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บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 

ในบทนี้จะนําเสนอสาระสําคัญ   รวมทั้ง สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ   
ของการวิจยัคร้ังนี้   ตามลําดับดังตอไปนี ้

การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิปริมาณ   ที่มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการ   ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 

โรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
     2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธของภูมิหลัง      และการพัฒนาศักยภาพ      ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษา    กับการมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษา   อําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหม  
      กรอบความคิดในการวิจยั   มุงศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจยั  ประกอบดวย   ตวัแปรตน  
คือ   ภูมิหลังและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตัวแปรตามคือการมี
สวนรวมในงานวิชาการ    ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4   ดาน  คือ   การมีสวนรวมใน
การเปนที่ปรึกษา   การตัดสนิใจ   การปฏิบัติงาน   และการประเมินผล   โดยมีวิธีดําเนินการวิจยัดงันี้ 

1.  ประชากร   ไดแก    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ในโรงเรียนประถมศกึษา  
อําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหม     มาจากการคัดเลือกหรือสรรหาจากโรงเรียนที่เปดทําการสอนปกติ
ในปการศึกษา  2545   จาก  13  ตําบล  รวม  43 โรงเรียน  จํานวน  583  คน 

2. กลุมตัวอยาง  ไดแก      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอแมแตง    จังหวดัเชยีงใหม       ซ่ึงไดรับการคัดเลือกหรือสรรหาจากโรงเรียนที่เปดสอนปกติใน
ปการศึกษา 2545    จาก 13  ตําบล   รวม 23 โรงเรียน   จาํนวน  234  คน   โดยไดรับแบบสอบถามคืน
และแบบสอบถามมีความสมบูรณ  จํานวน  227  คน  คิดเปนรอยละ 97.00 
                   3.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   เปนแบบสอบถามแบงเปน 3  ตอน  ดังนี้      
                   ตอนที่ 1  ภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชสอบถามขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังในดานอายุ   ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได   และสถานภาพทางสังคม  
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                   ตอนที่ 2   การพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      แบงเปน 
แบบสอบถาม    เพื่อวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   เปน
แบบสอบถามแบบปลายปดโดยใหเลือกตอบจาก  2  ตัวเลือก คือ ใชและไมใช   จํานวน  25 ขอ   และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาของคณะกรรมการ      เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   มีแนวการตอบ 3 ระดับ  จาํนวน  20  ขอ  

     ตอนที่  3   การมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   มีแนวการตอบ 3 ระดับ    จํานวน 27  ขอ  

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล   ไดดําเนนิการ ดังนี ้
1.  การประสานงาน    ไดขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย     สถาบันราชภัฏเชียงใหม    ถึง

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมแตงเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล   จากนั้นรับหนังสือจากสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอแมแตง    นําสงถึงผูบริหารโรงเรียนในกลุมตัวอยาง   เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูล     

2.  การเก็บรวบรวมขอมูล      ผูวิจัยไดไปขอรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนเก็บ
รวบรวม  และตรวจสอบความสมบูรณ   เพือ่เตรียมการวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล    ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป    SPSS  for  Windows Version 
10  โดยดําเนนิการตามระเบียบวิธีทางสถิติ  ดังนี้    

1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไป   ใชคาความถี่ (Frequence)    และคารอยละ (Percentage) 
2.  การวิเคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคการวิจัย    

2.1 การศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   จาํแนกตามการมีสวนรวม  4  ดาน   คือ   การมีสวนรวมเปนที่ปรึกษา  รวมการตัดสินใจ   
รวมปฏิบัติงานและรวมประเมินผล  วิเคราะหโดยใช คาเฉลี่ย ( )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  Χ

       2.2    การศึกษาความสัมพนัธของภูมิหลังกับการมีสวนรวมในงานวชิาการ    วิเคราะห
โดยใชคาไคสแควร (Chi - square Test : χ2- test)     สวนการพัฒนาศักยภาพกับการมสีวนรวมในงาน
วิชาการ        วเิคราะหโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s   Product   Moment 
Correlation)  ตามลําดับ   
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สรุปผลการวิจัย 
1.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     1.1  ขอมูลภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน      ผลการวิเคราะหขอมูล
ของคณะกรรมการจํานวน  227  คน  จําแนกตามอายุ  ระดับการศกึษา  อาชีพ   รายได  และสถานภาพ
ทางสังคม ปรากฏดังนี ้

