษา ทีต่ งั้ ของสถานศึกษา  ประสบการณ์การ
4. วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
ประเมินคุณภาพภายนอก  และรางวัลเกียรติยศ ส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากการประชุมชีแ้ จงอยูใ่ นระดับมาก และเป็น
ล�ำดับสูงสุด และรับรูข้ อ้ มูลจากการศึกษาดูงานอยูใ่ น
ระดับน้อย และเป็นล�ำดับต�ำ่ สุด
5. ผลการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษา พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนควรมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยูใ่ นระดับสูงสุดและต�ำ่ สุด
คือ ไม่รวู้ า่ นักเรียนทีม่ อี ายุครบ 16 ปี แต่เรียนไม่จบ
ชัน้ ม.3 สถานศึกษาต้องคัดชือ่ ออก
6. ปัญหาในการเรียนรู้ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า มีปญ
ั หาเรือ่ งไม่มเี วลา
ในการไปร่วมประชุมมากทีส่ ดุ และเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหา
น้อยสุด คือ สถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการ
7. สภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน
เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน ประสบการณ์การเป็น
คณะกรรมการ การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา
ระดับช่วงชัน้ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
เมือ่ จ�ำแนกตามเพศ อายุ พบว่าไม่แตกต่างกัน
8. วิธีการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกัน
เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของคณะกรรมการ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษา และเมื่อจ�ำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ
ประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พบว่าไม่แตกต่างกัน
9. สภาพการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา ประสบการณ์
การประเมินคุณภาพภายนอก และรางวัลเกียรติยศ
ส่วนสภาพการเรียนรู้แตกต่างกัน เมื่อจ�ำแนกตาม
ระดับช่วงชัน้ การจัดการศึกษา
10. แนวทางการพัฒนาเรียนรู้ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ควรจัดให้มกี าร
ประชุมอบรมสัมมนา ควรพัฒนาการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควรมีการศึกษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ และเครือข่ายอินเตอร์เนต ควรมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างคณะกรรมการทัง้ ในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน
อภิปรายผลการวิจยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า สภาพการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีมาก
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จะพบว่าข้อมูลที่
คณะกรรมการรับรูไ้ ด้ดที สี่ ดุ คือ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสภาพ
ชุมชน/ท้องถิ่นของสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ซึง่ กรรมการเห็น
ได้อยูแ่ ล้ว ส่วนข้อมูลทีเ่ ป็นเรือ่ งกฎ ระเบียบ  เอกสาร
ต่างๆ สภาพการเรียนรู้จะน้อยมาก เช่น การรับรู้
ข้อมูลเกีย่ วกับธรรมนูญโรงเรียน ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการ
บริบทจัดการของโรงเรียน คณะกรรมการฯ จะมี
การเรียนรู้ที่น้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
รุง่   แก้วแดง (2546 : 195) ทีก่ ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค
ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
และความเข้าใจในเรือ่ งการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยเห็นว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของครูโดยเฉพาะ และสอดคล้องกับผลการ
วิจยั ของ ถนอมจิตต์  ขุททะกะพันธุ์ (2546) ทีพ่ บว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีระดับความรู้
และทักษะการปฏิบตั งิ านต�ำ่ กว่าทีค่ าดหวัง และจาก
การสนทนากลุม่ พบว่า กรรมการจะได้รขู้ อ้ มูลเมือ่ มา
เป็นกรรมการและปัญหาของการเรียนรู้ เช่น เอกสาร
ทีโ่ รงเรียนแจกให้สว่ นใหญ่ขาดการอธิบายรายละเอียด
และบางเรื่องไม่ครอบคลุมเรื่องทั้งหมด นโยบาย
เปลีย่ นแปลงบ่อย รวมถึงบรรยากาศในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ะหว่างกรรมการยังมีนอ้ ย
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการเรียนรู้ใน
การจั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
จ�ำแนกตามตัวแปร สถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึ กษา พบว่า ประเภทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในกลุม่ ผูแ้ ทนครูกบั ผูท้ รงคุณวุฒผิ ปู้ กครอง
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ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และผูแ้ ทนศิษย์เก่าและพระภิกษุ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะผู้แทนครูเป็น
