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บทที่ 5 
สรุป   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 

               การวิจัยครั้งนี้ มวีตัถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมและความตองการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา สําหรับกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจยั ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

มีกลุมตัวอยางทัง้สิน้ 217  คน  เครื่องมอืทีใ่ชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด สอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ระดับการมีสวนรวมและความตองการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  แลวใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล  คํานวณหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

               การดําเนนิการวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยงัคณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชงิเทรา จาํนวนทั้งสิน้ 31 โรงเรียน จํานวน      

217 ฉบับ ไดรับคืนจํานวน 217 ฉบับ เปนฉบับที่สมบูรณทุกฉบับ  คดิเปนรอยละ 100   

จากการวิเคราะหขอมูลทัง้หมดสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

               5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูล เกีย่วกับสถานภาพของกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมอีายุระหวาง 41 -50  ป ระดับการศึกษาสวนใหญ  

มีวุฒทิางการศกึษาสงูสุด คือ ปริญญาตรี และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง 

               5.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ของจงัหวัดฉะเชงิเทรา พบวาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา  อยูใน

ระดับปานกลาง  โดยดานการบริหารวิชาการ  มีสวนรวมมากที่สุด  รองลงมาคือดานการบริหารทั่วไป  

ดานการบริหารงบประมาณ  และดานการบริหารงานงานบุคคลเปนลาํดับสุดทาย 
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               5.1.3  ผลการวเิคราะหขอมลูการเกี่ยวกับความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศกึษา  ตอการบรหิารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานของจังหวัดฉะเชงิเทรา พบวา ความ

ตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของจังหวดั

ฉะเชิงเทรา  อยูในระดับมาก  โดยดานการบริหารวิชาการตองการมีสวนรวมมากที่สุด  รองลงมา  คือ

ดานการบริหารทั่วไป  ดานการบริหารงบประมาณ  และดานการบริหารงานบุคคลเปนลําดับสุดทาย 

               5.1.4  ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม  ดานการ

บริหารวิชาการ  คือ  ควรมีการกระจายอํานาจใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทาํ

หลักสูตรสถานศึกษา ในการประเมินผลเพื่อนาํไปสูผลสัมฤทธิ์และเปาหมายที่ชัดเจน  ดานการ

บริหารงบประมาณ  คือ  ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบรหิารงบประมาณ 

เพื่อใหเกิดความทัว่ถงึ  มีประโยชนสูงสุด  มีความชัดเจน  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ดานการ

บริหารบุคคล  คือ  เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศกึษามีสวนรวมในการประเมินและให 

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดานการบริหารทั่วไป  คือ  ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษามสีวนรวมในการเสนอแนะ  ใหขอคิดเหน็และรวมตรวจสอบเพื่อนาํไปสูการพัฒนาตอไป 

 
5.2  อภิปรายผล 
 

               จากผลการวจิัยเกี่ยวกบัการศกึษาระดับการมีสวนรวมและความตองการมีสวนรวม        

ของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหารการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา  ทีไ่ดจากเครื่องมือการวิจยัที่เปนแบบสอบถาม มปีระเด็นที่นาสนใจพอที่จะนํามา

อภิปรายเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจยัไดดังนี้ 

               5.2.1  สถานะของผูตอบแบบสอบถามที่เปนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน         

ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับมัธยมศึกษาของจงัหวัดฉะเชิงเทรา สวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุ

เฉลี่ยระหวาง 41 – 50 ป  และสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  แสดงวาผูทีอ่ยูในชุมชนให

ความสนใจตอการบริหารการศึกษาและตองการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา  สวนใหญ 

มักเปนผูชาย  ซึ่งมีการศึกษาที่มีวฒุิการศึกษาสูงสุดสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี  นอกจากนั้น

ยังพบวาสถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลาง 

               5.2.2  ระดับการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาตอการบริหารการศึกษา 

              ผลการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการ

บริหารงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ  เรืองยศ  พจนนุสนธ.    
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(2541 : บทคัดยอ)  ที่กรรมการสถานศึกษา  มีบทบาทในการปฏิบัตงิานเปนกรรมการสถานศึกษา

อยูในระดบัปานกลาง  และพบวาคณะกรรมการสถานศกึษาใหความสนใจและเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดานการบรหิารวชิาการมากกวาดานอื่น ๆ  ซึ่ง

