
 

 

การพฒันารูปแบบการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

THE DEVELOPMENT OF A PARTICIPATION MODEL FOR THE 
EDUCATIONAL COMMITTEE IN ADMINISTERING AND  

MANAGING THE CHIANG MAI MUNICIPALITY  
CHILD DEVELOPMENT CENTER 

 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ  พนัสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2562 



 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
   บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  

    
ผู้วจัิย นางจุฑามาศ  พนัสวรรค ์
 
สาขาวชิา  การบริหารการศึกษา 

 
อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารย ์ดร.ศิริมาศ  โกศลัยพ์ิพฒัน์ 
 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย ์ดร.ชไมมน  ศรีสุรักษ ์

คณะกรรมการสอบ 

 
 .........................................................................ประธานกรรมการ 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.เขียน วนัทนียตระกูล) 

 
 .........................................................................กรรมการ 
  (อาจารย ์ดร.ศิริมาศ  โกศลัยพ์ิพฒัน์) 

 
 .........................................................................กรรมการ 
  (อาจารย ์ดร.ชไมมน  ศรีสุรักษ)์ 

  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ อนุมติัให้นบัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของการศึกษาตามหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 

 

   ..............................................................................คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลณฏัฐ ์ พลวนั) 
   วนัท่ี ........... เดือน........................................... พ.ศ. 2562 
 
   ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 



ข 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์  :   การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
       บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ผู้วจัิย            :   จุฑามาศ  พนัสวรรค ์
 สาขาวชิา   :   การบริหารการศึกษา 
 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
 : อาจารย ์ดร.ศิริมาศ โกศลัยพ์ิพฒัน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
 : อาจารย ์ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 2) พฒันารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชากรหรือกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนผูบ้ริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนนกัวิชาการและครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.60,  = 0.47) ส่วน
ปัญหาของการมีส่วนร่วม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได ้
อีกทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 รูปแบบ คือ 1) สร้างการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ 2) เพิ่ม              
ช่องทางการติดต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก วารสาร 3) การสร้างความ
ตระหนกั ไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการก่อน-หลงั 4 คร้ัง/ปี 
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3. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ จ านวนโครงการท่ีมี
มากเกินไป ท าใหค้รูและบุคลากรมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน 
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ABSTRACT  
  

 
 This research was conducted 1) to study the states and participation problems of the 
educational committee in administering the Chiang Mai Municipality Child Development Center, 
2) to develop a participation model for the educational committee in administering and managing 
the center, and 3) to examine problems and obstacles in developing the participation model.                 
The population or informants involved in this research consisted of 16 educational committee 
members at the center, administrative representatives from Chiang Mai Municipality Office, 
academic representatives and the center teachers. The research instruments included                              
a questionnaire and a focus group discussion.  The data were analyzed for mean and standard 
deviation. The results are as follows: 
 1. The overall state of the participation of the educational committee members in 
administering the child development center was at a moderate level (  = 2.60,  = 0 . 4 7 ) .                  
The participation problems were that some committee members were too busy to attend meetings 
and did not understand the roles and duties of committee members. 
             2. The participation model contained three aspects: Professional Learning 
Community, IT communication channels through Line, Facebook and journals, and                
Awareness by holding pre-and post-meetings four times a year.  
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 3. The problem and obstacle in developing the participation model was that there 
were too many projects, resulting in an excessive workload for the teachers and the personnel.    
 
Keywords:  Participation Model, Administration and Management, Child Development Center   



ข 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์  :   การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
       บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ผู้วจัิย            :   จุฑามาศ  พนัสวรรค ์
 สาขาวชิา   :   การบริหารการศึกษา 
 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
 : อาจารย ์ดร.ศิริมาศ โกศลัยพ์ิพฒัน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
 : อาจารย ์ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 2) พฒันารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชากรหรือกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนผูบ้ริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนนกัวิชาการและครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.60,  = 0.47) ส่วน
ปัญหาของการมีส่วนร่วม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได ้
อีกทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 รูปแบบ คือ 1) สร้างการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ 2) เพิ่ม              
ช่องทางการติดต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก วารสาร 3) การสร้างความ
ตระหนกั ไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการก่อน-หลงั 4 คร้ัง/ปี 



ค 

 

3. ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ จ านวนโครงการท่ีมี
มากเกินไป ท าใหค้รูและบุคลากรมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการมีส่วนร่วม, การบริหารจดัการ, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 

 

The Title :  The Development of a Participation Model for the Educational Committee 
in Administering and Managing the Chiang Mai Municipality Child 
Development Center 

The Author :  Juthamas Panswan 
Program :  Educational Administration 
Thesis Advisors :   Dr.Sirimas  Kosanpipat    Chairperson 
 :    Dr.Chamaimon Srisurak    Member 

 
 

ABSTRACT  
  

 
 This research was conducted 1) to study the states and participation problems of the 
educational committee in administering the Chiang Mai Municipality Child Development Center, 
2) to develop a participation model for the educational committee in administering and managing 
the center, and 3) to examine problems and obstacles in developing the participation model.                 
The population or informants involved in this research consisted of 16 educational committee 
members at the center, administrative representatives from Chiang Mai Municipality Office, 
academic representatives and the center teachers. The research instruments included                              
a questionnaire and a focus group discussion.  The data were analyzed for mean and standard 
deviation. The results are as follows: 
 1. The overall state of the participation of the educational committee members in 
administering the child development center was at a moderate level (  = 2.60,  = 0 . 4 7 ) .                  
The participation problems were that some committee members were too busy to attend meetings 
and did not understand the roles and duties of committee members. 
             2. The participation model contained three aspects: Professional Learning 
Community, IT communication channels through Line, Facebook and journals, and                
Awareness by holding pre-and post-meetings four times a year.  
 
 



จ 

 

 3. The problem and obstacle in developing the participation model was that there 
were too many projects, resulting in an excessive workload for the teachers and the personnel.    
 
Keywords:  Participation Model, Administration and Management, Child Development Center   



จ 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

         วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ศิริมาศ โกศลัยพ์ิพฒัน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารย ์ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา แนะน าและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนส าเร็จเรียบร้อย 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

       ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยป์ระวติั พื้นผาสุข อาจารย ์ดร.สายฝน แสนใจพรหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และอาจารย์มาริณี มหาคุณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวดัท่าสะต๋อย      
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีได้กรุณารับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การพัฒนาประเทศไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันในเวทีโลกนั้ นจะต้องเพิ่ม
คุณภาพของคนให้มีศกัยภาพในการผลิตเพื่อการแข่งขนัให้ได ้โดยการลงทุนทางการศึกษาเท่านั้นท่ี
จะช่วยพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื แต่กระบวนการลงทุนทางการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้นใช้
ทุนจ านวนมหาศาล และรูปแบบหลากหลายซ่ึงภาครัฐเป็นองค์การหลกัท่ีมารับภาระในการลง
ทุนการศึกษาท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณการจดัการศึกษา และไม่มีหน่วยงานใดท่ีสามารถแบกรับ
ภารกิจทั้งหมดและตอบสนองความตอ้งการด้านการเรียนรู้อนัหลากหลายของชุมชนได้ (เผียน       
วงศ์ทองดี, 2553, 2) การมีส่วนร่วมจึงตอ้งหาวิธีการและรูปแบบท่ีสามารถพฒันาประเทศไดต้ั้งแต่
ในระดบัทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชนต่าง ๆ ดงันั้นวิธีการมีส่วนร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล 
ท่ีสถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน รับรู้ ร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจนั้น ไดถู้กก าหนดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  ใน มาตรา 87 
ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ร่วมตดัสินใจและตรวจสอบทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองทุกด้านตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน (ส านักงานคณะกรรมการการพฒันา
ระบบราชการ และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 14 - 25)  
 การจดัการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน 
โดยเฉพาะผูป้กครอง ต้องอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8 
(2) วา่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดบ้ญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วมไวว้า่ บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทุกระดบัจึง
ตอ้งปฏิบติัตามโดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จะเห็น
ไดว้่าการจดัการศึกษาจะตอ้งมีสถาบนัหลกัของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว ชุมชนและ
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องค์กรต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดกบัโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อให้สถาบนั
เหล่าน้ีมีโอกาสร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมตดัสินใจ และร่วมติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการน าความรู้ ความสามารถและทกัษะของคนในชุมชน หรือทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ต่อการจดัการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนจึงน ามาซ่ึงการปรับปรุงพฒันา
การศึกษาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 ดงัเช่นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่จะตอ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นไป
อย่างมีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลกัวิชาการ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 
2553) แต่ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาทั้งหมด 2 คร้ัง โดยปีการศึกษา 2557 มีคณะกรรมการสถานศึกษา เขา้ร่วมประชุม คิด
เป็นร้อยละ 40 และไม่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 60  ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ
สถานศึกษา เขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 53 และไม่เขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 47 ถึงแมว้่า 
ทางศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีการท าหนงัสือเชิญประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้วก็ตาม (บนัทึกการประชุมศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่) จะเห็นได้ว่าผูเ้ข้าร่วม
ประชุมแต่ละคร้ังมีจ านวนน้อย ท าให้การขบัเคล่ือนในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (กรมส่งเสริม                 
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การจดัการศึกษาทุกระดบัจึงตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
ส าคญั โดยเฉพาะการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นช่วงวยัพื้นฐานของการ
พฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 3) ซ่ึงปัจจุบนัสภาพปัญหา
และความตอ้งการการจดัการศึกษาปฐมวยัในทอ้งถ่ินในศูนยเ์ด็กเล็กยงัมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจดัการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงส่งผลท าให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่เม่ือได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - พ.ศ.
2558) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบัท่ีตอ้งปรับปรุงใน
ดา้นประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา และขาดการมีส่วนร่วม สะทอ้นให้เห็นถึงการ
บริหารการจดัการศึกษาท่ียงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื่อ
พฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
 จากความเป็นมา และความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง 
การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
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เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนให้การบริหารจดัการของสถานศึกษาเกิดการพฒันาในทุก ๆ ดา้น 
และเป็นประโยชน์แก่การพฒันาหน่วยงานในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย    

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่       

2. เพื่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1.  ได้ข้อมูลสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 2.  ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  
 3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการพฒันาโดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.  ไดแ้นวทางการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของเทศบาลอ่ืน ๆ 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ในการศึกษาการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้
ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้ำนตัวแปรทีศึ่กษำ 
 ตวัแปรตน้ คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  



4 

 

ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนนักวิชาการศึกษาและครู
ผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 16 คน  
  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่
การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ตาม แผนการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ใน 4 ยุทธศาสตร์การพฒันา คือ (1) การ
พฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั (2) การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร (3) การพฒันาแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (4) การพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ
ชุมชน โดยยึดตามแนวคิดทฤษฎีของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1980, 219 - 222) ได้
แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ  
 1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)  
 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation)  
 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
 ขอบเขตระยะเวลำ 
 การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 ขอบเขตสถำนที ่
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม หมายถึง วิธีการให้ไดม้าซ่ึงการพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใชฐ้านทฤษฎีของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ 
(Cohen and Uphoff, 1980, 219 - 222) ประกอบไปด้วยขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ (1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (3) การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยผ่านใช้แบบสอบถามคณะกรรมการ
สถานศึกษาและวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อน าไปสู่การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใชแ้ผนการศึกษาส่ีปี 
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(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์การพฒันา ไดแ้ก่ (1) การพฒันาคุณภาพเด็ก
ปฐมวยั (2) การพัฒนาผู ้บริหาร ครูและบุคลากร (3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (4) การพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง  บุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณา
คดัเลือกและแต่งตั้งเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้ประสิทธิภาพ 
 การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายถึง การใช้แผนการ
ศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ด าเนินการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ใน 4 ยุทธศาสตร์การพฒันา ได้แก่ (1) การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั (2) การพฒันาผูบ้ริหาร 
ครูและบุคลากร (3) การพฒันาแหล่งเรียนรู้และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ              
(4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน โดยทั้ ง 4 ยุทธศาสตร์นั้ นจะต้องผ่าน                 
การประกนัคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
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บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 ในการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด หลกัการทฤษฎี และงานวจิยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.  ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ 
 2.  แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2.1 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  2.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  2.3 ความส าคญัของการมีส่วนร่วม 
  2.4 ประเภทของการมีส่วนร่วม 
  2.5 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 3.  เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  3.1 แนวคิดการจดัสนทนากลุ่ม 
  3.2 ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
  3.3 ขั้นตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่ม 
 4.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 
  4.1 ความหมายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  4.2 สภาพทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
  4.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
  4.4 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ความหมาย แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ 
 ค าว่ารูปแบบเป็นค าท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงการวิจยัและการศึกษา ดังนั้นจึงมี
นกัวชิาการ หรือนกัการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของ “รูปแบบ” ดงัน้ี 
 อุทุมพร จามรมาน (2541, 22) ใหค้วามหมายวา่ รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความ
เก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือตวัแปรต่าง ๆ ดงันั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกวา่หน่ึงมิติ หลายตวัแปร 
และตวัแปรต่าง ๆ มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในเชิงความสัมพนัธ์ และเชิงเหตุและผล 
 เยาวดี วิบูลยศ์รี (2544, 27) ให้ความหมายวา่ รูปแบบ คือ วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ไดถ่้ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดทั้งจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้
ปรากฏ โดยใชก้ารส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผงัต่อเน่ือง หรือ
สมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย และในขณะเดียวกนัก็สามารถน าเสนอเร่ืองราว 
หรือประเด็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ 
 ทิศนา แขมมณี (2545, 218) ให้ความหมายวา่ รูปแบบ เป็นรูปธรรมของความคิดท่ีเป็น
นามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็นแผนผงั 
ไดอะแกรม หรือแผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน รูปแบบเป็น
เคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์
ทั้งหลาย 
 รัตนะ บวัสนธ์ (2552, 124) ให้ความหมายว่าของรูปแบบ 3 ความหมาย ดงัน้ี 1) แผนภาพ
หรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ียงัไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมายน้ีมกัจะเรียก
ทบัศพัทใ์นภาษาไทยวา่ “โมเดล” ไดแ้ก่ โมเดลบา้น โมเดลรถยนต ์โมเดลเส้ือ เป็นตน้ 2) แบบแผน
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จกักันในช่ือท่ีเรียกว่า “Mathematical 
Model” 3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบการท างานของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รูปแบบในความหมายน้ี
บางทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น รูปแบบการสอน 
รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดแบบมีโครงสร้างใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
คน้หาค าตอบ ความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ 
 แนวคิดเก่ียวกับการพฒันารูปแบบได้มีนักการศึกษาให้ความหมายของการพฒันา
รูปแบบไวด้งัน้ี 
 คีฟส์ (Keeves, 1988 อา้งถึงใน พิสิฐ เทพไกรวลั, 2554, 21) ไดก้ล่าวถึง หลกัการอยา่ง
กวา้ง ๆ เพื่อก ากบัการสร้างรูปแบบไว ้4 ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบข้ึนดว้ยความสัมพนัธ์
อย่างมีโครงสร้างมากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงเชิง
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เส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ไปก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจยัในช่วงตน้ของการ
พฒันารูปแบบ 2) รูปแบบควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบได ้
สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้3) รูปแบบควร
ตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา  ดงันั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือ
ในการพยากรณ์ได้แลว้รูปแบบควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ย  4) นอกจากคุณสมบติั 
ต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ 
 การพฒันารูปแบบนั้นอาจมีขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปจะ
มีขั้นตอนในการพฒันา คือ 1) การสร้างรูปแบบ (Construct) 2) การหาความตรง (Validity) (Willer, 
1986) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนวา่จะมีการด าเนินงานอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะและกรอบ
แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ  
 การพฒันารูปแบบ หมายถึง การท าให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึง การกระท าหรือการด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดีข้ึน มีคุณภาพมากข้ึนโดยผา่นกระบวนการ วิธีการและเทคนิคท่ีเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง อนัมีผลท าให้การกระท าหรือการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท าให้ผลหรือ
ผลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากข้ึน (ประจวบ หนูเล่ียง และคณะ, 2558, 240)  
 ส าหรับการพฒันารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกนัออกไป แต่
โดยทัว่ไปแลว้การพฒันารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้างรูปแบบ และการหาความ
เท่ียงตรงของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะและกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ โดยมีหลกัการอยา่งกวา้ง ๆ 
เพื่อก ากับการสร้างรูปแบบไวคื้อ รูปแบบควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้าง
มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อยา่งไรก็ตรม ความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงธรรมดา
ทัว่ไปนั้นก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการศึกษาวจิยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบซ่ึงควร
ใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบได ้สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการ
สังเกตและหาขอ้มูลสนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้ควรจะ ตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิง
เหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดค้วรใช้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ซ่ึงเป็นการขยายองคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีเราก าลงัศึกษาดว้ย 
     จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบแลว้ ยงัพบวา่ การพฒันารูปแบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนได้รับความเช่ือถือนั้ น จ  าเป็นจะต้องมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานสอดคล้องกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (ประจวบ หนูเล่ียง และคณะ, 2558, 240) 
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ไดแ้ก่ การก าหนดปัญหาของรูปแบบ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล
และการสรุปผล รวมทั้งได้รับการยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญตามกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบนั้น ๆ และการทดลองใช้รูปแบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการน า
รูปแบบไปใช ้
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ สามารถสรุปไดว้่า การพฒันา
รูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างรูปแบบ และการหาความเท่ียงตรงของรูปแบบ  
เพื่อความเหมาะสม และความเป็นไปได ้และสามารถยดึเป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาได ้
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 แนวคิดทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
 นกัวชิาการทางการศึกษา กล่าวไวว้า่การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในทางจิตวทิยา 
และสังคมวทิยา ตามทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
 โคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1977, 6) จ  าแนกขั้นตอน หรือประเภทของ
การมีส่วนร่วมโดยสรุป คือ มีส่วนร่วมตดัสินใจในการวางแผน มีส่วนร่วมด าเนินการตามแผน              
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผน ส่ิงท่ีตอ้งท าในกระบวนการ
ตดัสินใจ ประการแรก คือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบัส าคญั จากนั้นจึงก าหนด
นโยบายและกลุ่มเป้าหมาย การตัดสินใจเป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินการต่อเน่ืองตั้ งแต่ระยะเร่ิมต้น                    
ระยะวางแผนและระยะด าเนินการตามแผน 
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซ่ึงองคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินงานโดย
พิจารณาว่าใครจะท าประโยชน์โดยวิธีใดได้บ้าง เช่น การสนับสนุนทรัพยากร การบริหารงาน 
รวมทั้งการประสานงานและขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซ่ึงจากจะพิจารณาความส าคญัของ
ผลประโยชน์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว้ ยงัควรพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ทั้งผล        
ท่ีเกิดในทางบวกและทางลบ ซ่ึงเป็นประโยชน์และโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงมีส่ิงท่ีตอ้งค านึง คือ ความเห็น (Views) 
ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในกลุ่มต่างได ้
 โอคเลยแ์ละมาร์สเดน (Oakay and Marsden, 1991, 19 - 20) ให้ความหมายการมีส่วน
ร่วมว่า การท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนในเร่ืองใด ๆ ด้วยความสมัครใจ 
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เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ การด าเนินงานตามแผน การประเมินผลงาน ซ่ึงความพยายาม
นั้นอยูน่อกเหนือการควบคุมและกฎเกณฑท์างสังคม ทั้งน้ีค  านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั 
 เออร์วิน (Erwin, 1976, 138 อ้างถึงใน กรองกาญจน์ เชิญชัยวชิรากุล , 2550, 9) ให้
แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการพฒันาแบบมีส่วนร่วม คือกระบวนการให ้
ประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ตดัสินใจแกปั้ญหาขอตนเอง เน้น 
การมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอย่างแข็งขนัของประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนติดตาม 
ผลการปฏิบติังานขององค์การและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง จากการท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน พบวา่มีผูใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น เร่ิมมีมาตั้งแต่สมยัท่ีมนุษยเ์ร่ิมอยู่กนั 8 ชุมชน ซ่ึงเกิดได้หลายลกัษณะ หลาย
รูปแบบ และหลายวตัถุประสงคจึ์งไม่มีนกัวิชาการคนใด สามารถให้ค่านิยามความหมายของการมี
ส่วนร่วมไดอ้ย่างครอบคลุมและถูกตอ้ง นอกจากน้ี ขอบข่ายเน้ือหาสาระของการมีส่วนร่วมยงัไม่
กระจ่างชดัเจนเท่าท่ีควรอย่างไรก็ดีนกัวิชาการหลาย ท่านไดใ้ห้ค่านิยามค าว่าการมีส่วนร่วม ตาม
วตัถุประสงคข์องเน้ือหาท่ีเนน้เฉพาะตามความสนใจของตน  
 ดูจ์ลาห์ (Douglah, 1970, 90 อา้งถึงใน จีรนันท์ ฮงักาสี, 2551, 8) กล่าวถึง ความหมาย
ของการมีส่วนร่วม (Participation) ว่าเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งและใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกนั                
นกัการศึกษาใช้ค  าน้ีอา้งอิงถึงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษาส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ใชค้  าน้ีในความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 
 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฏีการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้ไปมีบทบาท หนา้ท่ี เพื่อพฒันาองคก์ร โดยมีส่วนร่วมในการคิด
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความตอ้งการพื้นฐานของตนเองและประโยชน์ส่วนรวมโดยปราศจากการบงัคบัและกฎเกณฑ์ทาง
สังคม ซ่ึงในท่ีน้ีคือ การใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กตามบทบาทหนา้ท่ี  
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบหน่ึงของการบริหาร และการจดัการศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ี
ได้รับการยอมรับและน ามาใช้ในการศึกษา เหมาะสมสอดคล้องกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมในการด าเนินการมีความส าคญั และจ าเป็นต่อการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย ท่ีมีความร่วมมือร่วมใจ 
ประสานงาน และความรับผดิชอบร่วมกนั มีผูท่ี้ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 
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 เกษม  พูลทวี (2549, 11) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีทุกฝ่ายไดมี้
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมปฏิบติัตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุน ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร โดย
แต่ละฝ่ายส านึกในภาระหน้าท่ี ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยองค์การ
ตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารให้มากท่ีสุดไม่วา่จะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม 
 ประพนัธ์พงศ ์ ชิณพงษ ์(2551, 10) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่ การมีส่วน
ร่วมเป็นผลมาจาการเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางการเปล่ียนแปลง 
ความเห็นพอ้งตอ้งกนันั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติัการ กล่าวคือ ตอ้ง
เป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ท่ีจะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลท่ีคนมาร่วม
ปฏิบติัการไดจ้ะตอ้งตระหนกัวา่การปฏิบติัการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระท า
การผ่านองค์กร ดังนั้ นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวท่ีท าให้การปฏิบัติการบรรลุ ถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 
 วลัภา  พรหมฤทธ์ิ (2550, 23) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการ หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีเปิดโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมช่ืนชมในผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรม
หน่ึงหรือหลายกิจกรรม โดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ ซ่ึงการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก็เป็น
โครงการท่ีต้องอาศัยประชาชนพ่อแม่ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความถาวรย ัง่ยืน
เช่นเดียวกนั 
 กิตติ  กรทอง (2552, 9) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งด้านจิตใจและอารมณ์ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนไดคิ้ดริเร่ิมตดัสินใจ ปฏิบติั รับผิดชอบ แกปั้ญหา การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
การพฒันาความสามารถควบคุมทรัพยากร การร่วมกิจกรรมตามหลกัประชาธิปไตยตลอดจนการให้
อ านาจการเขา้ไปมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 ลลิตา  ปวะบุตร (2555, 8) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจการต่าง ๆ สนับสนุน 
ตดัสินใจ ก าหนดการวางแผนอยา่งมีระบบ ก าหนดนโยบาย มีการติดตามผลและประเมินผลร่วมกนั 
น าผลการปฏิบติัไปปรับปรุงพฒันางานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไป 
 สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การสนบัสนุน การปฏิบติังาน การพฒันาการศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัในการจดัการศึกษา ดังนั้ น ประสิทธิผลขององค์กรจึงข้ึนอยู่กับการรวมพลังท่ีจะผลกัให้
ภารกิจประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายดงัท่ีทุกคนคาดหวงั 
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 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมมีความส าคญัในการจดัการศึกษา โดยมีนกัการศึกษาไดอ้ธิบายไวห้ลาย
ประการดงัน้ี 
 สัมฤทธ์ิ  กางเพง็ (2545, อา้งถึงใน ลลิตา  ปวะบุตร, 2555, 9) ให้ความส าคญัการมีส่วนร่วม
ไวว้่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน หรือผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความรู้สึกเก่ียวขอ้งผูกพนักบังานหรือองคก์ารนั้น โดยมีการตดัสินใจด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึง 
ร่วมกนัแลว้จะเป็นผลให้เกิดขอ้ผูกมดัหรือส่ิงท่ีตกลงใจร่วมกนั และไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมดงัน้ี 

1.  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง
ท าใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ท าใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การคิดเพียงคนเดียว 

2.  การมีส่วนร่วมมีผลทางจิตวทิยา คือ ท าใหเ้กิดการต่อตา้นนอ้ยลง เกิดความร่วมมือ  
และเกิดการยอมรับมากข้ึน 

3.  เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกนัเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

4.  เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานหรือผูเ้ก่ียวจอ้งไดใ้ชค้วามสามารถ ทกัษะในการท างาน 
5.  การมีส่วนร่วมจะท าใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน 

 เจษฎา  หลา้ค า (อา้งถึงใน ดิเรก อนนัต์, 2556, 19) กล่าวถึง ความส าคญัของการมีส่วนร่วม
ไว ้4 ประการ ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบุคคลในการ
วเิคราะห์ปัญหาของชุมชนเอง และหาวธีิการแกปั้ญหาของชุมชนเอง และหาวธีิแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 

2.  การมีส่วนร่วมท าให้ให้เกิดพลงัการต่อรอง เกิดการยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ ได้
อยา่งกลมกลืนกนั 

3.  เป็นการส่งเสริมบทบาทหนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนท ากิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กับวิธีการพัฒนาตนเอง อันจะน าไปสู่

กระบวนการกระจายอ านาจจากศูนยก์ลางสู่ทอ้งถ่ินในอนาคต และเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
      สรุปไดว้า่ จุดส าคญัในการพฒันาดา้นต่าง ๆ นั้นจะเกิดความสมบูรณ์ไดต้อ้งอาศยัการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษา เพื่อท่ีจะพัฒนาการศึกษาด้วย
กระบวนการทางสังคมของสมาชิกในชุมชนในการเขา้มามีส่วนร่วมของการบริหารสถานศึกษา 
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 ประเภทของการมีส่วนร่วม 
 ประเภทของการมีส่วนร่วมโดยใช้มิติท่ีแตกต่างกันซ่ึงเป็นแนวคิดของนักวิชาการ
สามารถจ าแนกได ้11 กลุ่มใหญ่ ๆ (แวน ววิฬุห์เลิศ, 2546, 34-35) ดงัน้ี  

1. จ าแนกตามกิจกรรมในการมีส่วนร่วม จ าแนกจากกิจกรรมในโครงการวา่ กิจกรรม
ใดท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย แบ่งได ้3 มิติ คือ 

  1.1  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ 
  1.2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
  1.3  การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนโครงการ 
2. จ าแนกตามประเภทกิจกรรมหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม สามารถแบ่งได ้                   

4 ขั้นตอน คือ 
  2.1  การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมงาน/โครงการ 
  2.2  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน 
  2.3  การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินตามโครงการ 
  2.4  การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินโครงการ 
3. จ าแนกตามระดบัความสมคัรใจในการเขา้ร่วม สามารถแบ่งตามความสมคัรใจได ้               

3 ระดบั 
  3.1  การมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจ 
  3.2  การมีส่วนร่วมโดยการถูกชกัน า 
  3.3  การมีส่วนร่วมโดยการบงัคบั/เกณฑจ์ากผูมี้อ  านาจเหนือกวา่ 
4.  จ าแนกตามวธีิการของการมีส่วนร่วม แบ่งได ้2 วธีิ คือ 

4.1 การมีส่วนร่วมโดยตรง หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ 
พฒันาดว้ยตนเองเป็นหลกั 

4.2 การมีส่วนร่วมโดยออ้ม หมายถึง การมีส่วนร่วมโดยผ่านตวัแทนหรือไม่ได ้
เขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรงอยา่งแทจ้ริง  

5. จ าแนกตามระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วม แบ่งได ้3 ระดบั คือ 
5.1 ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 
5.2  ระดบัการมีส่วนร่วมในเพียงบางส่วน 
5.3  ระดบัการมีส่วนร่วมแทจ้ริงอยา่งเตม็ท่ี 

6.  จ าแนกตามระดบัความถ่ีของการมีส่วนร่วม เป็นการพิจารณาจากจ านวนผูท่ี้เขา้มามี
ส่วนร่วมและหรือจ านวนคร้ังในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
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 7.  จ าแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 
 7.1 การมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม
เขา้ใจในวตัถุประสงคข์องโครงการไดอ้ยา่งชดัเจน 
 7.2  การมีส่วนร่วมไม่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

8. จ าแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 
 8.1 การมีส่วนร่วมต่อเน่ือง หมายถึง การมีส่วนร่วมกิจกรรมตลอดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 8.2 การมีส่วนร่วมเป็นช่วง ๆ หมายถึง การมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นระยะ ๆ ไม่มี
ความต่อเน่ืองกนั 

9. จ าแนกตามระดบัขององคก์าร แบ่งได ้3 ระดบั คือ 
9.1  การมีส่วนร่วมในระดบัล่างขององคก์าร 
9.2  การมีส่วนร่วมในระดบักลางขององคก์าร 
9.3  การมีส่วนร่วมในระดบัสูงขององคก์าร 

10. จ าแนกตามประเภทของผูมี้ส่วนร่วม แบ่งได ้4 ประเภท คือ 
  10.1  ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
  10.2  ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
  10.3  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
  10.4  คนต่างชาติ 
11. จ าแนกตามลกัษณะการวางแผน แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 
 11.1  การวางแผนจากบนลงสู่ล่าง 
 11.2  การวางแผนจากล่างสู่บน 

  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ประเภทของการมีส่วนร่วมนั้นมีหลากหลายประเภท 
สามารถจ าแนกไดต้ามกิจกรรมของการมีส่วนร่วม ซ่ึงเม่ือบุคคลไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
แลว้ท าใหมี้ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทุกดา้นใหดี้ข้ึนหรือเหมาะสมกวา่สภาพท่ีเป็นอยูเ่ดิม 
 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมไวห้ลายรูปแบบ
ดงัน้ี 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2545, อา้งถึงใน ลลิตา ปวะบุตร, 2555, 10-11) กล่าวว่า การก าหนด
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบติังาน และเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้ป้ฏิบติัไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถตามความถนดัของตนเองมี 4 รูปแบบ คือ 
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1. การปรึกษาหารือ (Consultive Management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในรูปคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
โครงการ คณะกรรมการการด าเนินงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืน รูปแบบน้ีเป็นการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการระบบการปรึกษาหารือน้ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ข้ึนไปโดยมอบหมาย
ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้คณะท างาน ประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ 

2. กลุ่มคุณภาพ (Q.C. Cireles) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในระดับกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 10 คน ท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกันซ่ึงคุณภาพน้ีเหมาะส าหรับใช้กับ
ผูป้ฏิบติังานระดบัปฏิบติัหรือระดบัหวัหนา้เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสท างานร่วมกนั เพื่อ
คน้หาปัญหา วเิคราะห์ปัญหา วเิคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

3. ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ี
ไดผ้ลมากในทางปฏิบติั โดยมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากขอ้เสนอแนะท่ีมกัพบเห็นทัว่ ๆ รูปแบบน้ีจะมี
แบบฟอร์มขอ้เสนอแนะให้ผูป้ฏิบติัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรอกตามแบบท่ีก าหนด เช่น ปัญหาท่ีพบเห็น
คืออะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไร วิธีการแกปั้ญหามีอะไรบา้งและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บอยา่งไร 
แบบฟอร์มท่ีก าหนดอาจแตกต่างไปตามความต้องการของหน่วยงาน แล้วน าเสนอผูมี้อ านาจ
พิจารณาด าเนินการต่อไปและถา้ขอ้เสนอแนะใดมีการน าไปปฏิบติั ควรมีการประชาสัมพนัธ์และ
พิจารณาใหผ้ลตอบแทนเป็นรางวลั 

4. ระบบส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการ (Employee Ownership Plan) 
รูปแบบน้ีพบมากในการบริหารกิจการของบริษทั หน่วยงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผูป้ฏิบติัได้เข้ามามีส่วนในการบริหารจดัการองค์กร โดยการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีทุก
ระดบัไดมี้ส่วนเป็นเจา้ของกิจการดว้ยการลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั จะช่วยให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเป็น
เจา้ของกิจการเองและมีความผูกพนัในการปฏิบติังาน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจและมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 อุดมสิทธ์ิ จิตรวจิารณ์ (2545, อา้งถึงใน ลลิตา ปวะบุตร, 2555, 11) กล่าวถึงรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของชุมชนไวด้งัน้ี 

1.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัชุมชนจดัเป็น 2 แนวทาง คือ สถานศึกษา
ริเร่ิม ชุมชนให้ความร่วมมือ และสนับสนุน หรือชุมชนริเร่ิม สถานศึกษาสนบัสนุนโดยมีองค์กร
หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยประสานความร่วมมือ 

2.  กลุ่มคนและภาคีในการมีส่วนร่วม ในระดบัสถานศึกษาประกอบดว้ยผูส้อน ผูเ้รียน
ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนในระดบัชุมชนประกอบดว้ย ผูส้อน ผูเ้รียน ผูบ้ริหาร 
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ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชนและพระสงฆ์ โดยมีหน่วยงานภาคี คือสถานศึกษา วดั องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

3.  การก าหนดผูมี้ส่วนร่วม ก าหนดจากความสัมพนัธ์ในพื้นท่ี ตามกรอบกลไกของ
ชุมชนตลอดจนทรัพยากรและภาคีท่ีมีบทบาทและความช านาญต่างกนั 

4.  ขอบเขตการมีส่วนร่วมเป็นไปตามภารกิจของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั 
5.  ประเด็นการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันา

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาส่ือและหลกัสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กระบวนการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วม ด้วยการริเร่ิม สร้างสรรค์ ออกแบบโดย

ผูบ้ริหารและครูผูส้อน การจดักิจกรรม การระดมทุนการจดัองคค์วามรู้ในทอ้งถ่ิน 
7.  ผลส าเร็จและความสืบเน่ือง การมีส่วนร่วมจะท าให้การเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม

บุคคลและหน่วยงานภาคีกวา้งขวางข้ึน 
 สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและคนในชุมชนในการจดั
การศึกษามีหลายรูปแบบทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของชุมชน 
 
เทคนิคการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
 มีนักบริหารการศึกษาให้แนวคิดในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
หลกัการสนทนากลุ่ม ความหมาย และขั้นตอนการจดัสนทนากลุ่ม ไวด้งัน้ี 
 แนวคิดการจัดสนทนากลุ่ม 
 แอนนา จุมพลเสถียร (2547, 101) กล่าวว่า การจดัสนทนากลุ่มเป็นวิธีท่ีใช้กนัแพร่หลาย
ท่ีสุดของการวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการวจิยัท่ีมีตน้ก าเนิดจากทางดา้นสังคมศาสตร์ตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 
1946 โดยเป็นการสนทนาแลกเปล่ียนถกประเด็นปัญหาท่ีมีการก าหนดเฉพาะหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา 
ซ่ึงมกัจะท าการวิจยักบักลุ่มตวัอย่างขนาดเล็กขนาด 4 - 6 คน หรืออาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ข้ึน 8 - 10 คน           
ข้ึนไป แต่ปัจจุบันนิยามใช้กันมากในการวิจัยทางการตลาดตลอดจน วิจัยทางด้านโฆษณา 
(Advertising Research) เช่น การทดสอบแนวคิดโฆษณา และการออกแบบโฆษณา 
 ธนพล ดอนชวนชม (2552, 48 - 51) กล่าวว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนา
กลุ่มแบบ Focus Group Discussion นั้นตอ้งอาศยัความนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า ประกอบด้วย ค าถาม ถามถึงความรู้สึก                 
การตดัสินใจ การให้เหตุผล แรงจูงใจ ความประทบัใจ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น การก าหนดเวลาของการสนทนา สถานท่ี และบรรยากาศของการสนทนา
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ก็สร้างข้ึนมาให้ เป็นกันเองมากท่ีสุด การสนทนากลุ่มได้มีการพัฒนาข้ึนคร้ังแรกระหว่าง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียง                      
ท่ีออกอากาศในช่วงนั้น พอส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็มีการน ามาใชใ้นการวิจยัการโฆษณาและ
การวจิยัตลาด และมีการพฒันามาใชใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ มากมายจนถึงปัจจุบนัน้ี  
 ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
 ช่ืนสุมล บุนนาค (2553, 100 - 101) กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ
รูปแบบและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภทหน่ึงของการท าวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายส าคญั 
คือ ตอ้งการล่วงรู้ขอ้เท็จจริงระหว่างกลุ่มในเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ไดท้ราบถึง ประสบการณ์ 
รสนิยม ความเช่ือ ความรู้ และการปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มของผูร่้วมสนทนาโดยใชว้ธีิการกระตุน้ใหเ้กิด
ทศันะ และความคิดเห็นท่ีหลายหลาย จากผูด้  าเนินการสนทนา ภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น                
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จึงตอ้งใชผู้ด้  าเนินการสนทนาท่ีมีความช านาญสูง เพื่อจะท าหนา้ท่ี
แนะน าเร่ืองท่ีจะพูดคุยและคอยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ให้ตอบโตเ้พื่อแสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 
ความตอ้งการ หรือ ความรู้สึกส่วนลึกท่ีซ่อนอยูภ่ายในออกมา 
 ถวิล บุรีกุลและเมธิศา พงษ์ศกัด์ิศรี (2548, 3) การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการท่ีเป็นการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการส่ือสารสองทาง เป็นการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นการฟังกนั เป็นการเสาระแสวงหาขอ้มูลจากสมาชิกทุกคนท่ีมีอยู่ เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
ของการจดัการสนทนากลุ่ม 
 สร ป่ินอกัษรสกุล (2560, 32 - 34) กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม เป็นการศึกษาเพื่อน
ร่วมงานและพนกังานในองค์กร และสามรถท าให้ผูท่ี้เขา้ร่วมสนทนาเปิดเผยความในใจองตนเอง
ออกมามากท่ีสุด หากผูด้  าเนินการมีประสบการณ์และมีเทคนิคท่ีดี นอกจากนั้นการสนทนากลุ่มยงั
เป็นวิธีหน่ึงท่ีประหยดัเงิน และเวลา แต่ต้องมีการวางแผนเตรียมการอย่างเหมาะสม ระหว่าง         
การสนทนาผูด้  าเนินการจะเป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนาตามท่ีได้เตรียมการไวแ้ลว้ เพื่อเป็น       
การกระตุน้ให้ผูร่้วมสนทนาไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ยตลอดเวลา และจะตอ้งสร้างบรรยากาศให้
เป็นกนัเองดว้ยก่อนการเร่ิมสนทนาทุกคร้ัง 
 กรแก้ว จันทภาษา (2560) กล่าวไวว้่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง การสัมภาษณ์ใน
รูปแบบหน่ึงท่ีรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดย
มีผูด้  าเนินการสนทนา เป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเ้ข้าร่วม
สนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6 - 10 คน ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้
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      จากความหมายสรุปไดว้า่ การสนทนากลุ่มเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยอาศยัการ
มีส่วนร่วมของผู ้ให้ข้อมูล ในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนและมี
ผูด้  าเนินการสนทนาท่ีมีประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัใหม้ากท่ีสุด 
 ข้ันตอน และการด าเนินการสนทนากลุ่ม 
      นกัวชิาการ กล่าวถึงขั้นตอนและการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มไว ้ดงัน้ี 
      กรแกว้ จนัทภาษา (2560) กล่าวถึงขั้นตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
      1. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
  1.1  ก าหนดปัญหาหรือหวัขอ้ 
  1.2  ก าหนดกรอบการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3  ก าหนดทีมงานประกอบด้วย ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ผูจ้ดบนัทึก 
(Note Taker) และผูช่้วยทัว่ไป (Assistant) 
  1.4  สร้าง หรือทดสอบแนวค าถาม 
  1.5  เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.6  จดัการสนทนากลุ่ม 
      2. การด าเนินการสนทนากลุ่ม 
 ในช่วงแรกผูด้  าเนินการสนทนาควรเร่ิมจาการแนะน าตนเอง และทีมงาน (ผูจ้ดบนัทึก 
และผูบ้ริการทัว่ไป) โดยควรพยายามสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ควรจดัเตรียมอุปกรณ์ (กระดาษ
ส าหรับจดบนัทึก และดินสอ ชาร์ท หรือกระดานด า เคร่ืองบนัทึกเสียง) ท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มให้
พร้อม หลงัจากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  2.1 อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษา และจุดมุ่งหมายในการจดัสนทนากลุ่ม 
  2.2 เกร่ินน าดว้ยค าถามอุ่นเคร่ืองเพื่อสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย เป็นกนัเอง 
  2.3 เม่ือผูร่้วมสนทนากลุ่มเร่ิมมีความคุน้เคยกนั จึงเร่ิมค าถามในแนวการสนทนาท่ี
จดัเตรียมไว ้
 เพญ็พกัตร์ อุทิศ (2560) สรุปขั้นตอนและการด าเนินการสนทนากลุ่มไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. การเตรียมตวัการจดัสนทนากลุ่ม 
  1.1 คดัเลือกกลุ่มผูร่้วมสนทนา 
  1.2 ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาแก่กลุ่ม 
  1.3 นดัหมายวนั เวลา สถานท่ี 
  1.4 แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของทีมวจิยั 
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   1.4.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวค าถามร่วมกนั 
   1.4.2 แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และเตรียมตวัใหพ้ร้อม 
   1.4.3 เลือกและจดัเตรียมสถานท่ีส าหรับการสนทนากลุ่ม 
 2. การเร่ิมด าเนินการสนทนา 
  2.1 ผูด้  าเนินการแนะน าตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์
  2.2 ใหส้มาชิกกลุ่มแนะน าตวั 
  2.3 อธิบายใหเ้ห็นความส าคญัของกลุ่ม กฎกติกา มารยาท 
 สร ป่ินอกัษรสกุล (2560, 32 - 34) กล่าวถึง วธีิการด าเนินการสนทนากลุ่มไวด้งัน้ี 

1.  มีผูด้  าเนินการหน่ึงคน และผูช่้วยผูด้  าเนินการ (ผูค้อยจดบนัทึก - สรุปผล) อีกหน่ึง
คนรวมสองคน 

2.  มีผูร่้วมสนทนากลุ่มละประมาณ 10 - 12 คน โดยนัง่ลอ้มรอบผูด้  าเนินการและผูช่้วย
ผูด้  าเนินการ 

3.  ผูด้  าเนินการควรจดประเด็นการพูดคุยไว ้เพื่อกนัลืมระหวา่งการสนทนา 
4.  ควรสร้างบรรยากาศก่อนการสนทนาให้เกิดความเป็นกนัเองให้มากท่ีสุด โดยอาจ

เร่ิมการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการไปก่อน 
5.  ผูด้  าเนินการจะตอ้งจ าช่ือผูท่ี้ร่วมสนทนาให้ไดทุ้กคน ถา้เกรงวา่จะจ าไม่ไดใ้ห้ใชว้ิธี

จดช่ือไวใ้นสมุดบนัทึกตามต าแน่งท่ีคน ๆ นั้นนัง่อยู ่
6.  เร่ิมการสนทนาโดยพูดเร่ืองท่ีใกล้ตวัของผูร่้วมสนทนาก่อน เช่น คุยเร่ืองงานใน

หนา้ท่ี ณ ปัจจุบนั 
 7.  พยายามให้ผูร่้วมสนทนาทุกคนได้มีส่วนในการออกความคิดเห็นและได้ร่วมพูด
มากท่ีสุด และอย่างทั่วถึง (เป็นเทคนิคอย่างหน่ึงของผูด้  าเนินการท่ีต้องมีประสบการณ์การท า
สนทนากลุ่มยอ่ยมาก่อน) 
 8.  ระยะเวลาการสนทนา ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป ผูร่้วม
สนทนาจะเบ่ือหน่ายได)้ 
 9.  สถานท่ีสนทนาไม่ควรมีเสียงรบกวนมากนัก อาจใช้ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขก 
หรือถา้มีสนามหญา้ หรือร่มใตต้น้ไมน้อกอาคารก็ได ้แลว้นัง่ลอ้มวง 
 10.  เวลาในการสนทนา ควรเป็นเวลาท่ีผูร่้วมสนทนาวา่งจริง ๆ เพื่อทุกคนจะไดอ้ยูร่่วม
สนทนาจนจบ ไม่ลุกออกไปก่อนการสนทนาจะเสร็จส้ิน 

11.  ผูช่้วยสามารถช่วยซักถามหรือร่วมสนทนาด้วยได้ โดยเฉพาะบางประเด็นท่ี
ผูด้  าเนินการอาจตกหล่นบา้ง 
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12.  หลังการสนทนาเสร็จในแต่ละกลุ่มแล้ว ผูด้  าเนินการและผูช่้วยควรมาสรุปผล          
สั้น ๆ และวเิคราะห์ร่วมกนั 
 สรุปไดว้า่ ขั้นตอนและการด าเนินการจดัสนทนากลุ่มนั้นจะตอ้งมีการเตรียมการ และมี
ทีมงานท่ีช่วยสนบัสนุนให้การจดัสนทนากลุ่มบรรลุไปตามวตัถุประสงค์ โดยเฉพาะผูด้  าเนินการ
สนทนาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และน าไปใช้
พฒันาปรับปรุงงานต่อไป  
 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ความหมายศูนย์พฒันาเด็กเลก็ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) ให้ความหมายไวว้า่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง  สถานท่ี
ดูแลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายรุะหวา่ง 3 - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ี ถ่ายโอนให้
อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั/
มสัยิด กรมการศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก                    
3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
 เด็กเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติ        
ในอนาคต การพฒันาเด็กให้ไดรั้บความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา       
จึงนับเป็นภารกิจส าคญัท่ีหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบจะตอ้งตระหนกัและให้ความสนใจ เพื่อให้การ
พฒันาเด็กเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเหมาะสมกบัวยั  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะหน่วยงาน ซ่ึงมีภารกิจหน้าท่ี รับผิดชอบ               
การพฒันาเด็ก ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
เทศบาลหรือเมืองพทัยาก็ดี ล้วนแต่มีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเก่ียวกับศูนยพ์ฒันา               
เด็กเล็กทั้ งส้ิน ปัจจุบนัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จดัตั้ งและด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
พร้อมทั้งรับถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ 
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ในทุก ๆ ดา้น เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ และไดม้าตรฐาน 
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 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท ามาตรฐาน               
การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถด าเนินงานเพื่อพฒันา
เด็กได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั    
ในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เห็นว่า มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจดัท าข้ึน                    
ใน ปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะปรับปรุงเน้ือหาหลกัเกณฑ์ หรือหนงัสือสั่งการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั 
สอดคลอ้งกบันวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงไดด้ าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี  
 1.  มาตรฐานดา้นบุคลากร 
 2. มาตรฐานดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 
        3.  มาตรฐานดา้นวชิาการ และกิจกรรมตามหลกัสูตร 
        4.  มาตรฐานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
        5.  มาตรฐานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 สภาพทัว่ไปของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
    บริบทศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
        ตั้ งอยู่ เลขท่ี 2/8 ถนนเชียงใหม่ - ล าพูน ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
รหสัไปรษณีย ์50000 โทรศพัท ์053-240847    
        สังกดัส านกัการศึกษา  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
        เปิดสอน ระดบัชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดบัชั้นอนุบาล 3 
        อายผุูเ้รียน ตั้งแต่  2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี 
      ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 