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสวนใหญรอยละ 71.81   มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป       
รองลงมารอยละ  15.86    มีอายุระหวาง  36-40  ป     รอยละ 7.93   อายุ 31-35 ป     รอยละ 2.64   อายุ 
26-30  ป     รอยละ 1.32  อายุต่ํากวา  20  ป    และรอยละ 0.44  อายุ  20-25  ป    

    ระดับการศกึษาสวนใหญ    รอยละ 28.63   สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน   
นอกนั้น   รอยละ 22.03  ระดบัปริญญาตรี      รอยละ  21.59   ระดับประถมศึกษาตอนปลาย    รอยละ 
13.66  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน     รอยละ 3.52 ระดับปริญญาโท และรอยละ 3.08 ระดับอนุปริญญา  

     การประกอบอาชีพ   รอยละ 28.19  อาชีพทําสวน  รอยละ 21.59 รับจาง  รอยละ 21.60   
ขาราชการ   รอยละ  20.70  คาขาย   รอยละ  3.96  ทํานา   และรอยละ 3.52  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  

     ดานรายได    รอยละ 34.80  รายไดตอเดอืนต่ํากวา  5,000  บาท  รอยละ 29.52   รายได 
ระหวาง   5,001-10,000 บาท     รอยละ 15.42  ระหวาง  15,001-20,000  บาท    รอยละ 11.45 ระหวาง  
10,001-15,000 บาท    และรอยละ  8.81  มีรายไดสูงกวา  20,000  บาท  

          สถานภาพทางสังคมของคณะกรรมการสวนใหญรอยละ  19.38  เปนผูแทนผูปกครอง   
รองลงมารอยละ 18.50   ผูแทนองคกรชุมชน      รอยละ 17.19   ผูแทนครูหรือผูชวยผูบริหารโรงเรียน   
รอยละ 15.42    ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ     รอยละ 14.98   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรอยละ 
14.53   เปนผูแทนศิษยเกา  
      1.2  ขอมูลเกี่ยวกับการพฒันาศักยภาพดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่   พบวา 
คณะกรรมการมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง   (Χ  =  0.84, S.D.=  0.32) โดยพบวา
มีความรูความเขาใจมากที่สุดเกี่ยวกบัการสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษา    และ
สนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมกิจกรรมของชุมชน (Χ  = 0.98)         นอกนัน้มีความรูความเขาใจเกือบ
ทุกขอ     ยกเวนขอที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทํางานของโรงเรียนอยางเขมงวดเปนระยะ ๆ   ซ่ึงเปน
ขอผิด  พบวา   คณะกรรมการยังไมมีความรูความเขาใจ ( = 0 .48) Χ

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาพบวา    คณะกรรมการไดรับ 
ขอมูลขาวสารในภาพรวมปานกลาง (Χ  =  1.26, S.D.= 0.63)      ที่ไดรับขอมูลมากกวาแหลงอ่ืน  คือ  
จากสื่อโทรทัศน (Χ = 1.79)    และที่ไดรับขอมูลนอยกวาแหลงอ่ืนคือ   จากเจาหนาที่ของมูลนิธิหรือ
เอกชน (  = 0.92)  Χ
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 2.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค   ปรากฏผลดังนี้ 
                   วตัถุประสงคขอ 1   เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชยีงใหม   
                    ผลการวิเคราะหขอมูล    การมีสวนรวมในงานวิชาการ    ของคณะกรรมการสถานศึกษา
พบวา   คณะกรรมการมีสวนรวมปานกลาง สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย โดยมีสวนรวมเรียงจาก
มากลงไปตามลําดับคือ  การมีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษา  มีสวนรวมในการปฏิบตัิงาน  มีสวนรวม
ในการตัดสินใจ   และมีสวนรวมในการประเมินผล   

