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บทคัดยอ

สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียน
บานทาขาม ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 144 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t–test ผลการวิจัยพบวา 1)การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา อยูในระดับปาน
กลาง 2) ผูปกครองที่มีอายุ วุฒิการศึกษาสูงสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมแตกตา งกัน 3) ผูปกครอง ละเลย
ไมไดติดตามการเรียน งานและการบานของนักเรียน โรงเรียนควรชี้แจงทําความเขาใจถึงความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนเพื่อใหการเรียนของนักเรียนถึง
เปาหมายที่วางไว

AVSTRACT

The objectives of this thematic paper were to 1) study guardians’ participation in educational development 2) to
compare guardians’ participation in educational development and 3) to study suggestions on problems and solutions to the
guardians’ participation in educational development. The study sampling units were the guardians of Ban Thakham School
students in academic year 2010, totally 144. Tools for data collection were questionnaires; statistics for data analysis included
frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test. The findings were as follows. 1) The guardians’ participation in
educational development in all four aspects was rated at a medium level. 2) the guardians who differed in age, level of
education, and monthly income did not differ in participation in educational management. 3) The guardians did not follow up
the students’ study performance and homework. The school should educate the guardians to perceive significance of the
cooperation between the village and school in order to help the students to achieve the goal in learning.

บทนํา
การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการบริหารโรงเรียน การมีสวนรวมของผูปกครองมีความสําคัญ ใน
การมี ส วนรวมที่ จ ะพั ฒ นาหลัก สูต ร และการเรีย นการสอนใหส อดคลอ งกั บ ความสามารถ และความต อ งการของผู เรีย น
การศึกษาเปนปจจัย ในการสราง และการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม และประเทศ ให
การศึ ก ษาที่ดีกับ เยาวชนอย างครบถวนพอเหมาะกั น ในทุ ก ๆ ดา น สั งคมและบ านเมือ งจึงจะมี คุ ณ ภาพขณะเดี ย วกั นหาก
ผูปกครองมีสวนในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมมือชวยเหลือก็จะทาใหคนในปกครองไดเรียนรูในสิ่งที่ผูปกครองตองการในการ
ดาเนินชีวิตประจําวันไปดวยการ บริหารงานของโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จตามเป าหมายตองอาศัยความสัมพันธกันพึ่ งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ชุมชนตองอาศัยโรงเรียนในการบริหารการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนขณะเดียวกันโรงเรียนก็ตอ งพึ่งพา
อาศัยและไดรับการสนับสนุนจากชุมชนเชนเดียวกัน
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ปจจุบันผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานทาขามมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก ทั้งๆ ที่ผูปกครอง คือผูมีสวน
รวมทางการศึกษาที่สําคัญ สําหรับเด็ก อาจเปนเพราะระบบเศรษฐกิจที่รัดตัวมากขึ้น พอแมทิ้งใหเด็กอยูกับผูปกครองตอ งไป
ทํางาน ไม มีเวลาจึงทําใหละเลยบทบาทสวนนี้ข องตน ไมรับรูข า วสารกิ จกรรมงานของโรงเรียนเด็ ก จะมี ผลสั มฤทธิ์ ดีขึ้นถ า
ผูปกครองเขามามีสวนรวมที่โรงเรียน ซึ่งการมีสวนรวมของผูปกครองดานการศึกษา มีผลตอความสําเร็จดานการเรียนของเด็ก
และสงผลให ประสบความสําเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเปน การพั ฒ นาทัศนคติทางบวกตอ ตัว เด็ก ด วย ความสัม พั นธ อ ยา งใกลชิด
ระหวางพอ แม ผูปกครองและโรงเรียน นอกจากทําใหเด็กประสบความสําเร็จในดานวิชาการแลว ยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการ ทั้ง
ทางรางกาย อารมณจิตใจ และสังคม อันจะชวยใหมีความกาวหนาของชีวิตตอไปในอนาคตดวย
จากแนวคิดตาง ๆ และปญหา ดังกลาวมานี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาคนหาคําตอบวาปจจัยใดบางที่สงเสริมใหผูปกครอง
นักเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูไดบาง และผลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้โรงเรียนสามารถนําไปใชในการวางแผนการ
บริหาร และจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูปกครอง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการบริหาร
และจัดการศึกษาในโรงเรียน อนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อ ศึกษาสภาพการมีสวนรว มของผูปกครองในการจัดการศึก ษาของโรงเรีย นบ า นท าขาม อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อ เปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานท าขาม อํ าเภอจอมทอง จั งหวัด
เชียงใหม ของผูปกครองที่มี อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกัน
3) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทาขาม
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วิธีดําเนินการวิจัย
1) ประชากรที่ศึกษา ไดแกผูปกครองนักเรียนทุกชั้นในโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ใน
เขตพื้น ที่บ ริการจํานวน 4 หมูบานคือ บานทาขามเหนือ บานสบแจ มฝงขวา บานวังตวง และ บานโฮงมะคา อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2553 จํานวนทั้งหมด 144 คน
2) เครื่องที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัยสวนบุคคล เกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก อายุ วุฒิการศึกษา
สู งสุด และรายได เฉลี่ ยต อเดื อน ของผู ปกครองนั กเรียนโรงเรียนบ านท าข าม อํ าเภอจอมทอง จั งหวั ดเชี ยงใหม ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เปนแบบ (Check List) จํานวน 40 ขอ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด เกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทาง
แกไขเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
3) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
สรุปผลการวิจัย
1) การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1.1) ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา ผูปกครองกลุมตัวอยางมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทา
ขา ม อํา เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดานการงานบริห ารทั่ว ไปโดยรวมอยู ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณาเป น รายข อ โดย
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เรียงลําดับตามค าเฉลี่ย จากสูงสุดไปต่ําสุด พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอที่ 5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเหมาะสมกั บ
จํานวนนักเรียน ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอที่ 6 รวมกิจกรรมของสถานศึกษา ซึ่งมีคา แปลผลอยูในระดับ
มาก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอที่ 2 กําหนดวิสัยของสถานศึกษา และขอที่ 3 เลือกคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีคา
แปลผลอยูในระดับปานกลาง
1.2) ดานงานวิช าการ พบวา ผูปกครองกลุมตัวอย างมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ านท าขาม
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมดานงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่ําสุด พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด อันดับแรกไดแก ขอที่ 7 ประเมินการสอนของครู ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือขอที่ 1 รวมพัฒนาการศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ขอที่ 10 รวมจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับนอย
1.3) ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ผูปกครองกลุมตัวอยางมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดานการบริหารงานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอที่ 3 รวมบริหารงบเรียนฟรี 15 ป
อยางมีคุณภาพ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือขอที่ 4 ติดตามการใชงบเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีคา
แปลผลอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอที่ 2 ประชาสัมพันธใหองคกรตาง ๆสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมี
คาแปลผลอยูในระดับปานกลาง
1.4) ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ผูปกครองกลุมตัวอยางมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานทา
ขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมดานการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปต่ําสุด พบวา ขอที่มีคาคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอที่ 4 รวมกับครูประจําชั้นดูแลนักเรียน ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก
รองลงมาคือขอที่ 8 รวมกิจกรรมของสถานศึกษาเปนประจํา ซึ่งมีคา แปลผลอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอที่ 1
เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับนอย
2) ผูปกครองที่มีอายุ วุฒิการศึกษาสูงสุดและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกั น ซึ่งไม เป นไปตามสมมติฐานที่ ตั้งไว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ผูปกครอง ละเลย ไมไดติดตามการเรียน งานและการบานของนักเรียน ไมมีการสํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชน ดังนั้น โรงเรียนควรชี้แจงทําความเขาใจถึงความรวมมือระหวางบานและโรงเรียนเพื่อใหการเรียนของนักเรียน
ถึงเปาหมายที่วางไว สนับสนุนและสํารวจ แหลงเรียนรู ทั้งที่เปนบุคคล และสถานที่ ในชุมชน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหก ารมีสว นรวมของผูป กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบ านท าข าม อํ าเภอจอมทอง จั งหวั ด
เชียงใหม พบวา
1) ดานการบริหารงานทั่วไป ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 5
ปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ใ ห เหมาะสมกั บ จํ านวนนั ก เรี ย น (  = 4.33) แปลผลในระดั บ มาก ที่ เป น เช น นี้ อ ภิ ป รายผลได ว า
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจางทั่วไป ซึ่งมีทักษะและประสบการณดานการปรับปรุง แกไขและ
ซอมแซม อาคารสถานที่ จึงใชโอกาสและศักยภาพที่ตนเองมีดังกลาวนั้น มาชวยเหลือกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน อาจผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายและโครงสรางการบริหาร รวมทั้งลักษณะทางเศรษฐกิจของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนมิไดเปน
เพียงเทคนิควิธีการ แตเปนปจจัยสําคัญในการประกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่มุงเอื้อประโยชนตอประชาชน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ
แทน จันตะนะศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ผูปกครองมีสวนรวมเรียงตามลําดับคือ กิจกรรมการรักษาสภาพแวดลอม
ความรมรื่นสวยงามของโรงเรียนกิจกรรมการระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมการสงเสริมใหผูปกครองไดชวย
ใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากแหลง ตางๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียน
2) ดานการบริหารงานวิชาการ ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 7
ประเมินการสอนของครู มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแปลผลอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูปกครองใหความ
สนใจและใหความสําคัญกับแบบอยางที่มาถายทอดความรูใหกับนักเรียน โดยมีความคาดหวังที่ครูผูสอนจะพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด านต างๆ เชน การวิเคราะหผูเรีย น การเตรีย มการสอน การใชสื่อ วิธีการสอนที่ หลากหลายฯ โดยมุงหวังและ