1. หัวหน้าสถานศึกษา นายสุพล ทาค า ต าแหน่งนกับริหารการศึกษา 7 ปฏิบติัหน้าท่ี 
หัวหน้าสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สาขาสุขศึกษา 
และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

2.  นางสาวจนัทร์จิรา กล้าหาญ รักษาการหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
 3.  ในการจดัการเรียนการสอน ด าเนินการสอนมีครูผูดู้แลเด็กดงัน้ี 

3.1  นางวภิาวดี เช้ือกฐิน ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
3.2 นางศศิประภา จนัทร์พรหม ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวยั 
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3.3  นางจุฑามาศ พนัสวรรค์ ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชา การศึกษา
ปฐมวยั 

3.4  นางสาววนัทนีย ์ใจเฉพาะ ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชา การศึกษา
ปฐมวยัและ (ค.บ.) สาขาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

3.5  นางบุญรักษา แสงรัตน์ ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตรี (ศษ.บ.) สาขาวิชา คหกรรม
ศาสตร์ (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

3.6  นางสาวเกวลี อ่ิมใจ ครูผูดู้แลเด็ก ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
3.7  นางสาวรุ่งกนก ก าเนิดศิริ ครูผู ้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี (ค.บ.)สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา 
 สรุปไดว้า่ การบริหารงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ไดถื้อปฏิบติั
ตามมาตรฐานการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
ตามหลกัวิชาการในฐานะท่ีเป็นสถาบนัการพฒันาศกัยภาพของเด็กปฐมวยั แต่การบริหารงานของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่จะแตกต่างจากโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ
โรงเรียนจะมีผูอ้  านวยการสถานศึกษา แต่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีนกับริหาร
การศึกษาจากส านกัการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหวัหนา้สถานศึกษา 
 ประวตัิศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 เทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายวรกร ตนัตรานนท์ เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่              
ไดมี้นโยบายท่ีจะจดับริการดา้นการศึกษาแก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โดยการจดัโครงการอบรม
เล้ียงดูเด็กก่อนวยัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียน และขยายการให้บริการ
การศึกษาแก่ชุมชนอ่ืนท่ีอยูห่่างไกลจากโรงเรียนสังกดัเทศบาล จึงจดัโครงการอบรมเล้ียงดูเด็กก่อน
วยัเรียนข้ึน 1 แห่ง บริเวณอาคารโรงเรียนอนุบาลจุดท่ี 1 ของการเคหะชุมชนหนองหอย และได้
จดัท าหนังสือถึงผูว้่าการเคหะแห่งชาติ ท่ี ชม.52005/4392 ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เพื่อ            
ขออนุญาตใชอ้าคารโรงเรียนอนุบาลจุดท่ี 1 การเคหะแห่งชาติ ไดอ้นุญาตให้เทศบาลนครเชียงใหม่
ด าเนินการเปิดศูนยอ์บรมเด็กก่อนวยัเรียนได ้ตามหนังสือท่ี มท.5612/3334 ลงวนัท่ี  26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2531 และได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารโรงเรียนอนุบาลในเคหะชุมชนหนองหอย                  
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2533 ระหวา่งการเคหะแห่งชาติ โดยมีนาย พรศกัด์ิ พิชญ์เลิศชาญ หัวหน้า
ส านกังานเคหะชุมชนเชียงใหม่ ผูรั้บมอบอ านาจ กบั ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายวรกร 
ตนัตรานนท ์ร่วมท าสัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2533 
ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท และตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 
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ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท และไดก้ าหนดช่ือสถานศึกษา
แห่งน้ีวา่ “ศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอย” 
 เทศบาลนครเชียงใหม่ ไดม้อบหมายให้นายสมเกียรติ สุขวฒันพนัธ์ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
กองการศึกษา ฝ่ายพฒันาการศึกษาด าเนินการตามโครงการดงักล่าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการด าเนินงานศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอย ใหท้  าหนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
 ศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอย ได้เปิดท าการสอน เม่ือวนัองัคารท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533                     
มีจ  านวนครูท่ีปฏิบัติงานของงานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน ฝ่ายพฒันา
การศึกษา กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการสอน จ านวน 4 คน 
ไดแ้ก่ หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน และผูช่้วยหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ  านวน 3 คน
ในการเปิดเรียนวนัแรก  มีนักเรียนเพียง 3 คน และต่อมาก็มีนักเรียนเพิ่มจ านวนมากข้ึน โดยการ
จดัการเรียนการสอนนั้น งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนไดจ้ดัท าเอกสาร ไดแ้ก่ 
คู่มือส าหนบัเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัเกณฑ์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน แนวการจดักิจกรรมส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เล่มท่ี 1 - 2 เป็นคู่มือส าหรับผูส้อนตามโครงการอบรมและเล้ียงดูเด็กก่อนวยัเรียน
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนยเ์ด็กเล็กหนองหอยเปิดด าเนินการมาโดยตลอดโดยการควบคุมดูแล
รับผิดชอบของกองการศึกษา และใช้งบประมาณประจ าปีของงานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน ฝ่ายพฒันาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่  
 ในปัจจุบนัภายใต้การบริหารงานของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ มุ่งมัน่ท่ีจะจดัการศึกษาเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานในชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยไดท้  าการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ข้ึน โดยไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  เม่ือเดือน กนัยายน พ.ศ. 2553 
และไดท้  าพิธีการเปิดอาคารเรียนหลงัใหม่ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยตั้งอยูบ่นพื้นท่ีของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ เลขท่ี 2/8 ซอย 3 ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 วสัิยทศัน์  
 “ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเตรียมความพร้อม 
ใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม” 
 พนัธกจิ 

1.  จดักิจกรรมส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและพฒันาการทุกด้านอย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ 

2.  ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัเด็ก 
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3.  จดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กมีภาวะโภชนาการท่ีสมวยั 
4.  การบริหารจดัการท่ีครู ผูป้กครอง ไดมี้ส่วนร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและชุมชน 

  มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย 
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพนัธ์กนั 
3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
5.  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
6.  อยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
7.  รักธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย 
8.  ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
9.  มีความสามารถในความคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

 10. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 11. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
 12. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว รักการออกก าลงักาย 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 แนวคิดหลักท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ มุ่งสู่
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้4 ยทุธศาสตร์  ไดแ้ก่ 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 

2.1 แนวทางการพฒันาระบบบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
2.2  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูและบุคลากร 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งการเรียนรู้และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการแนวทางการพฒันาและสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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4. ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน 
แนวทางการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร และการจดัการศึกษาและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2553, 8)  
ไดก้  าหนดไวว้า่ คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย บุคคล
ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาคดัเลือก และแต่งตั้งโดยก าหนดจ านวนตามความเหมาะสม
จากชุมชน และผูด้  ารงต าแหน่ง ดงัน้ี 
 1.  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษา 
 2.  ผูน้ าทางศาสนา 
 3. ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 4.  ผูแ้ทนชุมชน 
 5.  ผูแ้ทนผูป้กครอง 
 6.  ผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็ก/ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธาน โดยมีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโดยต าแหน่ง และให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด ารงต าแหน่งเป็นท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ก าหนดแนวทางการส่งเสริม และสนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามนโยบายและ
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.  เสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน การพฒันาคุณภาพศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กแก่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.  เสนอแนะใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุเลิก หรือยา้ยรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
4.  พิจารณาเสนอผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัการบริหารงานด้าน

บุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
5.  พิจารณาเสนอแผนงานหรือโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามหลกัวชิาการ และแผนการศึกษา เพื่อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชน สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

7.  ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือการพฒันาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก และระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

8.  ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบหรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และจงัหวดัก าหนด 
 สรุปได้ว่า การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นภารกิจส าคญั
ของส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาและพฒันาเด็กในท้องถ่ินให้มี
ความพร้อมและมีศกัยภาพ โดยการให้บริการ การอบรมเล้ียงดู การจดัประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการพฒันา ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เตม็ตามศกัยภาพและใหมี้ความพร้อมในการเขา้เรียนต่อในระดบัประถมศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษา  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เน่ืองจากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีผูท้  ากนัมากนัก ดงันั้นผลงานการวิจยั
เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาระดบัปฐมวยั จึงไม่ค่อยมี
ปรากฏ จากการศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาพบวา่ ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานและระดับ
อาชีวศึกษา มีหลายเร่ือง ดงัน้ี 
 จรูญ จับบัง และคณะ (2554) วิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก ดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม 4 ยุทธศาสตร์หลกั คือ 1) การ
พฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 2) การพฒันาระบบการเรียนการสอนและการประกนั
คุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แขง็ของโรงเรียน 4) การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา โดยมีรูปแบบ คือการพฒันาคนในดา้นความช านาญ
ในทักษะด้านสารสนเทศ การสร้างขวญัและก าลังใจและการพัฒนาโครงสร้างการท างานท่ี
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เหมาะสม การพฒันาระบบงานในดา้นการผลิตส่ือ การใชแ้ผนการสอนคละชั้น การนิเทศ และการ
ส่งเสริมให้ครูได้เขา้รับการอบรม การมีส่วนร่วมในด้านเครือข่ายชุมชนและทรัพยากร และการ
เสริมสร้างศักยภาพในด้านการหมุนเวียนการสอนของครู หมุนเวียนสถานท่ีและระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน จากรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์
การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ด้าน คือ คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจดัการ คุณภาพนักเรียน 
และคุณภาพการเรียนการสอน  
 สุทธิศัก ด์ิ เฟ่ืองเกษม (2554) วิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการปฏิบติัและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง สภาพการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา่ ทกัษะของนกัเรียนใน 3 โรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง จากการทดลองรูปแบบการ
บริหารวชิาการโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นนทบุรี ผลการเรียน พบวา่ ทั้งก่อนและหลงัการน ารูปแบบไปใช้มี
ความแตกต่าง 
 จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ (2556) วิจัยเร่ือง การรูปแบบการบริหารแบบมี             
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีสร้างข้ึน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) คณะกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 3) ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) กระบวนการบริหารแบบมี             
ส่วนร่วม โดยผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามี
ความเห็นว่าการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใชมี้ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ธีรพงษ์ บุษบง (2556) วิจยัเร่ือง รายงานการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินรูปแบบการมี            
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ             
มากท่ีสุด 2) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 ปี จบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความ
สนใจพิเศษในเร่ืองการศึกษา มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ 1 วาระ 3) ภาพรวมการมีส่วน
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ร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
4) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
เท่ากนั และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 5) การมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเพศแตกต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้นมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 6) การเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ท่ีมีอาชีพ การศึกษาความ
สนใจพิเศษ และประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ พบว่าผลการเปรียบเทียบทั้ งรายด้านและ
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 7) ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.50 
 จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารแบบ           
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีสร้างข้ึน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) คณะกรรมการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 3) ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) กระบวนการบริหารแบบมี              
ส่วนร่วม โดยผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา              
มีความเห็นว่าการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใชมี้ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 สุนันทา สังขทศัน์ (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ผลการวิจยั
พบว่า 1. องค์ประกอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) มติด้านผูเ้รียน                
2) มติดา้นกระบวนการภายใน 3) มติด้านการเงิน และ 4) มติด้านการเรียนรู้และการเติบโต  2. รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แนวคิด Balanced 
Scorecard (BSC) เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดวจิยั 
 บุญเชิด ช านิศาสตร์ (2556) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
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ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัในการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการประถามศึกษาเพชรชุรี ในภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก  
(  = 4.03, S.D. = 0.59) และในภาพรวมมีปัญหาในระดับในระดับปัญหาปานกลาง (   = 2.70,  
S.D. = 0.90) ส่วนรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีกระบวนการปฏิบติังานวิชาการ 6 ขั้น คือ         
1) การก าหนดเป้าหมาย 2) การวางแผน 3) การปฏิบติัตามแผน 4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
5) การตรวจสอบ ประเมินผล 6) การรายงานผลการด าเนินงาน โดยภาพรวมรูปแบบการบริหาร
วิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.77, S.D. = 0.32) และ
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (  =  4.72, S.D. = 0.40)  
 วรลกัษณ์ ชูก าเนิด และคณะ (2557) วิจยัเร่ือง รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบท โรงเรียนในประเทศไทย ประกอบดว้ย 
จุดเปล่ียนผ่านจากระบบปิดสู่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูท่ี มี  ด้วย การขับเคล่ือนผ่าน
องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนใน
ประเทศไทยท่ีมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเน่ืองกันอย่างเป็นเหตุและผลอย่างเป็นล าดับตาม
องคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผลให้เกิดความไวว้างใจ
และรับฟัง (2) ภาวะผูน้ าเร้าศกัยภาพท าให้เกิดการเผยตนของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (3) วิสัยทศัน์เชิง
ศรัทธาร่วม ท าให้เกิดพลงัเข็มทิศ วิสัยทศัน์ร่วม (4) ระบบเปิดแบบผนึกก าลงัมุ่งสู่ผูเ้รียนท าให้เกิด
การเผยตนเป็นเจา้ของงานการเรียนรู้ (5) ระบบ ทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ท าให้เกิดเจตจ านงร่วมพฒันาวิชาชีพ (6) พื้นท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงาน
จริง ท าให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง เม่ือแต่ละพื้นท่ีมีการพฒันา
ในรูปแบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวถีิปกติขององคก์ร 
 อุษา เลาดี และคณะ (2557) วิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวดัน่านผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ= 4.07 และ 4.10 ตามล าดบั) 2) บทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกมี
ความสัมพนัธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพนัธ์กันใน
ระดับมาก  3) บทบาทคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรได้รับการพัฒนา                       
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2 บทบาท คือ บทบาทดา้นเห็นชอบแผนปฏิบติังานประจ าปี และบทบาทดา้นก าหนดนโยบายและ
แผนพฒันา  
 กญัตยา คนเท่ียง (2557) วิจยัเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของเครือข่ายพฒันาศึกษา อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพ
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัของเครือข่ายพฒันศึกษาภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( = 2.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั ปานกลาง               
3 ล าดบัแรก ได้แก่ ด้านการติดต่อส่ือสาร (  = 3.29) รองลงมา คือ ด้านการเรียนของเด็กท่ีบ้าน               
(  = 3.04) และดา้นการเล้ียงดู ( = 3.02) ตามล าดบั และรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาปฐมวยั พบวา่ รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.81) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด                   
(  = 4.65) และไดรู้ปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยั คือ พาร์พฒัน์
โมเดล (ParPat Model)         
 วิโรจน์ ผลแยม้ (2557) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนน า หลักการ 
วตัถุประสงค์และบริบท ส่วนท่ี 2 ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมและวิธีการบริหาร วิธีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 1) การก าหนดนโยบายและการวางแผน 2) การตดัสินใจ 3) การด าเนินการ 
4) การติดตามและประเมินผล 5) ร่วมรับผิดชอบและรับผลประโยชน์ ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช ้
ส่วนท่ี 4 ขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้
 วรวุฒิ ต๊ะค าวรรณ์ และคณะ (2558) วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 
ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรวมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการบริหารทัว่ไป 
ดา้นการบริหารบุคลากร ดา้นการบริหาร งบประมาณ และดา้นการบริหารวชิาการตามล าดบั ปัญหา
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีและลกัษณะงานเฉพาะดา้นน้อย มีเวลาในการเขา้
ร่วมกิจกรรมน้อย สถานศึกษาก าหนดเน้ือหาวาระการประชุมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับทราบมากกวา่ให้ร่วมพิจารณา เสนอแนะและมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มากเท่าท่ีควร แนวทางแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบวา่ สถานศึกษา
ควรจดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจและน าคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาอ่ืน 
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ควรจัดท าคู่ มือบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน และแจกให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการดา้นต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา และควรมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นตามวาระการประชุม 
 สุจิตรา ประจงกูล และคณะ (2558) วิจยัเร่ือง การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปัจจุบนันกัการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ปัญหาการการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) แนวทางการพฒันาการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ควรให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ ร่วมก าหนดแนวทางปฏิบติังาน             
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจดัท าแผน และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับร่วมกัน 
คณะกรรมการสถานศึกษาจะตอ้งมีส่วนร่วมในการรับทราบ แนะน าเสนอแนวทางการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
และการบริหารงานทัว่ไป สร้างขวญัก าลงัใจครู และบุคลากร วางแผนระดมทรัพยากรในรูปแบบ
ต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม และช่วยเหลือในการประสานงานต่าง ๆ ใหก้บัสถานศึกษา 
 ประจวบ หนูเล่ียง และคณะ (2558) วจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมของจงัหวดัพทัลุง ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นตรงกนัว่า การจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมควรมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) การร่วมคิด 2) การร่วมวางแผน 3) การ
ร่วมด าเนินการ 4) การร่วมติดตาม 5) การร่วมประเมินผล 6) การร่วมในผลประโยชน์ ผลของการ
พฒันารูปแบบเป็นรูปแบบท่ีตอ้งด าเนินการเป็นกระบวนการขั้นตอนตาม องค์ประกอบ 6 ดา้น แต่
ละดา้นมีขั้นตอน กระบวนการ ดา้นละ 6 ขั้นตอนย่อย การประเมินรูปแบบ ท่ีพฒันาข้ึนจากผลการ
สนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบของการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ทุกองคป์ระกอบ และจากผลการประเมินความคิดเห็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยแบบสอบถาม พบวา่ มีระดบั
ความคิดเห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบในรูปแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 เดชา วงศ์ปัสสะ และคณะ (2559) วิจัยเร่ือง แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนการจดัการความรู้ กรณีศึกษา คณะวทิยาการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการความรู้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (     = 2.94,            
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  = 0.53) โดยพบวา่ มีการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารในระดบัปานกลาง (    = 3.06,  = 0.63) คือ มี
การใช้อีเมล เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการติดต่อส่ือสารและน าส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนบัสนุนการจดัการความรู้ภายในคณะฯ (    = 4.00, = 0.66) 2) ความตอ้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนบัสนุนการจดัการความรู้ มีความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก (    = 3.90, = 0.42) โดยมีความต้องการใช้เทคโนโลยีจดัเก็บ มากท่ีสุด (    = 4.03,         