       วัตถุประสงคขอ 2   เพือ่ศึกษาความสมัพันธของภูมหิลัง   และการพัฒนาศักยภาพ   ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ     ของโรงเรียนประถมศึกษา  
อําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหม  
                     ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภูมิหลังเกี่ยวกับอายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพและ
รายได   ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    กับการมีสวนรวมในงานวิชาการโดยรวม พบวา 
ไมมีความสัมพันธกัน    ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจยั     สวนภูมิหลังเกี่ยวกับสถานภาพทาง
สังคมของคณะกรรมการกับการมีสวนรวมในงานวิชาการทุกดาน      และงานวิชาการโดยรวม  พบวา  
มีความสัมพันธกัน   อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05   สอดคลองกับสมมุติฐานการวจิัย 
                      สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง     การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่     กับการมีสวนรวมในงานวิชาการ
รวมทุกดานพบวา  ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจยั    สวน การไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา    กับการมีสวนรวมในงานวิชาการรวมทุกดาน   
พบวา  มีความสัมพันธกันในเชิงลบ   อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานการวจิัย     

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย   มปีระเด็นทีน่าสนใจและควรนาํมาอภิปราย  ดังตอไปนี ้
 ดานการมีสวนรวมในงานวชิาการ        ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในงานวิชาการของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศกึษา   อําเภอแมแตง   จังหวดัเชียงใหม  พบวา
มีปานกลางทุกดาน      เชนเดียวกับที ่ ลําเพย  เย็นมนัส (2542 : 64-65)  ไดศึกษาพบวา คณะกรรมการ
โรงเรียนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย    จัดทําแผน   การสนับสนุนวิทยากรภายนอก และแตงตั้ง
อนุกรรมการตาง ๆ มีการปฏิบัติปานกลาง       และพิมพศริิ   นาประเสริฐ (2543 : 102-104, 107)   ได
ศึกษาพบวา     กรรมการโรงเรียนมีสวนรวมตัดสินใจ   เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน  
รวมใหคําปรึกษาหารือ    รวมแสวงและสนับสนุนงบประมาณ   วัสดุครุภัณฑ   และวทิยากรภายนอก  
รวมทั้ง   แตงตั้งคณะอนกุรรมการตาง ๆ  มีการปฏิบัติปานกลาง    
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 ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากระยะที่ผานมามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษา        ทั้งที่ผาน
ส่ือสารมวลชน        และมีการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏรูิปการศึกษาผานระบบราชการอยางตอเนื่อง
โดยลําดับ      ทําใหประชาชน  องคกรที่เกีย่วของ  รวมทัง้หนวยงานทางการศึกษาเกิดความตระหนกั    
และเรงดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย   โดยเฉพาะอยางยิง่    
การบริหารจัดการที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน      ควรจะมสีวนรับรูโดยผาน
กระบวนการปรึกษาหารือ   การมีสวนรวมตัดสินใจ  รวมปฏิบัติ  และรวมประเมนิผลการทํางานตาม
แนวคดิในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม     ดังที่   ชัยอนันต  สมุทวณิช (2541 : 315)   ไดกลาวถึง
สาระแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542      ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2540     ที่ตองการใหมีการปรบับทบาทของผูเกี่ยวของ  โดย
ทุกฝายจะตองรวมกันคิด  รวมกันทํา  และเปนภาคีของการมีสวนรวม     

 ซ่ึงอานันท  ปนยารชุน (2542 : 17)  ไดเสนอวา   การบรหิารแบบมีสวนรวม  เปนแนวทาง
เดียวกับการบริหารจัดการทีด่ี (Good  Gorvernance)   เปนรูปแบบของการทํางานที่มเีงื่อนไขเกีย่วกบั
ความโปรงใส      มีความสอดคลองกับความเปนไทยและกระแสโลกปจจุบัน       เปนสวนที่จะสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกร    ชวยใหการบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพ   เปนพลังกอใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน      และประเวศ   วะสี  (2543 : 9-10)    ไดกลาวถึงความจําเปน ที่จะตองเปดโอกาสใหทุกฝาย
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา     เพราะการศึกษาเปนความหวังของสังคม   เปนเสมือน
ตนทางแหงสภาพจิตใจ   ครอบครัว  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  เศรษฐกจิและสังคม   การศึกษาจึงเปน
กระบวนการใหญที่มีความเปนกลางและมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา      ทุกคนจึงสามารถเขามา
มีสวนรวมได      