ตางจาก  โยทะกา  แกวปลั่ง.  (2529 : บทคัดยอ)  ที่คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติงานดานให

ความชวยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาเปนการมีสวนรวมดานการบริหารทั่วไป  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนสังกัดกรม

สามัญศึกษาเดิม  ซึ่งมีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อใหเด็กเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  ให

ความสําคัญกับดานวิชาการที่มีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิข์องผูเรียน  สวนดานการบรหิารงานบุคคล

นัน้คณะกรรมการสถานศึกษาจะเขามามสีวนรวมนอยที่สุด  ซึง่แตเดมิถือวาเปนภาระหนาที่และ 

บทบาทของสถานศกึษาในการกํากับดูแลและบริหารเปนเรื่องของผูบริหารโดยตรง 

               5.2.3  ความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบรหิารการศึกษา 

              ผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการสถานศกึษา  ตองการมีสวนรวมในการบริหาร

การศึกษาดานการบริหารวิชาการมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสวนใหญจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  จงึมีความรูความสามารถที่จะมีสวนรวมในการบริหารวิชาการได  ซึ่งตางจาก  อุษา  ภูม.ี  

(2535 : บทคัดยอ)  นรีวรรณ  พรมชุม  และคนอื่น ๆ.  (2537 : บทคัดยอ)  และเรืองยศ  พจนนุสนธิ์.  

(2541 : บทคัดยอ)  ที่วิจัยกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชนบท  คณะกรรมการสวนใหญจงึมี

ความตองการในเรื่องอื่น  ที่ไมใชการบริหารวิชาการเปนอันดับแรก ๆ   สวนความตองการมสีวนรวม

ในการบริหารการศึกษาในดานอืน่ ๆ  ใกลเคียงกนั  โดยเฉลี่ยอยูในระดบัปานกลางทกุ ๆ ดาน 

                         เมื่อนาํผลวิจัยมาพิจารณา  จะพบวาคณะกรรมการสถานศึกษามีระดับการมี

สวนรวมและมีความตองการมีสวนรวมในการบรหิารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดานการ

บริหารวิชาการมากที่สุด  เชนเดียวกับการตอบคําถามแบบปลายเปด  คณะกรรมการสถานศึกษา

ตองการใหสถานศึกษากระจายอํานาจและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน

การบรหิารการศึกษาดานวิชาการอยางเตม็รูปแบบ  แสดงใหเหน็วาคณะกรรมการสถานศึกษา  ให

ความสนใจและถือวางานวิชาการเปนหวัใจสําคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา และตองการ

เขาไปมีสวนรวมในการบริหารดานวิชาการ โดยเฉพาะการสงเสริมและเปดโอกาสทางการศึกษา

ใหแกผูเรียน  ในขณะเดียวกนัคณะกรรมการสถานศึกษายังคิดวาการบริหารดานอื่น ๆ  ควรเปน

ภารกิจของสถานศึกษาเอง     
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 

               5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 

               จากผลการวจิัยดงักลาว  รวมถงึการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด 

ทําใหผูวิจยัสามารถนาํมาใชเปนขอมลูนาํเสนอแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตอการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใชแนวคิดของ  Harold  Leavitt  (1973 : 4)  

มาเปนกรอบแนวคิดนําเสนอแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  ตอการบริหาร

การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานโครงสราง  และดานงาน  มีรายละเอยีดดังนี ้

                         1)  ดานโครงสราง  (Structure)   

                              มาตรา 40  แหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และที่แกไข 

เพิม่เติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  กาํหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ฯลฯ  ของ 

แตละสถานศกึษาประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกร 

ปกครองสวนทองถิน่  ผูแทนศิษยเกาของสถานศกึษา  ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร

ศาสนาอืน่ในพื้นที่  และผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑวธิกีารสรรหา   

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงให

เปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานกุารของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ตามโครงสรางการบรหิารสถานศกึษา  ดงันี ้   

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 2  โครงสรางการบริหารสถานศึกษา 

(ที่มา :  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 : มาตรา 39) 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 

ผูบริหารสถานศึกษา 
เลขานุการ 

ฝายวิชาการ ฝายงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารทัว่ไป 
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                              จากกฎหมายทีก่ําหนดไวนี้  คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถเขามีสวนรวม

ในการบริหารสถานศกึษาในลักษณะผูแทนตาง ๆ  ตามมาตรา 40  ดังกลาว  ทั้งนี้ตองมกีารสรรหา   

คัดเลือกจากบุคคลในชุมชนที่มีความรูความสามารถทีก่าํหนดไว  เขามาทาํหนาที ่  กํากับและ 

สงเสริม  สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

                              จากโครงสรางการบรหิารสถานศึกษาที่คณะกรรมการสถานศกึษา  เขามามี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษานี้  คณะกรรมการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาโดยผาน 

ผูบริหารสถานศึกษาซึง่เปนกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนีเ้พราะกรรมการไมใชผูบังคับบัญชา 

โดยตรงของครู  แตผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง  สามารถใชมติที่ประชุมนํามา

ตัดสินใจและสั่งการตามอํานาจหนาที่ตอครูได 

                         2)  ดานงาน  (Task)   

                              ภารกจิของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขามามีสวนรวมที่ปรากฏในมาตรา 40  

แหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545  

ทําหนาที ่ กํากับและสงเสรมิ  สนับสนุนกจิการของสถานศึกษา  ซึ่งปรากฏไวในมาตรา 39  แหง

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2545  ซึ่งม ี

4  งาน  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในแตละงานไดดังนี ้

                               (1)  งานวิชาการ 

                                     การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ตอการบรหิารวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นโรงเรียนจะตองกาํหนดขอบเขตของงาน  (Scope)  ใหผูปกครองได

ทราบวางานวชิาการที่โรงเรยีนสามารถดาํเนินการได  ประกอบดวยงานที่มาจากหลกัสูตร 2  สวน  

คือ 

                                     ก.  หลักสูตรแกนกลาง 

                                     ข.  หลักสูตรทองถิ่น 

ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้

                                     ก.  หลกัสูตรแกนกลาง  เปนสวนที่โรงเรยีนตองดําเนนิการตามที่สวนกลาง 

โรงเรียนหรือชุมชนมหีนาที่สงเสริม  สนับสนุนใหครูดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนใหเปนไปตาม

หลักสูตรแกนกลางกําหนดไวจํานวน 60% 

                                     ข.  หลักสูตรทองถิ่น  เปนสวนที่โรงเรียนมีอิสระจะกําหนดไดใหเหมาะสม

กับความตองการของทองถิ่น  ซึ่งแตละทองถิ่นจะดําเนินการแตกตางกันไป  อาจเปนการสงเสริม 

ความเดนของโรงเรียน  หรือลดจุดดอยของโรงเรียนได  ปจจุบันมโีรงเรียนที่ดาํเนนิการตามแนวทาง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

76 

 

 
 

 

 

ตาง ๆ  เชน  โรงเรียนวิถีพทุธ  โรงเรียนวทิยาศาสตร  (มหิดลวทิยานุสรณ)  โรงเรียนในฝน  เปนตน  

โรงเรียนดังกลาวตองจัดการศึกษาใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด  โดยมีหลักสูตรแกนกลาง 

เปนหลัก  60 -70%  สวนอีก 30 – 40 %  จงึจะสามารถดําเนินการใชหลักสูตรวิถีพุทธ  หลักสูตร 

โรงเรียนในฝนไปตามจุดเนนที่ตองการ                  

                                     การดําเนินงานควรดําเนนิการตามขั้นตอนดงันี ้ (ไดขอมูลจาก

แบบสอบถามและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปด) 

                                     ขั้นเตรียมการ 

                                     ก.  ควรมีการประชาสัมพนัธ  ใหมีความชัดเจนกับชุมชน 

                                     ข.  ควรมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ

สถานศกึษาทีเ่ต็มรูปแบบจริง  โดยเฉพาะการตัดสินใจ  แบบมีสวนรวมของชุมชนตอการบริหาร

สถานศกึษาใหสถานศึกษา 

                                     ค.  ชุมชนควรมีสวนรวมในการจดัโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

                                     ข้ันดําเนนิการ 

                                     ก.  มีการจัดทําแผนการเรียนรูโดยใชจุดเดนของโรงเรียนทีม่อียู  จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2545  