 = 0.39) คือ มีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานภายในคณะฯ โดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel  (    = 4.47, = 0.73)        
3) แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนบัสนุนการจดัการความรู้ พบว่า ควรส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการจดัการความรู้ ประกอบด้วย 3.1) เทคโนโลยีการส่ือสาร ได้แก่ อีเมล      
(E-mail) ระบบส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless LAN) หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media) เช่น เฟซบุ๊ค 
(Face Book) เป็นตน้ 3.2) เทคโนโลยีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
การจดัท าบทเรียนออนไลน์ (E - Learning) มีการแชร์ทรัพยากรร่วมกนั เช่น เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 
เคร่ืองถ่าย เอกสารและการใช้ระบบสนับสนุนการท างาน เช่น โปรแกรม Google App for Education  
เป็นตน้ และ 3.3) เทคโนโลยีจดัเก็บ ไดแ้ก่ การใช้อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลแบบพกพา เช่น ฮาร์ดดิสก ์
แฟลชไดร์ฟ การใช้ระบบบริการการศึกษา การจดัท าระบบฐานขอ้มูล เช่น ระบบงานสารบรรณ 
ระบบงานบุคลากร เป็นตน้ 
 อญัชุลี อุดรกิจ และคณะ (2559) วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาในการปฏิบติังานของครู
ผูช่้วยในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจยั
พบว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานของครูผูช่้วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 โดยรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นการพฒันาสถานศึกษามีการปฏิบติัมากกวา่ทุกดา้น ขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสถานศึกษา รองลงมา คือ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพฒันาสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันางานในสถานศึกษา ส่วนปัญหา
ในการปฏิบัติงานของครูผู ้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28 โดยรวมและรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น
การพฒันาวิชาการมีปัญหามากกวา่ทุกดา้น ขอ้ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ เผยแพร่ส่ือการเรียนท่ีผลิต 
ตลอดจนเทคนิค และวิธีการใชใ้ห้แก่ครู หรือบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน รองลงมา คือ ใชส่ื้อการสอน
ท่ีหลากหลายเพื่อให้ ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานของครูผูช่้วยตามความคิดเห็นของขา้ราชการ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 โดยจ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของ
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สถานศึกษา พบว่า (2.1) ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติังาน
ของครูผูช่้วยในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 แตกต่าง
กนัอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (2.2) ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบติังานของครูผูช่้วยในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  3) แนวทาง
ในการพฒันาการปฏิบติังานของครูผูช่้วย สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 28 
พบวา่ (3.1) ดา้นการจดัการเรียนรู้ ครูผูช่้วยตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรให้ความส าคญักบัการใชส่ื้อ การพฒันาส่ือการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการวดัผลประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง (3.2) ดา้นการพฒันาผูเ้รียน ครูผูช่้วยจะตอ้งพฒันาการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของผู ้เรียน การพัฒนาผู ้เรียนท่ี มีความต้องการพิ เศษ การปลูกฝั งวินัย 
ประชาธิปไตยให้แก่ผูเ้รียน การสร้างค่านิยมท่ีดีงาม และความภูมิใจในความเป็นคนไทยของผูเ้รียน 
การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3.3) ด้านการพฒันาวิชาการ ครูผูช่้วยควรมีการพฒันาส่ือ
นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ การพฒันาและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใชแ้ละ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ (3.4) ด้านการพฒันาสถานศึกษา ครูผูช่้วยควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พฒันาสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารทัว่ไป งานด้านสารสนเทศของโรงเรียน งานสนับสนุน
วิชาการ งานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม                          
จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและค่านิยมร่วมในการพฒันาโรงเรียน (3.5) ด้านความสัมพนัธ์กับชุมชน ครูผูช่้วยควร
ประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน มีการศึกษาเก่ียวกับชุมชนให้ความร่วมมือกับ
ผูป้กครองและชุมชน น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การเรียนรู้ ให้บริการชุมชนและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้มูลค าแนะน าแก่ชุมชนเก่ียวกบัการใช้สถานท่ีของสถานศึกษาในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีสถานศึกษากบัชุมชนจดัร่วมกนั อยา่งเต็ม
ความสามารถ 
 นวรัตน์ ไวชมพู และคณะ (2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาล ผลการวจิยัพบวา่ แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญั ของการเปล่ียนแปลง
สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โดยมีจุดมุ่งเนน้ท่ีอาจารย์
พยาบาล ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะท าให้อาจารยพ์ยาบาลมีความเขม้แข็ง
ทางวิชาการไดอ้ย่างแทจ้ริง เป็นการพฒันาศิษยร่์วมกนัของอาจารย ์โดยมองวา่เป็น “ศิษยข์องเรา” 
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มากกวา่มองว่าเป็น “ศิษยข์องฉัน” ซ่ึงแนวทางการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
อาจารยพ์ยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวคิดของผูเ้ขียนตาม Road 
map กระบวนการเปล่ียนแปลง 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเตรียมการเปล่ียนแปลง การจดัการการ
เปล่ียนแปลง และการเสริมก าลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาล ต่อไป 
 วริิยะ วราย ุและคณะ (2560) เร่ือง การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของโรงเรียน
บา้นดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) โดยการเทียบเคียงสมรรถนะกบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 
ผลการวิจยัพบว่า 1. ผลการวางแผน (Planning) พบว่า มีการแต่งตั้งทีมงานร่วมกับผูว้ิจยัท าการ
เทียบเคียงสมรรถนะในวิจัยคร้ังน้ีและให้ความรู้กับทีมงานร่วมวิจัยเก่ียวกับกระบวนการ                
การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หัวขอ้ใน
การเทียบเคียงสมรรถนะในการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คู่ในการ
ด าเนินการเทียบเคียงสมรรถนะในการวจิยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนบา้นดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) 
กับโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา และมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผูรั้บผิดชอบการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของทั้งสองโรงเรียน 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Analysis Data) พบวา่ สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพของโรงเรียน
ล าปลายมาศพฒันาสูงกว่าโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณ สาราษฎร์บ ารุง) ทุกรายการ 3. ผลการ 
บูรณาการ (Integration) พบวา่ ควรมีการด าเนินการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุก องคป์ระกอบ 
เพราะทุกองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกันจะต้องด าเนินการพฒันาไปพร้อม ๆ กัน                
ไม่สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะองคป์ระกอบใดองค์ประกอบหน่ึงและไดก้ าหนดเป้าหมายในการ
พฒันาให้สูงข้ึน เทียบเท่ากบัผลการด าเนินการของโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา เพื่อลดช่วงห่างของ
การด าเนินการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบา้นดอนมูล (สุวรรณ สาราษฎร์บ ารุง) 
กบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา 4. ผลการปฏิบติั (Action Plan) พบวา่ มีการก าหนดกรอบแนวคิดใน
การด าเนินการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแนวทางในการจดัท าแผนด าเนินการและ         
มีการด าเนินการปรับเทียบซ ้ าเม่ือแล้วเสร็จการด าเนินการตามแผนด าเนินการ ผลท่ีปรากฏ คือ          
การด าเนินการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกองค์ประกอบของโรงเรียนบ้านดอนมูล 
(สุวรรณ สาราษฎร์บ ารุง) เพิ่มข้ึนจากเดิมและใกลเ้คียงกบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา มากท่ีสุด  
 สาธิต ปรัชญาอริยะกุล และคณะ (2560) เร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการการศึกษาของ
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชนเชิงบูรณาการ ผลการวจิยั พบวา่ 1. การบริหารจดัการ
การศึกษาในงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานกิจการนกัเรียน งานบริหาร งานบุคคล งานงบประมาณ 
งานระดมทรัพยากรและงานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน พบวา่ งานสร้างความ สัมพนัธ์กบัชุมชน
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มีระดบัการมีส่วนร่วมทั้งสภาพจริงและความคาดหวงัสูงสุด ส าหรับการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ดา้นพบวา่ 
ระดบัการมีส่วนร่วมตามสภาพจริงมากท่ีสุด คือ ร่วมด าเนินการและระดบัการมีส่วนร่วมตามความ
คาดหวงัคือร่วมวางแผน ส่วนการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลทั้ งสภาพจริงและความคาดหวงัมี              
ส่วนร่วมระดบัน้อยท่ีสุด 2. รูปแบบการบริหารจดัการการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
องคก์รในชุมชนเชิงบูรณาการท่ีเหมาะสมจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตการบูรณาการ และการการศึกษาเชิงพื้นท่ีโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมการจดั
การศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดว้่า 
การส่งเสริม มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง 
ประชาชนในพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทอ้งถ่ิน ควรจะเปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอยา่งเต็มท่ี บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษามีหลากหลายบทบาทหนา้ท่ีและมีแนว
ทางการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสถานศึกษาข้ึนอยูก่บับริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัในการมุ่งท่ีจะพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหลกัการ
แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 



 

 

 
บทที ่3 

  

วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 
 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบของการวจิยั 
2. ประชากร 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5. วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
8. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
รูปแบบของการวจัิย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D : Research and Development) เพื่อ
พฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่  ตวัแทนผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนนกัวิชาการ และครูผูดู้แลเด็ก 
จ านวน 16 คน  
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 9 คน 
ได้แก่ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน หัวหน้าสถานศึกษา จ านวน 1 คน รักษา
หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนชุมชน 2 คน 
ผูน้ าทางศาสนา จ านวน 1 คน ผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 1 คน ผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน 1 คน  

2.  ตวัแทนผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 1 คน 

3.  ตวัแทนนักวิชาการศึกษา ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานกิจการ
โรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 คน 

4.  ครูผูดู้แลเด็ก ประกอบดว้ย ครูผูดู้แลเด็กชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3 ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 5 คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ (R1) 

1. ศึกษาสภาพและปัญหาของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการศึกษาจากประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในปี พ.ศ. 2557 

2.  ศึกษาหลักการทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัพโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 
1980, 219 - 222) แลว้น ามาสังเคราะห์เน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

3. ศึกษาสภาพและปัญหาของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อนการด าเนินการสร้างรูปแบบการมี            
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามการมีส่วนร่วมดา้นต่าง ๆ จ านวน 20 ขอ้ 
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 ตอนท่ี 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ (R2) 
มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ก าหนดประเด็นการสนทนา และค าถามท่ีจะใช้ในการสนทนา โดยผูว้ิจ ัย                 
ไดก้  าหนดหัวขอ้ประเด็นการสนทนาตามแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รูปแบบในการมีส่วนร่วม แล้วน าข้อค าถาม               
ท่ีร่างไวม้าเรียบเรียง ตามล าดบัขั้นตอน 
 1.2  ก าหนดทีมงาน ไดแ้ก่ ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator)  คือ ผูว้ิจยั ผูจ้ดบนัทึก 
(Note Taker) คือ คุณจารุณี ศุภมาศมงคลและคุณชนธัญ แสนค าปิติ และผูช่้วยทัว่ไป (Assistant)        
คุณสมชาย บุญเป็ง 

1.3  ก าหนดสถานท่ีในการจดัสนทนากลุ่ม โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศ
เงียบสงบ คือ หอ้งประชุมอาคาร 2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 2. ขั้นด าเนินการ  

2.1 การนดัหมายผูร่้วมสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัท าหนงัสือแจง้ก าหนดการให้ผูร่้วม
สนทนากลุ่มทราบดว้ยตนเอง 

2.2 การเตรียมสถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมสถานท่ีไวอ้ยา่งเรียบร้อย
ก่อนพร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกก่อนท่ีผูร่้วมสนทนาจะมาถึง 
ไดแ้ก่ โต๊ะ เกา้อ้ี ป้ายช่ือ จอโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉาย เอกสารประกอบการสนทนา ปากกา อุปกรณ์
บนัทึกเสียง และอาหารวา่ง ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1 รูปแบบการนัง่สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 

 

2.3 เม่ือผูร่้วมสนทนามาถึงผูว้ิจยักล่าวตอ้นรับพร้อมเชิญนัง่ท่ีโต๊ะท่ีมีป้ายช่ือของ
ตนเองวางอยู ่(5 - 10 นาที) 

*คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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2.4  ผูว้ิจยัแนะน าตนเอง และอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการสนทนากลุ่ม พร้อมกบั
ขออนุญาตบนัทึกเสียง (5 นาที) 

2.5  เร่ิมตน้ค าถามโดยขอให้ผูร่้วมสนทนาแต่ละคนตอบค าถามสั้ น ๆ เก่ียวกับ
แนวคิดท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ตามแผนการจดัการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) (30 นาที) 

2.6  ผูว้ิจยัเสนอหัวขอ้เร่ืองท่ีจะอภิปรายร่วมกนั พร้อมกบัน าอภิปรายโดยการใช้
ค  าถามท่ีเตรียมมาตามแผนการจดัการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) และแนวทางการพฒันา 
โดยใหเ้วลาผูร่้วมสนทนาแต่ละคนในการเสนอความคิดเห็น (60 นาที) 

