
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เรื่องการศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ

ตองการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัด

สุราษฎรธานี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง เก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูปกครองนักเรียน จํานวน 255 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานใชสถิติทดสอบท ีและวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

รายดานโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ  

ดานการติดตามประเมินผล และดานการประสานงาน ตามลําดับ มีรายละเอียดดังน้ี 

  1.1 ดานการวางแผน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาสื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษาเพื่อ

ชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกบันักเรียนไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ รองลงมาคือ

ตองการมีสวนรวมในการวางแผนใหครูผูสอน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพสงูสุด บรรลุตามจดุมุงหมายของหลักสูตร ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน นักเรียนชุมชน 

และสิ่งแวดลอม และตองการมีสวนรวมในการวางแผนสงเสริมใหครูแสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อ

การสอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชประโยชนในการจดัการเรยีนการสอนตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวม

ในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  1.2 ดานการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกใชสื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา
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เพื่อชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รองลงมา 

คือ ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในรวมกับครูผูสอนในการแสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอน

ในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน และตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ในเลือกวิธีการเตรยีมความพรอมสําหรบัการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

ตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด 

  1.3 ดานการประสานงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา          

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการเตรียมความพรอมสําหรับการ

เรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง รองลงมาคือตองการมีสวนรวมในการ

ประสานงานกับชุมชนในการจัดสถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอื้อตอ

การเรียนรู และตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการสงเสริมใหครูแสวงหาวิทยาการ

ใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามลําดับ 

สวนตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด 

  1.4 ดานการติดตามประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง รองลงมาคือตองการ           

มีสวนรวมในติดตามและประเมินผลการจัดหาสื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดการ

ถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และตองการมีสวนรวม         

ในการติดตามและประเมินผลการกําหนดรูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอนรวมกับครูผูสอนใหเหมาะสม

กับกลุมผูเรียนแตละกลุมตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาไปใช มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 2.  การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ

ระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีอายุ อาชีพและระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง

ตางกันมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สวนผูปกครอง

ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวม ไมแตกตางกัน             

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการประสานงานและดานการติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล  

 

จากผลการวิจัย การศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 1. ความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานการติดตามประเมินผล และดาน 

การประสานงาน ตามลําดับ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากปจจุบันโรงเรียนมุงเสริมและเปดโอกาสใหผูปกครอง 

ชุมชน และองคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึนกวาในอดีต และ

ผูปกครองตางเลง็เห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดการศึกษาที่จะเกิดกับบุตรหลาน จึงมีความ

ตองการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการวางแผน           

ดานการตัดสินใจ ดานการติดตามประเมินผล และดานการประสานงาน เพื่อชวยใหโรงเรียนสามารถ

ดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกับชุมชนไดอยางมีประประสิทธิภาพและสามารถจัดการศึกษา

ใหตอบสนองตอชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับ บังอร แอกทอง (2552) ไดวิจัยเรื่องความตองการมีสวนรวม

ของผูปกครองในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูปกครองมีความตองการ

มีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ เริงชัย รักเจริญ 

(2553) ไดทําวิจัยเรื่อง บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในเขตบรกิาร  ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบาน

บางปรุ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวม 

อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ พระชานนท จักรใจ (2554) ไดทําวิจัยเรื่อง การมีสวนรวม         

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานถํ้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 พบวา สภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานถํ้า 

โดยรวม มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก สามารถนํามาอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังน้ี 

  1.1 ผูปกครองตองการมีสวนรวมในดานการวางแผนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดหาสื่อและอุปกรณ

สําหรับการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม และ            

มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ตองการมีสวนรวมในการวางแผนใหครูผูสอนปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ตามสภาพ

ความพรอมของโรงเรียน นักเรียน ชุมชน และสิ่งแวดลอม และตองการมีสวนรวมในการวางแผนสงเสริม

ใหครูแสวงหาวิทยาการใหม ๆ  และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการเรียน

การสอนตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลอง
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กับสภาพทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองปจจุบันโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามี

สวนรวมในการวางแผนรวมกับโรงเรียนมากข้ึนและผูปกครองสวนใหญเห็นความสําคัญของการศึกษา

แบบมีสวนรวมและตองการเขามามีสวนรวมในการวางแผนตาง ๆ รวมกับโรงเรียน โดยการเขารวม

ประชุมเสนอความคิดเห็น กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เสนอปญหาของโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียน

นัดประชุม ในการวางแผนการเตรียมความพรอมสาํหรบัการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูอยางตอเน่ืองซึง่สอดคลองกับ สันติ ยอเปย (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการจัดการศึกษาโรงเรียนศีลรวี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูปกครอง  มีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา ดานการวางแผนอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ อธิพงษ ดาวเวียงกัน (2555) ไดทํา

วิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ โรงเรียนบานแมหงานหลวง อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม พบวา สวนใหญชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนวิชาการ มีการวางแผนจัดการเรียน

การสอน และกําหนดนโยบายแผนกลยุทธของโรงเรียน  

  1.2 ผูปกครองตองการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกใชสื่อและอุปกรณ

สําหรับการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและ             

มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในรวมกับครูผูสอนในการแสวงหาวิทยาการ

ใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน และตองการ 

มีสวนรวมในการตัดสินใจในเลือกวิธีการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการประเมินผล 

การใชหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูปกครองสวนใหญเห็นความสําคัญ

ของการศึกษาและตองการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารวมโรงเรียน 

ตัดสินใจรวมกับครูผูสอนในการแสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใช

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกใชสื่อและอุปกรณ

สําหรับการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและ              

มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพกับนักเรียนมากที่สุด                

ซึ่งสอดคลองกับ สราวดี เพ็งศรีโคตร (2554) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย พบวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยูใน

ระดับมาก 

  1.3 ผูปกครองตองการมีสวนรวมในดานการประสานงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุคือตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง รองลงมาคือตองการมีสวนรวม

ในการประสานงานกับชุมชนในการจัดสถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและ
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เอื้อตอการเรียนรู และตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการสงเสริมใหครูแสวงหา

วิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน

ตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา   

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากผูปกครองสวนใหญเห็นความสําคัญของการประสานงานใหเกดิ

ความรวมมือ โดยตองการประสานงานกับชุมชนในการจดัสถานที่ศึกษาและบรรยากาศสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูและตองการมีสวนรวมในการประสานงานในการเตรียมความพรอม

สําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ 

ลลิตา ปวะบุตร (2555) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชนสวนใหญ มีสวนรวมชวย

ประสานงานกับบุคคลในทองถ่ินเพื่อขอสนับสนุนการจัดการศึกษา ประสานงานดานวัสดุอุปกรณใน

การพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสานงานดานงบประมาณในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  1.4 ผูปกครองตองการมีสวนรวมในดานการติดตามประเมินผลอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือตองการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล

การเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

รองลงมาคือตองการมีสวนรวมในติดตามและประเมินผลการจัดหาสื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา

เพื่อชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ

ตองการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการกําหนดรูปแบบวิธีจัดการเรียนการสอนรวมกับ

ครูผูสอนใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุมตามลําดับ สวนตองการมีสวนรวมในการติดตามและ

ประเมินผลการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูปกครอง     

สวนใหญตองการทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ 

บังอร แอกทอง (2552) ไดวิจัยเรื่องความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูปกครองมีความตองการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ดานการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สุรัตน กอนนาค (2554) 

ไดทําวิจัยเรื่อง แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษา ในการติดตามและประเมินผล อยูในระดับมาก 

 2.  การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและระดับช้ันของนักเรียนในปกครอง พบวา 

  2.1 ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวม 

และรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไมวาผูปกครองจะอยูในวัยใดตางเล็งเห็นความสําคัญ
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ของการจัดการศึกษาและตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ  

ศิริรันชนิภา ศิริชยพัทธ (2553) ไดวิจัยเรื่องความตองการของผูปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย

พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีความตองการในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมไมแตกตางกัน และ

สอดคลองกับ สิริสมบูรณ สหนิบุตร (2554) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎรธานี 

พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมแตกตางกัน 

  2.2 ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการประสานงานและดานการ

ติดตามประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากไมวาผูปกครองจะมีการศึกษาระดับใดตางเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา 

บทบาทของการศึกษาตอ การพัฒนาและการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางชัดเจน ผูปกครอง      

ในทุกระดับการศึกษาจึงมีความรับผิดชอบและเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลานและ      

การเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนที่เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับ พะนากร มีภูคํา (2553)        

ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มี วุฒิ

การศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ ประภาส จิตมุสิก 

(2555) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย         

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองหลังสวนอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบวา ผูปกครอง      

ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความตองการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยเด็กเล็กไมแตกตางกัน และ            

ยังสอดคลองกับ พิธีพร ภักดีพิทักษกุล (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ

พัฒนาการศึกษาของศูนยการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยตําบล อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ภาคีเครือขายที่มีระดับการศึกษาตางกัน             

มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ไมแตกตางกัน 

  2.3 ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูปกครองในทุกสาขาอาชีพตางมองเห็น

ความสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและปจจุบันโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน ทําใหผูปกครองทุกสาขาอาชีพมีโอกาสไดรับรูขาวสาร

กิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ สิรินทิพย สิทธิศักด์ิ (2554) ไดวิจัย

เรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา:กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญ และ
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เขตบางกอกใหญ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการ

บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ไดแก อาชีพ และสอดคลองกับ นฤมล ทรัพยสมบูรณ (2555) ไดวิจัยเรื่อง 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสรมิการเรียนรูเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองทาขาม 

จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรู

เด็กปฐมวัยไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ พานิช หลาแหลง (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง การมีสวนรวม

ของผูปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมแตกตางกัน 

  2.4 ผูปกครองที่มีนักเรียนเรียนอยูในระดับช้ันตางกัน มีความตองการมีสวนรวม       

ในการจัดการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูปกครองสวนใหญ       

ไมวาจะมีบุตรหลานกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันใดตางเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาของทุกฝาย ซึ่งสอดคลองกับ สุณีย สวนศรี (2552) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่องศึกษาความ

ตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารสาสนพิทยา กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีนักเรียนในปกครองระดับช้ันตางกัน มีความตองการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ  

 

จากการทําวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบถึงความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย  

 1.  ดานการวางแผน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการวางแผน  

การจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน เปนอันดับสุดทาย ดังน้ัน โรงเรียนควรทํา

ความเขาใจกับผูปกครองวาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาน้ัน ผูปกครองสามารถมีสวนรวมในการ 

วางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ินได ตองคิดวาการวางแผนเปน

เรื่องที่ทุกฝายจะตองมาพูดคุยตกลงโดยตองยอมรับฟงความเห็นซึ่งกันและกัน มีการแบงภาระหนาที่ 

ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพราะหลักสตูรสถานศึกษาที่ดีน้ัน โรงเรียนจะตองเปดโอกาสและกระตุน

ใหคนในชุมชนเขามามีบทบาทและภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร  

 2.  ดานการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ   

ในการเลือกใชสื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดการถายทอดเน้ือหาความรูใหกับ

นักเรียนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังน้ันโรงเรียนควรเปดโอกาสใหตัวแทน

ผูปกครองเขามาเปนกรรมการในการเลือกสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนตามสมควร 
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 3.  ดานการประสานงาน ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการ

ประสานงานในการเตรยีมความพรอมสาํหรบัการเรยีนรูของนักเรยีนเพือ่สงเสริมใหเกิดการเรยีนรูอยาง

ตอเน่ืองและตองการมีสวนรวมในการประสานงานกับชุมชนในการจัดสถานที่ศึกษาและบรรยากาศ 

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูมากที่สุด ดังน้ันโรงเรียนควรต้ังเครือขายผูปกครอง

หรือสมาคมผูปกครอง เพื่อชวยประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ

รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบ  

 4.  ดานการติตามประเมินผล ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการ

ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูอยางตอเน่ืองมากที่สุด ดังน้ันโรงเรียนควรนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม

ของนักเรียน การปฏิบัติงานของโรงเรียน นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูและนําเสนอใหกับ

ผูปกครองไดรับรูรับทราบ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 1.  ควรมีการศึกษาปญหาและปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมตอการจัด

การศึกษาของผูปกครองโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองโรงเรียน

สังกัดเทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  ควรมีการศึกษาความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเปนกรณี (Case Study) โดยใชการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (Deep Interview) ประกอบการใชขอมูลเชิงทุติยภูมิ และสังเกตพฤติกรรม

การใหความรวมมือเพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ  

 