                                     ข.  จัดหาวิทยากรและผูรูจากสถานประกอบการในชุมชน  เพื่อใหนักเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณตรง  โดยชวยกันระดมทรัพยากรทองถิน่ในการเรียนการสอน 

                                     ค.  มีการประชุม  อบรม  สัมมนาใหมากขึ้น 

                                     ง.  ใหชุมชนมีสวนรับรูและออกความเห็นรวมในการจัดทําหลักสูตร 

                                     จ.  ควรมีการฝกฝนเชิงวิชาการและอาชีพ  โดยวิทยากรและภูมิปญญา

ทองถิน่ 

                                     ฉ.  ใหผูเรียนมีความรูดานวิชาชพีที่สามารถพึง่ตนเองได 

                                     ช.  ควรมีการสงเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรม 

                                     ซ.  สงเสริมใหนกัเรียนมนีิสัยรักการอานอยางแทจริง 

                                     ฌ.  ควรจัดสอนเสริมมาก ๆ  

                                     ญ.  อาจจัดใหมคีายวิชาการ 

                                     ฎ.  นาํนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในงานวิชาการ 

                                     ฏ.  ดําเนนิการเรยีนการสอนทีท่ันสมยั 
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                                     ฐ.  มีการพัฒนากระบวนการเรยีนรู  สรางบรรยากาศทางวชิาการ   

                                     ฑ.  หามาตรการ  งาน/โครงการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไปสูเปาหมาย 

ที่ตองการ 

                               (2)  งานงบประมาณ 

                                     งานงบประมาณ  ควรมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ  มี

ความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน  ใหมกีารจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได

จากบริการมาใชบริหารจัดการ  เพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพทีด่ีขึ้นตอผูเรียน 

                               (3)  งานบุคลากร              

                                     งานบุคลากรในสถานศึกษา  ควรมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  ดังนัน้จึงควรมีสวนรวมตั้งแต  การรับเขามา 

(Recruitment)  ควรรวมกนัวางแผนการสรรหาบุคคลเขามา  โดยใหมีคุณวุฒิและคุณลกัษณะตรง

ตามความตองการของสถานศึกษา  การบาํรุงรักษา (Maintenance)  ควรมีสวนรวมในการ

บํารุงรักษาบุคลากร  ใหมีขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยการพิจารณาเงนิเดือนใหมีความ

เหมาะสมและเปนธรรม  มีสวนรวมในการจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ  เชน  คารักษาพยาบาล  จัดตั้ง

สหกรณในโรงเรียน  สงเสริมใหบุคลากรรูจกัระเบียบวนิัย  สามารถดาํรงอยูในสถานศกึษาอยางมี

ความสุข  การพัฒนา  (Development)  ควรมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น  เสนอแนะแกผูบริหาร

สถานศกึษา  เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาในดานสงเสริมการศึกษา  อบรมเพิ่มเติม  

และการศึกษาตอเพื่อเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษา  ตามความตองการของบุคลากรและสถานศึกษา  

การใหพนจากงาน  (Retire)  ควรมีสวนรวมในการดูแลบุคลากรกอนพนจากงาน  เชน  การไดรับ

สวัสดิการเงินบําเหน็จบาํนาญ  การไดรับสิทธิตาง ๆ  ทีพ่ึงจะไดรับ 

                               (4)  งานบริหารทั่วไป 

                                     งานบรหิารทั่วไป  ควรมีบทบาทในการประสาน  สงเสรมิสนบัสนนุ  และ

อํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน  เนนความ

โปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจนการมีสวนรวมบุคคล  ชุมชนและองคกรทีเ่กีย่วของ  

เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
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               5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
                         1)  ควรศึกษาถงึบทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  แยกตาม

กลุมภารกิจงาน  เชน  กลุมผูแทนองคกรชุมชน  กลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  กลุม

ผูทรงคุณวฒุิเพื่อจะไดทราบถึงความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ  

และกลุมใดมคีวามตองการในการบริหารงานใดมากที่สดุ 

                         2)  ควรศึกษาถงึบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานศกึษาอยูใน

สังกัดวา  ไดกระจายอํานาจใหคณะกรรมการสถานศึกษา  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูใน

ระดับใด  เมื่อเทียบกับโรงเรยีนที่สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 