     นอกจากนี้ สมาคมผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา   กรมสามัญศึกษา (2544 : 16) ได
เสนอแนวคิดในการบริหารแบบมีสวนรวมวา    เปนวิธีการทํางานรวมกนัของผูมีสวนไดสวนเสยีใน
การจัดการศกึษา  เชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงนงรัตน   ศรีพรหม (2544 : 22-24)  ไดเสนอวา  
ควรมีสวนรวมใหคําปรึกษา    รวมตัดสินใจใหความเหน็ชอบเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย  นโยบาย    
รวมจัดทําธรรมนูญ   แผนพฒันา   แผนปฏิบัติการประจาํปและหลักสตูรสถานศึกษา  รวมปฏิบัติงาน
โครงการและจัดการเรียนรู        สอดคลองกับ รุงเรือง   สุขาภิรมย (2544 : 13)  ไดเสนอปจจยัที่สงผล
ตอความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา    โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในรูป
ของคณะกรรมการโรงเรียน  ซ่ึงทําใหทุกฝายพึงพอใจ  มคีวามรูสึกเปนเจาของและมคีวามรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น   
  ดวยเหตนุี้   การจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา   อําเภอแมแตง  จึงมีการพัฒนามาโดยลําดับ    แตเนื่องจากมขีอจํากัดตาง ๆ   
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โดยเฉพาะ รูปแบบหรือกระบวนการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม      ซ่ึงเปนแนวคิดคอนขางใหมใน
ระบบราชการไทยทําใหผูเกีย่วของบางสวนยังดําเนินการไดไมเต็มที่    โดยเฉพาะผูบริหาร และครูใน
โรงเรียน    ที่ยงัไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการเขามามีสวนรวมเพื่อประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใชส่ือทองถ่ิน   เชนเดยีวกับงานวิจยัของเอกราช   ฉัตรใจคํา (2542 : 59)    ไดศึกษาพบวา  
คณะกรรมการโรงเรียนในอําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม    มีสวนรวมสนับสนุนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถ่ินไดเพยีงบางสวน   และไมมีการประสานงานกับภูมิปญญาในทองถ่ินเทาที่ควรทั้ง ๆ  
ที่ปจจุบันชุมชนมีความพรอมที่จะเขามามสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอน   ซ่ึงเปนภารกจิสําคัญ
ในงานวิชาการของโรงเรียน        ดังผลการวิจัยของ  ขนษิฐา   เมืองเชยีงหวาน (2544  : บทคัดยอ) ได
ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการเลี้ยงโคนม  :  กรณีศึกษาโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองโพ   อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี  พบวา       ชุมชนมีสวนรวมในการจัดหลักสตูร
ทองถ่ินเรื่องการเลี้ยงโคนม   โดยเปนผูใหสัมภาษณนักเรียน    เปนวิทยากรในชั้นเรยีน      ใหสถานที่
ในการศึกษาดงูาน     เปนฟารมสาธิต       และสนับสนุนวสัดุอุปกรณในการจัดกจิกรรมตามหลักสูตร  
โดยชุมชนสวนใหญเต็มใจที่ไดเขามามีสวนรวม       ทํานองเดียวกับ   สุนันทา  พุทธวรรณะ  (2544  : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดหลักสูตรทองถ่ินเรื่องการเลี้ยงโคนม   :   
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดดอน-กระเบื้อง   อําเภอโพธาราม  จังหวดัราชบุรี  พบวา  ชุมชนมีสวน
รวมในการจัดหลักสูตรทองถ่ินและมีความภาคภูมใิจที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ

โรงเรียน 
 นอกจากนี้   ผลการวิจัยทีพ่บวา    คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
นอยกวาการมสีวนรวมในดานอื่น  สอดคลองกับผลการวจิัยของ ทรงพล  ทรงจํา (2541 : 38-39)    ซ่ึง
พบวา      ชุมชนสวนใหญมสีวนรวมในการประเมินผล    เพียงการรับรูผลการเรียนของนักเรียน    แต
มีสวนรวมในการประเมินผลโดยตรงนอย    
 สวนความสัมพันธ    ระหวางภูมิหลังของคณะกรรมการสถานศึกษา     กับการมีสวนรวม
ในงานวิชาการซึ่งผลการวิจัยพบวา    ภูมหิลังเกี่ยวกับ  อายุ  ระดับการศึกษา   อาชพี  และรายได  ไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในงานวิชาการ         ไมสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจยัในครั้งนี้       
อาจเนื่องมาจากการที่ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูในปจจุบัน     ไดเหน็ความสําคัญและความจําเปน
ในการบริหารแบบมีสวนรวม   และยอมรบัความคิดเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษาไมวาจะมีอายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได   ระดับใด       นอกจากนี้  โอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา        ยังอาจมีสวนทําใหคณะกรรมการที่แมจะมีอายุ   การศกึษา  อาชีพและ
รายไดแตกตางกัน      ไดคํานึงถึงสิทธิหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   ไดอยางเทาเทียมกัน
เพิ่มขึ้น       ตางจากสังคมไทยดั้งเดิมที่คนสวนใหญมักจะยอมรับ    ตามขอคิดเห็นของผูที่มีระดับอาย ุ 
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การศึกษา   อาชีพและรายไดเหนือกวา    จงึไมมีโอกาสมีสวนรวมในการเปนที่ปรึกษา   การตัดสินใจ   
หรือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน   และการประเมินผลเทาที่ควร     ซ่ึงนับเปนมิติที่ดีในสังคม
ประชาธิปไตยปจจุบัน     ทั้งนี้  มีลักษณะในทํานองเดยีวกันกับผลการวิจัยเกีย่วกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการระบบสาธารณะอื่น ๆ เชน    ผลการวิจัยของชัยพร  พัฒนรกัษ (2540 : 80) ได
ศึกษาพบวา  อายุ  ระดับการศึกษาและรายได    ไมมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลน   และพงษศักดิ์   ฉัตรเดชะ (2540 : 73)   ไดศึกษาพบวา อายแุละระดับการศกึษา
ของชาวบาน   ไมสงผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม         
  สวนผลการวจิัยที่พบวาภูมหิลังเกี่ยวกับสถานภาพทางสงัคม      มีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในงานวิชาการ      ซ่ึงมีลักษณะในทํานองเดยีวกันกับผลการวิจัยเกีย่วกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการสาธารณะอื่น ๆ        เชน  โกศล   สุนทรพฤกษ (2538 : 250)   ไดศึกษาพบวา  
สถานภาพทางสังคม    มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชนใน
เกือบทุกลักษณะ      อาจเปนเพราะคณะกรรมการในบางสถานภาพ   เชน     ตัวแทนองคกรในชุมชน 
(กํานัน  ผูใหญบาน)   และผูปกครอง      ซ่ึงเปนผูมีบทบาทหนาที่เกีย่วของและมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรงกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน          ยอมเขามามีสวนรวมมากกวาคณะกรรมการ
สถานภาพอื่น  เปนตน 