เปาหมายสูงสุดคือความสําเร็จของนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกษม วัฒนชัย ไดกลาวถึงลักษณะการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาวา การจัดการศึกษาทําไดหลากหลายรูปแบบทั้งชุมชน สังคม และครอบครัวก็สามารถเขามาจัด
การศึกษาได และการที่ใหชุมชน สังคม และครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะเป นเครื่องมือ ของผูบ ริหาร และ
กรรมการโรงเรียนที่จะดูแลการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครู สอดคลองกับงานวิจัยของ แทน จันตะนะ ศึกษาสภาพ
การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3
พบว า ผู ป กครองมี สว นร ว ม คือ กิ จ กรรมการสงเสริม ให ผู ป กครองได ช วยให นั ก เรี ย นศึ กษาหาความรู จ ากแหล ง ต า งๆ ที่
นอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียน และกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติครูที่ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
3) ดานการบริหารงานงบประมาณ ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดานการบริหารงานงบประมาณโดยรวมอยูในระดับสูงสุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 3 รวมบริหารงบเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ (  = 3.61) มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแปล
ผลอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา งบประมาณเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ เปนนโยบายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
เพื่อลดคาใชจายของผูปกครอง ไดมีการประชุมชี้แจงอยางชัดเจนระหวางโรงเรียนกับผูปกครองถึงแนวปฏิบัติที่ถูกตองมาโดย
ตลอด จึงมีผลทําใหประเด็นการรวมบริหารงบประมาณเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพเปนขอที่ไดคาเฉลี่ยมาที่สุด ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของจุรีรัตน ภารา ไดจําแนกลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ รวมคิดวางแผน (Planning
Participation) ร ว มดํ า เนิ น การ (Implementing Participation) โดยช ว ยในการดํ า เนิ น งาน ร ว มบริ ห ารงาน เช น ระดม
ทรั พ ยากร จั ด สรรทรั พ ยากร แก ป ญ หาและประสานงาน ร ว มประเมิ น ผล (Evaluation Participation) คื อ ติ ด ตาม
ความกาวหนา ความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพรรณ พรสีมา ไดศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อคุณ ภาพผูเรียน ในการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานจํานวน 250 โรงเรียน
พบวา โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนยังคงปฏิบัติตามกฎหมายงบประมาณและระเบียบการปฏิบัติของกระทรวงการคลัง และ
ของสํานักนายกรัฐมนตรีอยางเครงครัด โรงเรียนไดรบั งบประมาณตามแผนงานและโครงการ มีการระบุรายการงบประมาณไว
ชัดเจนจึงไมมกี ารทุจริตตอหนาที่ราชการ
4) ดานการบริหารงานบุคคล ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบานทาขาม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอที่ 4 รวมกับครูประจําชั้นดูแลนักเรียน (  = 3.85) มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก ที่เปน
เชนนี้อภิปรายไดวา ผูปกครองใหความสนใจ ใสใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยครูเปนสื่อกลางที่ถายทอดองคความรู
ตางๆ เพื่อมุงหวังใหนักเรียนนั้นเปนคนดี คนเกง อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข โดยบานและโรงเรียนเปนบันไดเริ่มตนที่จะ
กาวสูบันไดขั้นตอไปในอนาคตของนักเรียนซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองเปดโอกาส
ใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการไววา การศึกษาเปนความหวังของสังคม เปนเสมือนตนทางแหงสภาพทางจิตใจ
ครอบครัว วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการทางการศึกษาจึงมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา แตเปน
กระบวนการที่เปนกลาง ทุกคนจึงสามารถเขามามีสวนรวมไดและเมื่อทุกฝายไดเขามามีสวนรวม ก็จะสงผลใหสามารถแกปญหา
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ดานอื่นๆ ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริณัฐ ปยะมิ่ง ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสหศึกษา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวากิจกรรมของผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคือ
เปนตัวแทนในคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน การแกปญหาที่สําคัญของโรงเรียน การสรางความสัมพันธระหวางผูปกครอง
และครู การรวมประชุม ระหวางผูปกครองและครูเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน
ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูบริหาร ครู ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรมีแนวทางการปรับปรุงแกไขในดานงานวิชาโดยการจัดการทําแผนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําสูการปฏิบัติใหมากที่สุด เนนกระบวนการคิด วิเคราะห แยกแยะ สรุปความตามศักยภาพ มีเทคนิคการ
สอน สรางกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาถึงตามสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้นเทียบเทาระดับเขต ระดับประเทศ จัดใชแหลงเรียนรูในและนอกทองถิ่นใหมากขึ้น ใชเทคโนโลยีมาชวยเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ ใหผูมีความรูความสามารถหรือปราชญในทองถิ่นมาชวยถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาสืบ
สานวัฒนธรรม มีการวัดผลประเมินผลตามจริงเปนปจจุบัน โดยผสานงานวิจัยเพื่อแกไขและชวยเหลือนักเรียนหรือบุคคลที่ควร
ไดรับการชวยเหลืออยางเปนลําดับขั้นตอน
2) ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัย
1) ควรทําวิจัยเรื่อง สภาพปญหาและปจจัยการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานทาขาม
2) ควรทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่เกื้อหนุนและสงเสริมการจัดการเรียนรูในโรงเรียนบานทาขาม
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