ผูท้ ที่ ำ� งานกับสถานศึกษาโดยตรง จึงมีการรับรูข้ อ้ มูล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ต่างกับ
ผู้แทนจากภาคประชาชนและกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ทำ� งาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประหยัด คนทัด (2545)
ที่ พ บว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่
ประเภทต่างกัน มีการรับรู้ภาระหน้าที่แตกต่างกัน
และในท� ำ นองเดี ย วกั น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพ
การเรียนรูโ้ ดยจ�ำแนกตามอาชีพก็พบว่า กลุม่ อาชีพ
รับราชการจะแตกต่างจากกลุม่ ทีป่ ระกอบอาชีพอืน่ ๆ
คือ อาชีพเกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และ
พระภิกษุ ซึง่ ผูท้ รี่ บั ราชการจะเป็นผูท้ มี่ สี ภาพการเรียนรู้
ทีส่ งู กว่า
นอกจากนี้ตัวแปร รายได้ต่อเดือนที่สูง
ประสบการณ์การเป็นกรรมการทีม่ รี ะยะเวลามากกว่า
5 ปีขึ้นไป การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเป็น
ประจ� ำ  ล้ ว นมี ผ ลต่ อ สภาพการเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด
การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน คือ จะมีการเรียนรูท้ สี่ งู กว่า
แสดงให้เห็นว่าการที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ทำ� งานกับสถานศึกษานานกว่า หรือได้
เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาเป็นประจ�ำจะท�ำให้มี
สภาพการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาสูงกว่า
ผลการเปรียบเทียบวิธกี ารเรียนรูใ้ นการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาจ� ำ แนก
ตามตัวแปรสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
พบว่า ประเภทของคณะกรรมการระดับการศึกษา
รายได้ตอ่ เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดย
ประเภทของคณะกรรมการกลุ่มผู้แทนครูจะได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารโดยวิธีต่างๆ ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ เพราะ
ผูแ้ ทนครูอยูใ่ นสถานศึกษาแล้วจึงมีโอกาสมากกว่า และ
ในตัวแปรการเข้าร่วมกิจกรรมก็เช่นกัน คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารมากกว่ากลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า ซึง่ ใน
กรณี นี้ จ ะสอดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็ น จริ ง ที่ ว ่ า

กรรมการที่มีความสนใจและมีโอกาสได้เรียนรู้บ่อย
ครัง้ กว่าก็จะสามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้มากกว่า
ผลการเปรียบเทียบสภาพการเรียนรู้และ
วิธีการเรียนรู้กับสภาพของสถานศึกษาโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นเมื่อจ�ำแนกสภาพ
การเรียนรูต้ ามตัวแปร ระดับช่วงชัน้ การจัดการศึกษา เพียง
ตัวแปรเดียวทีพ่ บความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ โดยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่อยู่ใน
สถานศึกษาระดับอนุบาล – ช่วงชัน้ ที่ 2 จะมีสภาพ
การเรียนรูส้ งู กว่าคณะกรรมการในสถานศึกษาอนุบาล –
ช่วงชัน้ ที่ 3 และสถานศึกษาช่วงชัน้ ที่ 3 - ช่วงชัน้ ที่ 4
ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะสภาพโรงเรี ย นที่ เ ป็ น โรงเรี ย น
เด็กเล็ก (อนุบาล – ช่วงชัน้ ที่ 2) การพบปะระหว่าง
กรรมการกับครู ผูป้ กครอง และนักเรียน จะมีความ
สัมพันธ์กนั มากกว่าโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนในชัน้ ทีโ่ ตกว่า
ซึง่ การรับ-ส่ง การดูแลเด็กนักเรียนจะน้อยกว่า
3. แนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ควรสร้าง
ความตระหนักให้คณะกรรมการเห็นความส�ำคัญของ
การเรียนรู้ ใฝ่รู้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้
สอดคล้องกับการแบ่งประเภทของการเรียนรู้ของ
ครอส (Cross, 1996) ได้แก่ การเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
การเรียนต่างๆ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการเรียนรู้
จากสถาบั น การศึ ก ษาในประเด็ น การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
ตนเอง คนทีส่ มัครใจมีความพยายามทีจ่ ะเรียนรู้ จะ
มีแนวโน้มเป็นคนซึง่ มีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong
Learning) จะทันใจขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา
และสมิท (Smith, 1982) ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีลกั ษณะเด่น คือ ผูเ้ รียนมีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง มีความยืดหยุน่ วิธกี ารเรียนรูแ้ บบนีใ้ ช้ได้ดี
เมือ่ ผูเ้ รียนมีแรงจูงใจสูง
แนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับโรงเรี ย น
ควรมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับความเปลีย่ นแปลง
ทางการศึกษา โดยผ่านสือ่ ต่างๆ ควรจัดให้มกี ารศึกษา
ดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ คณะกรรมการ
จากโรงเรียนอืน่ ๆ ซึง่ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวว่าการ
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เรียนรูเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเนือ่ งมาจาก
ประสบการณ์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ (ศิรชิ ยั , 2546, สุพนิ , 2538, Lahey, 2001,
Slavin, 1991, Woolfolk, 1999) และด้วยวิธกี ารศึกษา
ดูงานที่ทำ� ให้คณะกรรมการได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์
ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนอืน่ ๆ จะท�ำให้สามารถเปรียบเทียบ
ซั ก ถาม และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน ซึง่ การได้เห็นสภาพจริง
การได้ศกึ ษาจากผูท้ ำ� งานจริง จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ์ ก ารเป็ น
คณะกรรมการทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้ เป็นการเกิดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Construcivism) ทีอ่ ธิบายว่า
กระบวนการสร้างความรูเ้ กิดจากกระบวนการซึมซับ
ประสบการณ์ (Assimilation) และกระบวนการปรับ
โครงสร้างเชาว์ปญ
ั ญา (Accommodation) เป็นการปรับ
โครงสร้างความรู้เดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่ และควรจัดให้มกี ารอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
ศึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เคอรินส์ (1984) ที่
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความ
ต้องการจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ด้านสภาพการเรียนรู้
1. ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ จะพัฒนาการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษา
2. ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาในกลุม่ ทีเ่ ป็น
ตัวแทนจากภาคประชาชน
3. ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รบั รู้
ข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพการศึกษา และธรรมนูญโรงเรียน
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคุ ณ สมบั ติ ก ารเข้ า เรี ย น และจบการศึ ก ษา

ภาคบังคับ และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ กว่าเดิม
ด้านวิธกี ารเรียนรู้
1. ควรให้มกี ารเชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางนักเรียน ผูป้ กครอง ส่วนท้องถิน่ และผ่านการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา
2. ควรให้มีการศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาแห่งอืน่ ๆ
ด้านแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
1. ควรจัดกิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ ส ่ ง เสริ ม เรื่ อ งความตระหนั ก ในบทบาทของ
คณะกรรมการ และส่งเสริมคุณลักษณะการใฝ่รู้
2. ควรมี ช ่ อ งทางในการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่ า วสาร สารสนเทศ ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาในหลายๆ รูปแบบ โดยค�ำนึง
ถึงบริบทของคณะกรรมการสถานศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษา และควรเน้นเนือ้ หาของข้อมูลทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่
กรรมการด้วย
3. ควรจัดให้มกี จิ กรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาในต่างสถานศึกษา
หรือจัดให้มีการดูงาน ประชุมร่วมกัน หรือสร้าง
เครือข่ายของกรรมการสถานศึกษา เพราะจะเป็น
แนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาด้วย
4. สถานศึกษาควรมีคมู่ อื เอกสาร ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์และจ�ำเป็นให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เพือ่ ศึกษาในห้วงทีเ่ ป็นกรรมการ โดยควรเป็นเอกสาร
ทีง่ า่ ยและสะดวกต่อการท�ำความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรวิจยั กระบวนการพัฒนาการเรียนรูข้ อง
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยวิธกี ารต่างๆ เช่น การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ควรมีการวิจยั
เพือ่ ศึกษา
1. แนวทางการพัฒนาการท�ำงานแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับกรรมการสถานศึกษา
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการ
เรี ย นรู ้ ใ นการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก รรมการสถานศึ ก ษา
เช่น CD คูม่ อื
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