ในเรื่องนี้ กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 56-57)     ไดเสนอวาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนตัวแทนของผูปกครอง     ซ่ึงเปนผูที่อยูใกลชิดเปนผูทราบถึงความสนใจ  
ความตองการ      ความถนัด      และความสามารถของนักเรียน      ประกอบกับเปนผูที่นักเรียนไดให 
ความเคารพและเชื่อฟง    จึงควรเปนผูสงเสริมและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางตอเนือ่ง
เพิ่มเติม     ซ่ึงควรที่โรงเรียนจะเสนอแนะใหดําเนินการ   เชน  ติดตามขอมูลขาวสาร    ความกาวหนา
ของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อแนะนําใหนกัเรยีนใชประโยชน      กระตุนใหนักเรยีนรูจกัแสวงหาความรู
จากสื่อตาง  ๆ       โดยดแูลแนะนําใหนกัเรยีนเขาใจและเลือกที่จะรับขอมูลจากสื่อการเรียนรูที่ถูกตอง
เหมาะสมกับความถนัดความสนใจ   ความตองการ   ระดบัชั้นและวัยของนักเรียน  รวมทั้ง สนับสนุน
ใหนกัเรียนและโรงเรียนมแีละใชส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย    เชน   สนับสนุนงบประมาณการจัดซือ้    
หรือบริจาคสื่อที่มีอยูแลวใหใชประโยชน         เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียนในบางโอกาสตามที่
นักเรียนหรือโรงเรียนตองการ       เอื้อเฟอสถานที่หรือสถานประกอบการเพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา 
ของนักเรียน   
 สําหรับผลการวิจัยทีพ่บวา       ความรูความเขาใจของคณะกรรมการสถานศึกษากับการมี
สวนรวมในงานวิชาการรวมทุกดานไมมีความสัมพันธกนั        สวนการไดรับขอมูลขาวสารกับการมี
สวนรวมในงานวิชาการรวมทุกดานมีความสัมพันธกันนั้น    อาจจะเปนผลสืบเนื่องมาจากขอเท็จจริง
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เกี่ยวกับมูลเหตุที่จูงใจในการเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการ    ซ่ึงสวนใหญไดตระหนกัและเห็น
ความสําคัญจากการไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา   โดยเฉพาะในยคุปฏิรูปการศึกษา   หนวยงาน
และผูเกีย่วของไดใชระบบขอมูลขาวสารใหเขามามีสวนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น     การไดรับขอมูล
ขาวสารทางการศึกษา      จึงสงผลตอการเขามามีสวนรวมในงานวิชาการโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ซ่ึงเปนไปในทํานองเดียวกับผลการวิจัยของ  พงษศักดิ์    ฉตัรเดชะ (2540 : 
80)    ไดศึกษาพบวา        การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินงานรูปแบบคณะกรรมการ 
 อยางไรก็ตาม     หากพจิารณาในอีกมิตหินึง่คือ เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง   และติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง        เมื่อเขามามีสวนรวมกย็อมจะสงผลใหงานวิชาการไดรับการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
และเหมาะสมยิ่งขึ้น     ซ่ึงทุกหนวยงานทัง้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติควรตระหนกัโดยเฉพาะ
โรงเรียน      ซ่ึงเปนหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน     ควรจัด 
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจโดยวิธีการตาง ๆ       การประชมุชี้แจง       ประชุมปฏิบัติการ  
การศึกษาดูงาน   การสนับสนุนเอกสารสําหรับการศึกษาคนควา  เปนตน     เพราะความรูความเขาใจ
ในบทบาทของคณะกรรมการ     มีความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมในภารกิจ      ตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะบคุคลที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะของคณะกรรมการ 

อยางไรก็ตาม   ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกบัการจัดการศกึษาทุกระดับโดยเฉพาะโรงเรียน
หรือสถานศึกษา     ควรจะตระหนกัและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    เขามา
มีบทบาท และมีสวนรวมในการจัดการศกึษาของโรงเรียนอยางจริงจังเพิ่มขึ้น     ดังที ่ แสวง   ปนมณี 
(2535 : 47)  และนักการศกึษาหลายทาน เชน  เสนห จามริก (2537 : 323) และชาญชยั   อาจินสมาจาร 
(2539 : 4-6)   เสนอไว   ซ่ึงใชเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  พอสรุปไดดังนี ้

1.  การมีสวนรวมเปนที่ปรึกษา      คณะกรรมการสถานศึกษา     ควรมบีทบาทในการให 
คําปรึกษาหารอืและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตาง  ๆ       โดยคํานึงถึงความตองการความจําเปน
ของทองถ่ิน     โรงเรียนควรยอมรับและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นโดยศึกษาขอมูลพื้นฐานและ
แนวโนมในการพัฒนารวมกัน     

2.  การมีสวนรวมตัดสินใจ    คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมกนัตัดสินใจเพื่อกําหนด
นโยบาย    เปาหมาย   พนัธกจิ  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป     ทั้งนี้   การมสีวนรวม
สวนหนึ่งเปนการรวมตัดสนิใจควบคูไปกับการปฏิบัติงาน     