2.7  ผูว้ิจยัสรุปประเด็นส าคญัท่ีไดอ้ภิปรายร่วมกนัเป็นแผนผงัความคิด และกล่าว
ของคุณผูท่ี้มาร่วมสนทนาร่วมกนั (10 นาที) 
 ตอนท่ี 3 ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ (D1) มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1.  ศึกษาบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 
2.  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 

1980, 219 - 222) 
3.  ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยน าประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาก าหนดรูปแบบการ
มีส่วนร่วมตามแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1980, 
219 - 222) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 2) การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 4) การ
มีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

4.  ตรวจสอบร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยน ารูปแบบดงักล่าวไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน    
3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

5. ผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีได้จากการตรวจสอบความเหมาะสม                         
จากผู ้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและพิมพ์รูปแบบฉบับจริงจากนั้ นน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ไปทดลอง
ใชก้บัคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ตวัแทนผูบ้ริหารเทศบาล
นครเชียงใหม่ ตวัแทนนกัวิชาการศึกษา และครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
จ  านวน 16 คน โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
 ตอนท่ี 4 ด าเนินการศึกษาปัญหาและข้ออุปสรรคในการด าเนินการพฒันารูปแบบ            
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ (D2) ดงัต่อไปน้ี  
 ผูว้ิจยัประสานงานเบ้ืองต้นโดยท าหนังสือติดต่อขอความร่วมมือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  ตวัแทนผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ตวัแทนนกัวชิาการศึกษา และครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 16 คน 
ให้มาร่วมประชุมเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแบบสอบถามและแบบบนัทึกการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเอง ดงัน้ี 
 1.  แบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม เร่ือง การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อ
ใชส้อบถามคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จ  านวน 16 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามปัญหาและขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด (Opened End) 
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2.  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ งหมด       
16 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูบ้ริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม่ นกัวิชาการศึกษา และครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
โดยใช้แผนการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ใน 4 ยุทธศาสตร์การพฒันา คือ (1) การพฒันา
คุณภาพเด็กปฐมวยั (2) การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร (3) การพฒันาแหล่งเรียนรู้และสร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (4) การพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน               
มาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับการจดัประชุมสนทนากลุ่ม 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ โดยผูว้ิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่และน า
รูปแบบดงักล่าวไปให้คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่แสดง
ความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคการพฒันารูปแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่และ
ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Opened End) 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
1. แบบสอบถาม สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา                 

ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อ
ก าหนดประเด็นในการสร้างเคร่ืองมือ 

1.2  ก าหนดรูปแบบและสร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามขอบเขตของเน้ือหา
การศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี  1 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมใน 4 หวัขอ้คือ 
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   1.1  การมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมและตดัสินใจ   จ านวน 5 ขอ้ 
   1.2  การมีส่วนร่วมด าเนินการ                              จ านวน 5 ขอ้ 
   1.3  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  จ านวน 5 ขอ้ 
   1.4  การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล  จ านวน 5 ขอ้  
   ระดบัความคิดเห็น จ าแนกเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
           5       หมายถึง           มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
   4       หมายถึง           มีส่วนร่วมมาก 
   3       หมายถึง           มีส่วนร่วมปานกลาง 
   2       หมายถึง           มีส่วนร่วมนอ้ย 
   1       หมายถึง           มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  
 การแปลความหมายของคะแนน  ผูว้ิจ ัยก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของ
ค าตอบโดยอาศยัแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 64) แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  4.51-5.00 หมายถึง   ระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด     
ช่วงคะแนน  3.51-4.50 หมายถึง   ระดบัการมีส่วนร่วมมาก               
ช่วงคะแนน  2.51-3.50 หมายถึง   ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.51-2.50 หมายถึง   ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
ช่วงคะแนน  1.00-1.50 หมายถึง   ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด   

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด 
  1.3 น าร่างแบบสอบถาม เสนอขอค าช้ีแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาดา้นเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษา 
  1.4 ปรับปรุงแบบสอบถามร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  1.5 น าแบบสอบถามเสนอต่อผู ้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบดัชนีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถาม 
  1.6 ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.7 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งอีกคร้ัง 
  1.8 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
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2. ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณา เพื่อ

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ก าหนดประเด็นต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการสร้างประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม 

2.3 น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นการสนทนากลุ่มกับวตัถุประสงค์ในการวิจัย ความ
ครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้ 

2.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการสนทนากลุ่มตามค าช้ีแนะของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2.5 น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

3. แบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบ             
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

3.1 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มและสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

3.2 ร่างแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าช้ีแนะ              
ในดา้นเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษา แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นของการพฒันารูปแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 
 ระดบัความคิดเห็น จ าแนกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  5       หมายถึง           ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด 
  4       หมายถึง           ระดบัความคิดเห็น มาก 
  3       หมายถึง           ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
  2       หมายถึง           ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 
  1       หมายถึง           ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด  
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 การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของ
ค าตอบ โดยอาศยัแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 64) แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  4.51-5.00 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม มากท่ีสุด     
ช่วงคะแนน  3.51-4.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม มาก               
ช่วงคะแนน  2.51-3.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม ปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.51-2.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม นอ้ย 
ช่วงคะแนน  1.00-1.50 หมายถึง ระดบัความเหมาะสม นอ้ยท่ีสุด   

 3.3 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ให้ประชากรแสดงความคิดเห็น พร้อมกบัเสนอ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 1.1 ผูว้ิจ ัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบให้
ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.2 ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามไปให้
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งนดัหมายวนัเวลาเพื่อ
ขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 

1.3  น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานแลว้น ามาสรุปและเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 2. การสนทนากลุ่ม เพื่อการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

2.1 ผูว้ิจยัน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มอบให้
ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตเชิญประชุมสนทนากลุ่ม 

2.2 ผูว้ิจ ัยส่งหนังสือเชิญประชุมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้ งช้ีแจงวตัถุประสงค์และ
ประเด็นท่ีเป็นหัวข้อหลักในการสนทนาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ ก่อนจดัสนทนากลุ่ม 
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2.3 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลและผลจากการสนทนากลุ่มมาสรุปและสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบ              
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

3.1 ผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความคิดเห็น 

3.2  ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามไปให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งนดัวนัเวลาเพื่อขอประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
    
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากแบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ขอ้มูลปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จากแบบสอบถามปลายเปิดน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปประเด็นตามหมวดหมู่ น าเสนอในรูปความเรียง 

3.  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

4.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย
ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.  ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จากแบบสอบถาม
ปลายเปิดน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปประเด็นตาม
หมวดหมู่ น าเสนอในรูปความเรียง 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 1.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความเท่ียงตรงของแบบแบบสอบถามโดย
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใชสู้ตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 64) 
 

                         IOC = 
N

R
 

             เม่ือ     IOC   แทนดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
               R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                N แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
                                              

 2.  การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยใชสู้ตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 105) 
 

                           N

x


 
                เม่ือ      คือ  ค่าเฉล่ียประชากร 
          x  คือ  ผลรวมของคะแนน 
       N คือ จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา 

               
 3.  การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 105) 
 

                           =  
N

XXN  
22

)(  

   เม่ือ       คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   X   คือ  ค่าระดบัคะแนน 

   X  คือ  ผลรวมของค่าคะแนน 

  
2X   คือ  ผลรวมของค่าคะแนนแต่ละขอ้ ยกก าลงัสอง 

   N   คือ  จ  านวนประชากร 



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 2) พฒันา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่   
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของปัญหา และอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที่ 1  สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์

พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่    
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพ และปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  จ  านวน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วม 
ในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยใชแ้บบสอบถาม ชุด “การพฒันารูปแบบ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่” ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอเป็นตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์    

พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ค่า 
เฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน 
มาตร 
ฐาน 
( ) 

ระดับ 
การมี

ส่วนร่วม 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
    1.1 ท่านได้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2.94 0.68 
ปาน
กลาง 

    1.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
แสดงความคิดเห็นและเสนอแผนพฒันาการศึกษากบัผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับแนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2.81 0.40 
ปาน
กลาง 

    1.3 ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอ ก าหนดนโยบายการบริหาร
จดัการ หรือสาเหตุของปัญหา โครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
กบัผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2.94 0.44 
ปาน
กลาง 

    1.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ กบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจดัการศึกษาของ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3.63 0.50 มาก 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ค่า 
เฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน 
มาตร 
ฐาน 
( ) 

ระดับ 
การมี
ส่วน
ร่วม 

      1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในการจดัท าแผนการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

2.13 0.34 นอ้ย 

เฉลีย่รวม ด้านที่ 1 2.89 0.47 
ปาน
กลาง 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
     2.1 ท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม ในโครงการพัฒนาผูเ้รียน
เพียงใด 

2.81 0.54 
ปาน
กลาง 

     2.2 ท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม ในโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพียงใด 

3.69 0.48 มาก 

     2.3 ท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัของเด็กเพียงใด 

2.25 0.58 นอ้ย 

     2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณของ 
แต่ละกิจกรรมเพียงใด 

2.38 0.50 นอ้ย 

     2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน ส่ิงของ หนังสือหรืออ่ืน ๆ เพื่อ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด 

2.88 0.34 
ปาน
กลาง 

เฉลีย่รวม ด้านที ่2 2.80 0.49 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ค่า 
เฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน 
มาตร 
ฐาน 
( ) 

ระดับ 
การมี
ส่วน
ร่วม 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
    3.1 จากการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผา่นมา ท่านไดรั้บความ
สะดวกในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ในการบริหารจดัการศึกษาภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด 

2.75 0.58 
ปาน
กลาง 

    3.2 จากการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผา่นมา
ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์งานโครงการต่าง ๆ เพื่อท่ี
ท่านจะไดเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
ตรงตามเวลาท่ีก าหนดเพียงใด 

2.44 0.51 นอ้ย 

    3.3 จากการบริหารงานด้านพัฒนาผูเ้รียนท่ีผ่านมาของศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก ท าให้ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนและเตรียมความพร้อม
ใหก้บัผูเ้รียนเพียงใด 

2.38 0.50 นอ้ย 

    3.4 จากการบริหารงานดา้นพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรท่ีผ่านมา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท าใหท้่านไดมี้ส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานใหก้บัทุกฝ่ายเพียงใด 

2.13 0.34 นอ้ย 

    3.5 จากการบริหารงานดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีผ่านมาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กท าให้ท่านมีประสบการณ์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวติประจ าวนัได ้เพียงใด 

2.63 0.50 
ปาน
กลาง 

เฉลีย่รวม ด้านที ่3 2.47 0.49 น้อย 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ค่า 
เฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน 
มาตร 
ฐาน 
( ) 

ระดับ 
การมี
ส่วน
ร่วม 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
    4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ขั้นตอนหรือวธีิการ เพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ มี
ประสิทธิภาพ และดียิง่ข้ึนเพียงใด 

2.25 0.45 นอ้ย 

    4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น วารสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเพียงใด 

2.38 0.50 นอ้ย 

    4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล เก่ียวกับแผนพฒันา
การศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัเพียงใด 

2.25 0.45 นอ้ย 

     4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพียงใด 

2.31 0.48 นอ้ย 

     4.5  ท่านมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม การประเมินความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด 

2.13 0.34 นอ้ย 

เฉลีย่รวม ด้านที ่4 2.26 0.44 น้อย 

เฉลีย่รวมทั้ง 4 ด้าน 2.60 0.47 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ดา้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  (ขอ้ 1.4 ค่าเฉล่ีย 
 =3.63) ส่วนค่าเฉล่ียปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดในการมีส่วนร่วม เป็นเร่ืองการเขา้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความคิดเห็น และเสนอแผนพฒันาการศึกษากบัผูบ้ริหารศูนย์
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พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ขอ้ 1.2 ค่าเฉล่ีย  =2.81)   
 ดา้นท่ี 2 ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ พบว่า เร่ืองการมีส่วนร่วมในงาน หรือ
กิจกรรม ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน อยู่ในระดับมาก มากท่ีสุด (ข้อ 2.2 ค่าเฉล่ีย 
 =3.69) ส่วนค่าเฉล่ียปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเป็นเร่ืองท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม 
ในโครงการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เช่น โครงการพฒันาผูเ้รียน ฯลฯ (ขอ้ 2.1 ค่าเฉล่ีย  = 2.81) 
 ดา้นท่ี 3 ดา้นการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางมากท่ีสุดใน
เร่ืองการมีส่วนร่วมในการได้รับความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัด
การศึกษาภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ขอ้ 3.1 ค่าเฉล่ีย   = 2.75)  
 ดา้นท่ี 4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในภาพรวมพบว่าในทุก ๆ เร่ือง (ขอ้                 
4.1 - 4.5 มีค่าเฉล่ียรวม   = 2.26) ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย  
 สรุปภาพรวมของสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย                  
(  = 2.60) 

ส่วนที่ 2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี   จ านวน 5 คน 
2. ติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได ้    จ านวน 4 คน 
3. ไม่มีความรู้ในบางเร่ือง เช่น แผนงานโครงการต่าง ๆ   จ านวน 4 คน 
4. ขาดประสบการณ์ในการเป็นกรรมการสถานศึกษา  จ านวน 3 คน 

 
ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค าถามอุ่นเคร่ืองเก่ียวกับแนวคิดท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแผนการจดัการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เสนอเป็นตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูล การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
ประเด็น ผลแนวคิดทีจ่ะใช้เป็นแนวทางพฒันารูปแบบ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อม 
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาผู ้บริหาร ครูและ
บุคลากร 

1. การพฒันาระบบบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครู 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้และสร้าง
เสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

การพฒันาและสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง และชุมชน 

การเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง และชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหาร และจดัการศึกษาและ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ แนวคิดท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแผนการจดัการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มี 1 แนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ท่ี 2 มี 2 แนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ท่ี 3  มี                 
1 แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตร์ท่ี 4 มี 1 แนวทางการพฒันา  
 ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายขอ้มูลประเด็น และบนัทึกผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพื่อการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแผนพฒันาการศึกษาสีปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเสนอเป็นตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3 ข้อมูลประเด็น และบันทกึผลการสนทนากลุ่ม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
แนวทางการพัฒนา : 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผดิชอบ 
1. ส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฒันา
ผูเ้รียนของเด็กเล็ก 

จดักิจกรรมหนู
นอ้ยมารยาทงาม 
 

ประกวดหนูนอ้ยมารยาท
งามในระดบัชั้นเตรียม
อนุบาล - อนุบาล 3 โดยมี
ตวัแทนนกัเรียนแต่ละหอ้ง
เขา้ร่วมประกวดมารยาทงาม 
ไดแ้ก่ การไหว ้ การเดินผา่น
ผูใ้หญ่และการรับของจาก
ผูใ้หญ่ 

ธนัวาคม 
2560 

ครูเกวลี 

 จดักิจกรรมรัก
การอ่าน 

ใหน้กัเรียนยมืหนงัสือนิทาน
ท่ีนกัเรียนสนใจทุกวนัศุกร์ 
สัปดาห์ละ 1 เล่ม พร้อมทั้ง
บนัทึกการอ่านทุกคร้ัง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูรุ่งกนก 

 จดักิจกรรมหนู
นอ้ยหดัออม 

จดัตั้งธนาคารโรงเรียน 
เพื่อใหน้กัเรียนน าเงินมาฝาก
ทุกสัปดาห์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครู
วนัทนีย ์

 จดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ 

นกัเรียนร่วมเล่นเกม  ตอบ
ค าถาม  การแสดงต่าง ๆ 
ของนกัเรียน และแจกของ
รางวลัใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน 

