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บทคัดย่อ 
 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองใน
การมีส่วนร่วมงานกิจกรรมพฒันาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี  3) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทางบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้กครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล                
แม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 120 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 90 คน 
โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์
เน้ือหาและน าเสนอเป็นความเรียง  
 ผลการวิจยั พบวา่ 

1. ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก    

2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน
ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี พบว่าการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กใช้
หลกัการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน การมีส่วนร่วมในการ
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ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยการให้
ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  
 3. การตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก     
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมพฒันาเด็ก, การมีส่วนร่วม, ผูป้กครองเด็ก (นกัเรียน)
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ABSTRACT 
 

 
 The objectives of this independent study were to investigate problems and needs of 
parents in participating in child development activities of Mae Taeng Tambon Municipality 
Kindergarten School in Mae Taeng district, Chiang Mai province, to explore the guidelines for 
administering participative child development activities of parents in municipality kindergarten 
schools with best practices, and to examine the efficiency of the administration guidelines of the 
school. The research instruments consisted of a questionnaire, an interview, and a propriety and 
feasibility assessment of the administration guidelines. The population was 120 parents of the 
students at the school and the simple random sampling method was applied to select 90 samples. 
The data were statistically analyzed for mean and standard deviation. The content analysis was 
also adopted and the results were presented descriptively. The research results are as follows.  

1. The problems and needs of the parents in participating in child development 
activity administration at the school were generally at a high level. 

2. The guidelines for administering the participatory child development activities of 
the schools with best practices revealed that the participation of the parents was based on the four 
major steps of participation. They included participation in decision making and planning, 
operational practices, sharing benefits, and assessment. Parents should be able to participate in 
every step.  
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 3. The examination of the efficiency of the administration guidelines revealed that 
the propriety was at the highest level and the feasibility was at a high level. 
 
Keywords: Child Development Activity, Participation, Children’s Parents 
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บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขปรับปรุง (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดก้ าหนดไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข มาตรา 18 การจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้จดัในสถานศึกษา ได้แก่ ศูนยเ์ด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กอ่อน โรงเรียนของรัฐ 
โรงเรียนเอกชน และศูนยก์ารเรียนต่าง ๆ เช่น สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับ  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ นอกจากน้ี มาตรา 24 (1) (2) (6) จดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกตค์วามรู้มาใช้
เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตาม
ศกัยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560 ตาม
แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัและชุมชน 
ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพฒันาเด็กร่วมกนั การดูแลพฒันาและการจดัการศึกษา
ให้เด็กปฐมวยัตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจและการส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ครอบครัวเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการเรียนรู้ของเด็ก พ่อแม่เป็นครูคนแรกและจะอยู่กบัเด็กตลอดชีวิต โดยสถานศึกษา
หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท าหนา้ท่ีดูแลและพฒันาเด็ก และยงัตอ้งท างานร่วมกับครอบครัวและ
ชุมชนท่ีมีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพฒันาเด็กร่วมกนั ทั้งในการจดัการให้การศึกษาผูป้กครอง การจดั
อบรมผูป้กครองในการดูแลพัฒนาเด็ก มีโปรแกรมในการช่วยเหลือครอบครัวและเด็กในด้าน
สุขภาพอนามยั และการส่งเสริมพฒันาการ มีการส่ือสารกบัผูป้กครองในช่องทางต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
การขออาสาสมคัรจากผูป้กครองท่ีมีความสามารถหลากหลาย มีเวลาหรือตอ้งการช่วยเหลือสนับสนุน
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ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลและพัฒนาเด็ก เปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม ในการ
ตดัสินใจในการด าเนินงาน การสร้างความร่วมมือกบัชุมชนโดยประสานใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรม การให้บริการสนับสนุนการดูแลพฒันาตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กโดยการมี
ส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความไวว้างใจ ความเคารพซ่ึงกันและกัน รวมทั้ งร่วม
รับผิดชอบส าหรับการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

การจดัการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะอาศยัการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัแลว้ การมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับผูเ้รียนตอ้งมีความส าคญัด้วย
เช่นกนั ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นมีความส าคญั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดแนวทางการจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมไวช้ดัเจน 
โดยเฉพาะ มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต ่ากว่าปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ         
แต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา มาตรา 57 ให้
หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาและมาตรา 58(2) ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา โดยเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดังนั้น หาก
โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองในดา้นการจดัการศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมคิด วางแผน ร่วมปฏิบติั 
ก ากบั ตรวจสอบ ประเมินผลกบัโรงเรียน ส่งเสริมความรู้ให้บุตรหลานทั้งท่ีบา้นและโรงเรียนเป็น
ประจ าและสม ่าเสมอจะท าให้บุตรหลานประสบความส าเร็จทางดา้นการศึกษาสูงขึ้นและจะส่งผล
ใหบุ้ตรหลานประสบความส าเร็จในชีวิตดว้ยเช่นกนั (เจตน์สุดา ทศานนท,์ 2546)  

การด าเนินการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยงาน 4 ดา้น คือ การบริหารดา้นวิชาการ การบริหารด้านงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงงานท่ีผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมไดม้ากท่ีสุด
คือ งานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียนเป็นงานท่ีด าเนินการพัฒนานักเรียนโดยใช้กิจกรรม                
ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความเจริญงอกงามในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความประพฤติดีมีระเบียบ 
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม อนัเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมพึงประสงค์ และเป็นงานท่ีส่งเสริมงานดา้น
วิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น               
ให้นักเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข กิจกรรมพฒันาเด็กจึงมี
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ภารกิจท่ีตอ้งรับผิดชอบจดัท าเก่ียวกบั ตวันักเรียนแต่ละคน เช่น ดูแลปกครองและจดับริการส่ิงต่าง ๆ 
ใหแ้ก่นกัเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมบทเรียนใหแ้ก่นกัเรียนอีกดว้ย (สมพิศ โหง้าม, 2550) 
จากการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาเด็กของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในระยะ 12 ปี พบว่า การด าเนินงานกิจกรรมพฒันาเด็ก ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจดัขึ้นตามเทศกาล วนัส าคญัต่าง ๆ และตามหน่วยการเรียนรู้วนัส าคญั ไดแ้ก่ วนัขึ้นปีใหม่ 
วนัเด็ก วนัเขา้พรรษา วนัสงกรานต ์วนัแม่ วนัลอยกระทงและกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดจ้ดัขึ้นนอกเหนือจาก
หน่วยการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เป็นกิจกรรมท่ีขอสนบัสนุนงบประมาณจากเทศบาลหน่วยงานตน้สังกดั  ไดแ้ก่  โครงการ
นิทานในสวน โครงการ Science for kid โครงการการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach 
โครงการ Art for kid โครงการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการ Maker space โครงการสถานศึกษาสู่
ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด   

โดยทั้ง 2 กิจกรรมน้ี เป็นเพียงการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีท าใหผู้ป้กครองเขา้มามี
ส่วนร่วมเท่านั้น ทั้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen & Uphoff, 1980) ซ่ึงทราบ
จากจ านวนการลงทะเบียนการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัขึ้น และจากขอ้มูลรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท าฝ่ายมีส่วนร่วม (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่แตง, 2560) อีกทั้งในการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาเด็กส่วนใหญ่ทางโรงเรียน               
ได้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ เองทั้ งหมด ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการด าเนินงาน
กิจการนกัเรียนและโรงเรียนยงัไม่มีการก าหนดแนวทางแกไ้ขท่ีจะท าให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานกิจการนกัเรียนอย่างจริงจงัและยงัจะส่งผลถึงกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน               
และการประเมินคุณภาพนอกอีกดว้ย  
 จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครอง 
ในการมีส่วนร่วมงานกิจกรรมพฒันาเด็กและศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบ
มีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่            
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กท่ีมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1. ปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมการบริหารงานกิจกรรม

พฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 
2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี เป็นอยา่งไร 
3. ประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี 
 3.  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ในการศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาไวด้งัน้ี 
 1.  ขอบเขตด้ำนตัวแปรท่ีศึกษำ 

 ตัวแปรต้น คือ ปัญหาและความต้องการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมงาน
กิจกรรมพฒันาเด็ก การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและงานกิจกรรมพฒันาเด็ก 
 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง 
 2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร  