3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน     คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมดําเนนิการหรือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด   โดยมีการจดัการเรียนรูเปนภารกิจหลัก  ใหมี
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ความเชื่อมโยงกับสภาพปญหา   ความตองการ     และศักยภาพของชุมชน  ซ่ึงมีทรัพยากรองคความรู
ทั้งทางธรรมชาติ พฤติกรรมทางสังคม   วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ทั้งที่เปนสถาบัน  เชน 
วัด   ครอบครัว   สถานประกอบการ   และภูมิปญญา เชน  พระ และปราชญชาวบานที่สามารถ เขามา
มีสวนรวมในการจัดการเรยีนรู    เปนการใหโอกาสแกนักเรียนไดเรียนรูในวทิยาการยุคใหม    ควบคู
ไปกับการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินที่มีระบบคิดและการสั่งสมมายาวนาน       เพื่อใหการจัดการศกึษา
สนองตอการพัฒนาชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืน  

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน   เปนความเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของโรงเรียนและทรัพยากรทีม่ีในชุมชน    จึงเปนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปนการปฏิสัมพันธของชุมชนและโรงเรียน   เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงซ่ึงเกิดขึน้
ตลอดเวลา   เปนการเรียนรูทั้งสองระบบที่ไมแปลกแยกและมีสวนสงเสริมซ่ึงกันและกัน   

4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล    คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมหรือสนับสนุน
การดําเนินการประเมินผล       ซ่ึงอาจเปนการประเมินตนเองโดยคํานึงถึงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียน  ครูและผูบริหาร    รวมทั้ง    ความคาดหวังทีจ่ะนําผลไปปรับปรุงพัฒนาใหการจัดการศกึษา
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ       และบรรลุผลตามความปรารถนาของบุคคล   ครอบครัวชุมชน   และ
ประเทศชาติโดยรวมตอไป 

ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยการมีสวนรวมในงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา   อําเภอแมแตง   จังหวดัเชยีงใหมในครั้งนี้   มีขอเสนอแนะสําหรับการดาํเนินงาน และ 
การวิจยัคร้ังตอไป   ดังนี ้

ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน 
1.  จากผลการวิจัยทีพ่บวา   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรูความเขาใจใน 

บทบาทหนาที ่ และไดรับขอมูลขาวสารปานกลาง   จึงควรที่โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของจะให
ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยวิธีการตาง ๆ 
เชน    จัดอบรมสัมมนา   การศึกษาดูงาน   การเผยแพรประชาสัมพันธ    ขอมูลขาวสารทางการศึกษา
และวิทยาการตาง ๆ  เพิ่มขึ้น     เพื่อสรางความตระหนัก    ยอมรับในการพัฒนาและสงผลตอการเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจดัการศึกษา     ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะตอไป 

2.  หนวยงานทางการศึกษาและโรงเรียน    ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ไดเขามามีสวนรวมในงานวิชาการและการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวม
ของโรงเรียนอยางเต็มศักยภาพ   โดยควรรบัฟงความคิดเห็น   ขอเสนอแนะ หรือขอติชมตาง ๆ  ดวย
การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    ปรึกษาหารอืกัน   ทําความเขาใจและแกไขปญหาที่
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เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอดวยความเต็มใจ     โดยคํานึงถึงความจําเปนในการมีสวนรวมตามแนวการ
ทํางาน 
ที่พึงประสงคในปจจุบัน      

 3.  ควรมีการบํารุงขวัญ   กาํลังใจ   และสรางแรงจูงใจสาํหรับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอยางสม่ําเสมอ  เชน  การประกาศเกียรติคณุตามโอกาสอันควร 

      ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
1.  ควรมีการศกึษาความคดิเห็น      และความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  ในการมีสวนรวมในงานวิชาการหรืองานอืน่ตามโครงสรางของโรงเรียน 
2.  ควรมีการศกึษาวจิัยโดยใชกลุมประชากร    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 

อาจใชการศึกษาเปรียบเทยีบการมีสวนรวมของผ ูแทนชุมชนและผ ูแทนครู 
3.  ควรมีการศกึษาวจิัยในเรือ่งนี้     โดยทําการศึกษาเฉพาะกรณใีนระดบัโรงเรียน    เพื่อ 

จะไดรับทราบขอมูลในเชิงลึกยิ่งขึ้น 
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