มกราคม 
2561 

ครูวภิาวดี 

 จดักิจกรรม       
การเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

น านกัเรียนไปเรียนรู้นอก
สถานท่ี ณ สวนสัตว์
เชียงใหม่  

กุมภาพนั
ธ์ 2561 

ครู
จุฑามาศ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
แนวทางการพัฒนา : 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผดิชอบ 
 จดักิจกรรมวนัไหว้

ครู 
ขอความร่วมมือผูป้กครอง
ใหน้กัเรียนน าดอกไม ้ธูป 
เทียน มาประดิษฐพ์านไหว้
ครู พร้อมทั้งจดัพิธีไหวค้รู 

มิถุนายน 
2561 

ครู 
ศศิประภา 

 จดักิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เน่ืองในเทศกาล
เขา้พรรษา และ
อาสาฬหบูชา 

1. จดัโตะ๊ตั้งเทียน และตูรั้บ
บริจาค  
2. จดับอร์ดใหค้วามรู้
เก่ียวกบัวนัเขา้พรรษาและ
วนัอาสาฬหบูชา 
3. ท าหนงัสือเชิญผูป้กครอง
และชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรม
เขา้พรรษา  

กรกฎาคม 
2561 

ครูวภิาวดี 

 จดักิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติ 

จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล 
และจดักิจกรรมปลูกดอก
มะลิเพื่อแม่ 

สิงหาคม 
2561 

ครูรุ่งกนก 

 จดักิจกรรมป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยั 

ติดต่อประสานเจา้หนา้ท่ี
บรรเทาสาธารณภยั เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีสาธิตการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิง 

สิงหาคม 
2561 

ครูเกวลี 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
แนวทางการพฒันา : 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผดิชอบ 
 จดักิจกรรมดาว

ดวงเด่น 
จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทกัษะดา้นวชิาการ 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี  คดัไทย 
กิจกรรม กิจกรรมฝึก
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
การบวกเลขหลกัเดียว 
ฯลฯ 

กนัยายน 
2561 

ครู 
จนัทร์จิรา 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
แนวทางการพฒันา : 2.1 การพฒันาระบบบริหารจัดการของผู้บริหาร 
1.  จดัหาอาหารกลางวนั    
   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
   เทศบาลนครเชียงใหม่ 

จดัหาอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จดัท าโครงการเพื่อขอ
งบอุดหนุนจากเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

ตุลาคม 
2560 

คณะ
ผูบ้ริหาร 
เทศบาล
นคร

เชียงใหม่ 
2.   จดัหาอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

จดัหาอาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็ก
ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

จดัท าโครงการเพื่อขอ
งบอุดหนุนจากเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

ตุลาคม 
2560 

คณะ
ผูบ้ริหาร 
เทศบาล
นคร

เชียงใหม่ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
แนวทางการพฒันา : 2.1 การพฒันาระบบบริหารจัดการของผู้บริหาร 

โครงการ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผูรั้บ 

ผดิชอบ 
3. จดัหาส่ือการเรียนการ    
สอนและวสัดุการศึกษา,หรือ
เคร่ืองเล่นพฒันาเด็ก 

จดัหาส่ือการเรียน
การสอน วสัดุ
การศึกษาและ
เคร่ืองเล่น
พฒันาการเด็ก
ส าหรับเด็กปฐมวยั
ในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  

จดัท าโครงการเพื่อ
ของบอุดหนุนจาก
เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

- ครู 
จนัทร์จิรา 

4. ปรับปรุงและจดัการ 
ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 

1. จดัท า/ปรับปรุง
หลกัสูตร
สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ไดแ้ก่ หลกัสูตร
สถานศึกษาส าหรับ
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 3 ปี 
และหลกัสูตร
สถานศึกษาส าหรับ
เด็กอาย ุ3-5 ปี 
2. จดัซ้ือสมุด
รายงานพฒันาการ
ของนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

ประชุมคณะครู 
วางแผนปฏิบติังาน
รับผดิชอบเพื่อ
ปรับปรุงพฒันา
เคร่ืองมือประเมิน
หลงัการสอนใหต้รง
กบัหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 
 

26 มีนาคม 
2561 

ครู
จุฑามาศ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
แนวทางการพฒันา : 2.2 เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู 

โครงการ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผูรั้บ 

ผดิชอบ 
1. พฒันาส่ือการเรียน   

    การสอน 
ครูผลิตส่ือการ
เรียนการสอน 

พนกังานครูทุกคนผลิต
ส่ือการเรียนการสอนท่ี
จ าเป็นต่อหลกัสูตร
สถานศึกษาเพื่อน ามา
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการศึกษา อยา่งนอ้ย
จ านวน 1 ช้ิน 

ธนัวาคม 
2560 

ครู 
ศศิประภา 

2. ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิ   
    ภาพบุคลากรในการ  
ท างาน 

น าคณะครูไป
ศึกษาดูงาน 

พนกังานครูทุกคนไป
ศึกษาดูงานเก่ียวกบั
นวตักรรมการเรียน
การสอน ท่ีมูลนิธิบา้น
ปลาดาว อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่  

ธนัวาคม 
2560 

ครู 
จนัทร์จิรา 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แนวทางการพฒันา : 3.1 การพฒันาและสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
1. หนูนอ้ยร่วมพฒันาแหล่ง   
เรียนรู้ตามศาสตร์ของ 
พระราชา 

ปรับภูมิทศัน์
บริเวณดา้นหลงั
อาคารเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน 

1. ปลูกสวนกลว้ยชนิด
ต่าง ๆ  
2. ปลูกพืชสมุนไพร 
และพืชผกัสวนครัว 

มกราคม 
2561 

ครู 
บุญรักษา 

 

2. จดัหาครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล 

คณะครูศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขอความเมตตาจาก
พระคุณเจา้ขอรับ
บริจาค 

มกราคม 
2561 

พระครู
ไพจิตร 
วรีคุณ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แนวทางการพฒันา : 3.1 การพฒันาและสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

โครงการ กิจกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผูรั้บ 

ผดิชอบ 
3. จดัหาอุปกรณ์และ   
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การปฏิบติังานอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

ครุภณัฑส์ านกังาน 
1. จดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทีย ู
จ  านวน 6 เคร่ือง  
2. เคร่ืองถ่าย
เอกสาร ระบบติจิ
ตอล (ขาว-ด า) 
จ  านวน 1 เคร่ือง  

จดัท าโครงการเพื่อขอ
งบอุดหนุนจาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

มกราคม 
2561 

เกตุทิพย ์
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา : 4.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
และจัดการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผดิชอบ 
1.  ฮฮมปอยฮอ้ยใจ๋
ส่งป้ีใหญ่ไปโฮง
เฮียน 

จดังานประจ าปี
ของศูนยพ์ฒันา 
เด็กเล็ก 

ท าพิธีมอบสัมฤทธ์ิ
บตัรแก่นกัเรียนชั้น
อนุบาล 3 จดัใหมี้การ
แสดงของเด็กเล็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

กุมภาพนัธ์ 
2561 

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก
ร่วมกบั
คณะ 

กรรมการ
สถาน 
ศึกษา

ผูป้กครอง 
และชุมชน 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
แนวทางการพัฒนา : 4.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร      
และจัดการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผดิชอบ 
2.  ประชุม
คณะกรรมการ  
บริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กและ
ผูป้กครอง 
นกัเรียน 

จดัประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
และจดัประชุม
ผูป้กครอง
นกัเรียน  

จดัประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และจดัประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง 
 

มกราคม 
2561 
และ

มิถุนายน 
2561 

ศูนย์
พฒันาเด็ก

เล็ก
ร่วมกบั
คณะ 

กรรมการ
สถาน 
ศึกษา

ผูป้กครอง 
และ
ชุมชน 

3. สืบสาน
วฒันธรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ประเพณี
วนัลอยกระทง 
และการรดน ้าด า
หวัผูใ้หญ่ ให้แก่
เด็กเล็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ทุกคนไดมี้ส่วน
ร่วมกบัชุมชน 

1.จดั ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้
วธีิการท ากระทงจาก
ใบตอง 
2. ใหเ้ด็กเรียนรู้
วฒันธรรมประเพณีไทย
แบบลา้นนา โดยการเชิญ
ผูใ้หญ่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่มาร่วม
กิจกรรมรดน ้าด าหวั 

เมษายน 
และ 

พฤศจิกายน 
2561 

ครูรุ่งกนก 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
แนวทางการพัฒนา : 4.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร      
และจัดการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา 
ผู้รับ 

ผดิชอบ 
4. เยีย่มบา้น
นกัเรียน 

เยีย่มบา้นนกัเรียน
เพื่อเป็นการสาน
สัมพนัธ์ระหวา่ง
บา้นและโรงเรียน 
และความ
ตอ้งการของ
ครอบครัวต่อการ
จดัการศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

1. จดัท าขอ้มูลนกัเรียน
เป็นรายบุคคล                        
2. ครูประจ าชั้นเยีย่มบา้น
นกัเรียนของตนเอง
ในช่วงปิดภาคเรียน 
3. ปรับปรุงพฒันา
นกัเรียนตามสภาพปัญหา 

เมษายน 
และ 

ตุลาคม 
2561 

ครู
วนัทนีย ์

 
  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั  (แนวทางการ
พฒันา 1.1) มี 1 โครงการ 10 กิจกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร (แนว
ทางการพฒันา 2.1) มี 4 โครงการ (แนวทางการพฒันา 2.2) มี 2โครงการ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันา
แหล่งเรียนรู้และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ (แนวทางการพฒันา 3.1) มี 3 โครงการ 
และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาการพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และชุมชน (แนวทางการ
พฒันา 4.1) มี 4 โครงการ 
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 ผูว้ิจยัสรุปประเด็นส าคญัท่ีไดอ้ภิปรายร่วมกนัเป็น แผนผงัความคิด น าเสนอตามภาพท่ี 
4.1 ดงัน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 แผนผงัความคิด 
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 จากภาพท่ี 4.1 พบวา่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั มีผลการอภิปราย
ประเด็นของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนของเด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ไดแ้ก่ โครงการจดัหาอาหารกลางวนั โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
โครงการจดัหาส่ือการเรียนการสอนและวสัดุการศึกษา หรือเคร่ืองเล่นพฒันาเด็ก โครงการปรับปรุง
และจดัการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน และโครงการ
ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการท างาน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้            
และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ ได้แก่ โครงการหนูน้อยร่วมพฒันาแหล่งเรียนรู้           
ตามศาสตร์ของพระราชา โครงการจดัหาครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และโครงการจดัหาอุปกรณ์
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบติังานอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันา                 
การ      มีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน ไดแ้ก่ โครงการฮอมปอยฮอ้ยใจ๋ส่งป้ีใหญ่ไปโฮงเฮียน 
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผูป้กครองนกัเรียน โครงการสืบสาน
วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน  
 ผูว้จิยัไดร่้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยน าประเด็นท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมาก าหนด
รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 
1980, 219-222) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)  
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) น าเสนอตามภาพท่ี 4.2 ดงัน้ี 
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 ผูว้ิจยัได้น าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสอบร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยน า
รูปแบบดังกล่าวไปให้ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและ           
ไดน้ ามาปรับปรุง ไดรู้ปแบบน าเสนอตามภาพท่ี 4.3  ดงัน้ี 
 

           ภาพที ่4.2  (ร่าง) รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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แผนพฒันาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง และชุมชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสร้าง

เสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1.1 การส่งเสริมสนบัสนุนการ
เตรียมความพร้อม และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

แนวทาง 
การพฒันา 

2.1 การพฒันา
ระบบบริหาร
จดัการของ
ผูบ้ริหาร 
 

แนวทางการพฒันา 
3.1  การพฒันาและสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
 

แนวทางการพฒันา 
4.1  การเปิดโอกาสให้
ผูป้กครอง และชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการ
บริหาร และจดัการศึกษา
และสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีต่อกนั 
 

แนวทาง 
การพฒันา 

2.2  เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน
ของครู 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ

พฒันาผูเ้รียนของเดก็เลก็ 
1. กิจกรรมหนูนอ้ยมารยาทงาม 
2. กิจกรรมรักการอ่าน 
3. กิจกรรมหนูนอ้ยหดัออม 
4. กิจกรรมวนัเดก็ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
6. กิจกรรมวนัไหวค้รู 
7. กิจกรรมสปัดาห์ส่งเสริม  
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน  
เทศกาลเขา้พรรษา และ  
อาสาฬหบูชา 
8. กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
9. กิจกรรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 
10. กิจกรรมดาวดวงเด่น 
 
 

1. โครงการ
จดัหาอาหาร
กลางวนั 

2. โครงการ
จดัหาอาหาร
เสริม(นม) 

3. โครงการ
จดัหาส่ือการ
เรียนการสอน
และวสัดุ
การศึกษาหรือ
เคร่ืองเล่น
พฒันาเดก็ 

4. โครงการ
ปรับปรุงและ
จดัการ
ด าเนินงาน
ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

1. โครงการ
พฒันาส่ือการ
เรียนการสอน 

2. โครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ท างาน 

1. โครงการหนูนอ้ยร่วม
พฒันาแหล่งเรียนรู้ตาม
ศาสตร์ของพระราชา 

2. โครงการจดัหา
ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

3. โครงการจดัหา
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการ
ปฏิบติังานอาคารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

1.โครงการฮอมปอย
ฮอ้ยใจ๋ส่งป้ีใหญ่ไปโฮง
เฮียน 

2.โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็และ
ผูป้กครองนกัเรียน 

3. โครงการสืบสาน
วฒันธรรมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

4. โครงการเยี่ยมบา้น
นกัเรียน 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ 
(Cohen and Uphoff, 1980, 219 - 222) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจดัการ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

1.สร้างการเรียนรู้
ชุมชนทางวิชาชีพ  
(Professional 
Learning 
Community: PLC)  
 

2. เพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแ้ก่  
ไลน์ เฟชบุ๊ค วารสาร 
 

3. การสร้างความ
ตระหนกั การประชุม
คณะกรรมการก่อน -
หลงั 4 คร้ัง ต่อปี 

ภาพที ่4.3  รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  
 ส่วนที่  1 ความคิดเห็นของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.4   ความคิดเห็นของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน

การบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ค่า 
เฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน 
มาตร 
ฐาน 
( ) 

แปลผล 

1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์เหมาะสมต่อ
การพฒันารูปแบบ 

4.31 0.48 มาก 

2. รูปแบบมีความเหมาะสมต่อระดบัการศึกษาปฐมวยั 4.31 0.79 มาก 
3. รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กตามยทุธศาสตร์การพฒันา 
4.00 0.63 มาก 

4. การก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้นเหมาะสมกบัศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

4.31 0.62 มาก 

5. แนวทางการพฒันาของรูปแบบมีความเหมาะสมต่อโอกาส 
และบริบทของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4.00 0.63 มาก 

6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อขนาดของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

1.81 0.54 นอ้ย 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษา เห็นวา่ รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย  =3.84) และเม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า โครงการ/
กิจกรรมมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ข้อ 7 ค่าเฉล่ีย  = 4.94) 
รองลงมาไดแ้ก่ แนวทางของการใชช่้องทางของการมีส่วนร่วมทั้ง 3 รูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด (ข้อ 8 ค่าเฉล่ีย  = 4.88) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รายการ จ านวนโครงการ/
กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อขนาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อยูใ่นระดบันอ้ย (ขอ้ 6 ค่าเฉล่ีย = 1.81) 
และรายการ รูปแบบสามารถน ามาประเมินผลการบริหารจดัการร่วมกบัครู ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยูใ่นระดบันอ้ย (ขอ้ 9 ค่าเฉล่ีย = 1.94) เช่นเดียวกนั 
 

 

 

 

การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาล

นครเชียงใหม่ 

ค่า 
เฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน 
มาตร 
ฐาน 
( ) 

แปลผล 

7) โครงการ/กิจกรรมมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริง 4.94 0.25 มากท่ีสุด 
8) แนวทางการใช้ช่องทางของการมีส่วนร่วมทั้ ง 3 รูปแบบ              

มีความเหมาะสม 
4.88 0.34 มากท่ีสุด 

9) รูปแบบสามารถน ามาประเมินผลการบริหารจดัการร่วมกบั
ครู ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

1.94 0.57 นอ้ย 

10) รูปแบบสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4.06 0.85 มาก 

เฉล่ียรวม 3.84 0.57 มาก 
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  ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะกรรมการเห็นวา่มี
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ครูและบุคลากรผูรั้บผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบการมีส่วนร่วม ท าให้มี         
ภาระงานเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เกรงว่าครูจะปฏิบติังาน
ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จ านวน 6 คน 

2.  คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนยงัไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองว่ามีอะไรบา้ง 
จ านวน 4 คน 

3.  ครูและบุคลากร ผูป้ฏิบติัตอ้งเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ ามีความรู้ความเขา้ใจงาน มีทกัษะใน
การปฏิบติังาน สามารถรับผิดชอบต่อการด าเนินการตามรูปแบบได ้จ านวน 3 คน 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูล 
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั อนัจะก่อให้เกิดความรักและความสามคัคีในหมู่คณะควรมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงและพฒันารูปแบบอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 5 คน 

2.  ควรมีการประชาสัมพนัธ์งานของคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 

การวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ท าวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสรุปผล อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะงานวจิยัไว ้ดงัน้ี  

 
สรุปผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัขอสรุปผลการวจิยัเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง ส่วนปัญหาของการมีส่วนร่วม สรุปไดว้า่ คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนติดภารกิจไม่
สามารถมาประชุมได ้อีกทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
เร่ือง การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ไดรู้ปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั มีแนวทางการพฒันา คือ การส่งเสริมสนบัสนุนการ
เตรียมความพร้อมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 การพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ซ่ึงแบ่งแนวทางในการพฒันา 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1                 
การพฒันาระบบการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร ประเด็นท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการ แนวทางการ
พฒันา การพฒันาและสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาการ              
มีส่วนร่วมของผูป้กครอง และชุมชน แนวทางการพฒันา คือการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้าง
รูปแบบได ้3 รูปแบบประกอบด้วย การสร้างการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)  การเพิ่มช่องทางติดต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างความตระหนกั 
โดยการประชุมคณะกรรมการก่อน – หลงั 4 คร้ัง/ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการมีส่วน
ร่วมอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ตอนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ จ  านวนโครงการมี
มากเกินไป ท าให้ครูและบุคลากรจะตอ้งมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน
การสอนตามปกติ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของครูลดลง อีกทั้ งคณะกรรมการ
สถานศึกษาบางคนขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

 
อภิปรายผล 

จากการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผล แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  

1. จากการศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าควรเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยเร่ิมจากการให้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุษา 
เลาดี (2557, 42) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัน่าน พบวา่บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาในดา้นการก าหนด
นโยบายและแผนพฒันามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สุจิตรา ประจงกูล (2558, 873) ท่ีศึกษา
การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต  2 พบว่า การจัดอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษาอยู่เป็นประจ าและการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุม              
จะช่วยในการรับรู้บทบาทในหน้าท่ีของตนส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลดีในระดับหน่ึง 
สอดคล้องกบั วรวุฒิ ต๊ะค าวรรณ์ (2558, 1219) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา              



73 
 

 

ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาล าปาง เขต 1 พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและลกัษณะงานเฉพาะ
ดา้นนอ้ย 

2. จากการศึกษาการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม แบบ Focus Group 
Discussion ตามแนวคิดทฤษฎีของ โคเฮนและอัพโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1980, 219 - 222) 
พบวา่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
นครเชียงใหม่ ควรมี 3 ประเด็น ดงัน้ี ประเด็นท่ี 1 การสร้างการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ซ่ึงเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีสามารถพฒันาความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเพื่อพฒันาผูเ้รียน และเป็นการสร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกนั สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ วรลกัษณ์ ชูก าเนิด (2557, 124 - 125) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ทางวชิาชีพครู
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในไทย พบว่าการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 6 ด้าน ด้วยกนัได้แก่ ชุมชนกลัยาณมิตรตามวิถีไทย ส่งผล               
ให้ เกิดความไว้วางใจและรับฟัง ภาวะผู ้น าเร้าศักยภาพท าให้ เกิดการเปิดเผยตนของผู ้น า                        
การเปล่ียนแปลง วิสัยทศัน์เชิงศรัทธาร่วมกนั ท าให้เกิดพลงัเข็มทิศวสิัยทศัน์ร่วมกนั ระบบเปิดแบบ
ผนึกก าลงัมุ่งสู่ผูเ้รียน ท าให้เกิดการเผยตนเป็นเจา้ของงานการเรียนรู้ ระบบทีมเรียนรู้ทางวิชาชีพ              
สู่วุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครูท าให้เกิดเจตจ านงร่วมพฒันาวิชาชีพและพื้นท่ีเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง ท าให้เกิดวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงบนฐานงานจริง
แต่ละพื้นท่ีมีการพฒันาในรูปแบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นวิถีปกติขององคก์ร สอดคลอ้ง
กบันวรัตน์ ไวชมพู (2560, 269) ศึกษาการเปล่ียนแปลงสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในศตวรรษ            
ท่ี 21 ของอาจารยพ์ยาบาล พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
เรียนรู้ของครู ผูบ้ริหารและนักการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร                  
มีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกนั ประเด็นท่ี 2 การเพิ่มช่องทางติดต่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแ้ก่ ไลน์ เฟชบุ๊ค วารสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเดชา วงศปั์สสะ (2559, 109) 
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจดัการความรู้ กรณีศึกษา
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันครพนม มีความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีใน
การส่ือสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิศกัด์ิ เฟ่ืองเกษม (2554, 154) ศึกษา
เก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ          
การส่ือสารท่ีมีรายการปฏิบัติมากท่ีสุดคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน รองลงมาคือการประสานความร่วมมือในการพฒันางาน 
และการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ประเด็น ท่ี  3 การสร้างความตระหนัก โดยการประชุม
คณะกรรมการ ก่อน – หลงั 4 คร้ัง/ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุจิตรา ประจงกูล (2558, 873) ท่ี
ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 พบวา่การประชุม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนจะมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานเข้าร่วมการประชุมจึง                  
จะท าให้เกิดการรับรู้และตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน สอดคล้องกับจีรพงษ์ หอมสุวรรณ 
(2556, 41) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา พบวา่ ควรให้ความส าคญัต่อครูและบุคลากรเพื่อกระตุน้ เสริมแรงจูงใจ
ใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจและรู้ถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วม  

3. จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ใน
ส่วนของการสร้างชุมชนของการเรียนรู้มีโครงการมากเกินไป ท าให้ภาระงานของครูท่ีเพิ่มข้ึน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของครูลดลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิริยะ วรายุ ท่ีศึกษาการพฒันา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บ ารุง) โดยเทียบเคียง
สมรรถนะกบัโรงเรียนล าปลายมาศพฒันา (2560, 249) พบว่า การท างานร่วมกันมากกว่าการท า             
คนเดียว มีกิจกรรมกลุ่ม ท างานร่วมกนัและ PLC แลกเปล่ียนร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอทั้งสามประเด็นน้ี
เป็นขอ้คน้พบท่ีเกิดจากการด าเนินการเปรียบเทียบซ ้ ากบัค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามประเด็นมีผล
การด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบั วรลกัษณ์ ชูก าเนิด (2557, 124 - 131) ศึกษา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย 
พบว่า การขบัเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ส่งผลต่อเน่ืองตามองค์ประกอบ 6 ดา้น ใน
ดา้นท่ี 6 ระบบสนบัสนุนพื้นท่ีเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริงแบบคลุกคลีเรียนรู้ร่วมกนั
ในงาน และลดการแทรกแซงการพฒันาครูนอกหน้างานจริง เช่นการอบรม สัมมนาจะท าให้การ
ขบัเคล่ือนเต็มศกัยภาพ ดงันั้นเพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดย
การบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกนัจะช่วยให้ภาระงานของครูลดลงและ
ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึน สอดคลอ้งกบัอญัชุลี อุดรกิจ (2559, 283) ศึกษาสภาพและปัญหาใน
การปฏิบติังานของครูผูช่้วยในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 28 พบว่า ปัญหาในการปฏิบติังานเม่ือเขา้สู่วิชาชีพครู คือ ครูมีภาระงานมากเกินไป นอกจาก
งานสอนแล้วยงัต้องท างานธุรการของสถานศึกษา รวมทั้ งภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ
มอบหมาย สอดคล้องกับสาธิต ปรัชญาอริยะกุล (2560, 283 - 284) ท่ีศึกษารูปแบบการบริหาร
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จดัการการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเชิงบูรณาการ พบว่า รูปแบบ
ตวัอยา่งและวิธีการมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชน ดา้นวิชาการ ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ร่วมกับโรงเรียนด้านการร่วมด าเนินการโรงเรียนมีการมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ครู และชุมชนจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแม่บท สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน โดยการปรับเพิ่มและขยายเน้ือหาสาระวิชา กิจกรรม                
การเรียนการสอนในหลกัสูตรสถานศึกษา เกิดการร่วมด าเนินการตามแผนในกิจกรรม ดว้ยการน า
หลกัสูตรสถานศึกษาไปจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งบูรณาการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถน าไปบูรณาการใชก้บัการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพได้
เป็นอยา่งดีหากมีการศึกษาถึงประเด็นส าคญัใหผู้ค้น้รูปแบบท่ีไดเ้สนอในงานวจิยัคร้ังน้ี 

2.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถน ามาเป็นแนวทางของการหลอมรวมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีความใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนัเพื่อลดภาระงานในสภาพจริงท่ีปรากฏในบริบทการบริหาร
จดัการในปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ผูส้นใจสามารถศึกษาผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ในการบริหารจดัการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีพฒันาข้ึนต่อยอดเพื่อการวิจยั         
ในคร้ังน้ี 

2.  ผูส้นใจสามารถศึกษาและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ฉบบัท่ี 1 

ภาคผนวก ฉ 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
 

เร่ือง การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  

 

ค าช้ีแจง   
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร
ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ีจะไม่มีการน าเสนอหรือเปิดเผยเป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ท างานแต่อย่างใด จึงขอความอนุเคราะห์โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกบั
ความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด ขอ้มูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ การสรุป
ผลการวิจยัโดยภาพรวม  สรุปขอ้เสนอแนะหรือหลกัการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. แบบสอบถามสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการ 
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกบัปัญหาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบนั 
 

         ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน
คร้ังน้ี 
             จุฑามาศ พนัสวรรค ์
      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
                  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

ค าช้ีแจง  เกณฑก์ารใหป้ระเมินระดบัการมีส่วนร่วมโดยผูต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย  √   ลง
ในช่องท่ีตรงกบัระดบัการมีส่วนร่วม   

5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมนอ้ย 
1 หมายถึง มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

          

ข้อ สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่  

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      

1.1 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และ
คณะกรรมการสถานศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

1.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  แสดง
ความคิดเห็น และเสนอแผนพฒันาการศึกษา กบัผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

1.3 ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอ ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ หรือ
สาเหตุของปัญหา โครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กบัผูบ้ริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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ข้อ สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

1.4 ท่านได้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆกบัศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการศึกษาของ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

     

1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในการจดัท าแผนการจดั

การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

     

2 การมีส่วนร่วมในการการปฏิบัติการ      

2.1 ท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม ในโครงการพฒันาผูเ้รียน

เพียงใด 

     

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม ในโครงการสืบสานภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เพียงใด 

     

2.3 ท่านมีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรม ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัของเด็กเพียงใด 

     

2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ

ของแต่ละกิจกรรมเพียงใด 

     

2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน ส่ิงของ หนงัสือ หรืออ่ืน ๆ เพื่อ

พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด 
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ข้อ 
สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์      

3.1 จากการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผา่นมา ท่านไดรั้บความ

สะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการบริหารจดัการศึกษา

ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด 

     

3.2 จากการบริหารจดัการด้านต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีผ่านมา

ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์งานโครงการต่าง ๆ 

เพื่อท่ีท่านจะไดเ้ขา้มาท าหน้าท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง และตรงตามเวลาท่ีก าหนดเพียงใด 

     

3.3 จากการบริหารงานดา้นพฒันาผูเ้รียนท่ีผ่านมาของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก ท าให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเตรียมความ

พร้อมใหก้บัผูเ้รียนเพียงใด 

     

3.4 จากการบริหารงานดา้นพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรท่ีผ่านมา

ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก  ท าให้ท่ านได้มี ส่วนร่วมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหก้บัทุกฝ่ายเพียงใด 

     

3.5 จากการบริหารงานดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีผา่นมาของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กท าใหท้่านมีประสบการณ์ และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้เพียงใด 
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ข้อ 
สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล      

4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ขั้นตอน หรือวธีิการ เพื่อ

ปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กใหมี้ประสิทธิภาพ และดียิง่ข้ึนเพียงใด 

     

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น วารสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเพียงใด 

     

4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล เก่ียวกบัแผนพฒันา

การศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัเพียงใด 

     

4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตาม

โครงการต่าง ๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพียงใด 

     

4.5 ท่านมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม การประเมินความพึง

พอใจต่อการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพียงใด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

ส่วนที ่2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

1. ท่านคิดวา่ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนย ์
พฒันา เด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                                                              ขอขอบคุณทีต่อบแบบสอบถาม 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ฉบบัท่ี 2 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันาคุณภาพเด็ก

ปฐมวยั 

 
 

แบบสังเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

ประเด็น และบันทกึผลการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) 
 

เพื่อการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
   แผนพฒันาการศึกษาสีปี (2561-2564) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาผูบ้ริหาร ครู 

และบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และ
สร้างเสริมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง และชุมชน 

แนวทางการพฒันา 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... 

แนวทางการพฒันา 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

. 
 

แนวทางการพฒันา 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

. 
 

แนวทางการพฒันา 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

. 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
แนวทางการพฒันา : 
.................................................................................................................. 
 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
แนวทางการพฒันา :   
............................................................................................................. 
 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
              แนวทางการพฒันา : 
 ............................................................................................................. 
 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาการพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
  แนวทางการพฒันา : . 
 ..................................................................................................................... 
 

โครงการ กจิกรรม การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



118 

 

ฉบบัท่ี 3 

 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามความคิดเห็นของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

 ค าช้ีแจง ใหท้่านเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นให้ตรงกบัความเป็นจริง 
ซ่ึงมีระดบัการประเมินดงัน้ี 

  5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น มาก 
  3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง 
  2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ย 

1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด 
        

 

การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระดบัความ

คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์เหมาะสมต่อการพฒันารูปแบบ      

2) รูปแบบมีความเหมาะสมต่อระดบัการศึกษาปฐมวยั      

3) รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม 
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

     

4) การก าหนดยทุธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้นเหมาะสมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      
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การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระดบัความ

คิดเห็น 

5 4 3 2 1 

5) แนวทางการพฒันาของรูปแบบมีความเหมาะสมต่อโอกาส และบริบทของศูนย ์
พฒันาเด็กเล็ก 

     

6) จ านวนโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อขนาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก      

7) โครงการ/กิจกรรมมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริง      

8) แนวทางการใชช่้องทางของการมีส่วนร่วมทั้ง 3 รูปแบบมีความเหมาะสม      

9) รูปแบบสามารถน ามาประเมินผลการบริหารจดัการร่วมกบัครู ผูบ้ริหาร  
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

     

10) รูปแบบสามารถน ามาปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง      

 

ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรคการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 

1. ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มีหรือไม่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
       ขอขอบพระคุณท่ีตอบแบบสอบถาม 

          ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
 
 

รูปภาพการสนทนากลุ่ม  
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ภาคผนวก ซ 
 

 

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครเชียงใหม่  
 

 