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แยกเป็น 3 กลุ่ม  ประกอบดว้ย 
2.1 การศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการส่วนร่วมการบริหารงาน

กิจกรรมพฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากร
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ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้กครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 120 คน   

2.2  การศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี ดา้นการมีส่วนร่วม  

2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  
จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง ผูเ้ช่ียวชาญทางการ
บริหารและผูอ้  านวยการกองการศึกษาเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี  

3.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 3.1  การศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยยึดตามแนวคิด
ทฤษฎีของโคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 
4 ขั้นตอน คือ 

3.1.1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  (Decision Making) 
3.1.2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
3.1.3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
3.1.4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

3.2  การศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี ผูว้ิจัยก าหนดกรอบแนวทางไว ้4 องค์ประกอบ คือช่ือ
แนวทาง วตัถุประสงค ์วิธีการตามการมีส่วนร่วม และเง่ือนไขความส าเร็จ 

3.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก
แบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยยดึขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน และผูว้ิจยัก าหนดกรอบแนวทางไว ้2 ส่วน คือ กลยทุธ์การบริหาร
และแนวทางการบริหาร 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดศพัทเ์ฉพาะส าหรับการศึกษา ดงัน้ี   
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 กิจกรรมพัฒนำเด็ก หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการจดัการเรียนสอนใน
ห้องเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ได ้โดยจดักิจกรรม
ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ  เป็นการบูรณาการร่วมกบักิจกรรมในหลกัสูตร   
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง เปิดโอกาสใหก้บั
ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึ้นดว้ย
ความเตม็ใจและตามศกัยภาพของผูป้กครอง เพื่อใหกิ้จกรรมนั้นด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ร่วมกนัวางแผน ริเร่ิมโครงการ ร่วมกนัเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ตดัสินใจและเลือกกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ  ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 

 2. กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน หมายถึง การท่ีผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ แรงงาน ทรัพยากร สถานท่ี ในการด าเนินงาน
โครงการ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ทั้งดา้นการแสดง
ความคิดเห็น การลงมือปฏิบติั การประสานงาน  

 3. กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์  หมายถึง การท่ีผูป้กครองและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีส่วนในการไดรั้บทราบและรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกบับุตรหลาน จากการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง จดัขึ้น เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การลงมือปฏิบติัและการรับผลตอบแทนในดา้นของค าชมเชย หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

  4. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล  หมายถึง การท่ีโรงเรียนได้มีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดการโครงการให้รายงานเผยแพร่ให้
ทุกคนรับรู้ และทราบถึง ผลดี ผลเสียและหาแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

 ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม่ หรือ ผูท่ี้ท าหน้าท่ีอุปการะเล้ียงดูเด็ก นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประสิทธิภำพของแนวทำงกำรบริหำรงำนกิจกรรมพัฒนำเด็กแบบมีส่วนร่วม                
ของผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่แตง อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  หมายถึง                      
การตรวจสอบยืนยนัของผูเ้ชียวชาญต่อแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. ความเป็นไปได ้หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าแนวทางการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ไปใช้ในการด าเนินงานบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก
แบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จและถูกตอ้งตามตามแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

2.  ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคลอ้ง สัมพนัธ์ พอดี ไม่ขดัแยง้กันของแนวทาง             
การบริหารการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง กับการด าเนินงาน             
การบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
 แนวทำงกำรบริหำรงำนกิจกรรมพัฒนำเด็ก หมายถึง ขั้นตอนการบริหารจดัการกิจกรรม
พฒันาเด็ก เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
 

 



 

 

 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 

 การวิจยั เร่ืองแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1.  แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.1 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  1.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  1.3  ประเภทของการมีส่วนร่วม 
   1.4  รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
  2.  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 3-6 ปี  
  2.1 การจดักิจกรรมประจ าวนั 
  2.2 การจดัประสบการณ์ 
  3.  งานกิจการนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
  4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
1.  แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเกีย่วกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.1 แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ซ่ึงมีนักวิชาการ
ทางการศึกษาไดก้ล่าวไวต้ามทฤษฎี ต่อไปน้ี 
 โคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen and Uphoff, อา้งถึงในกนัตยา คนเท่ียง, 2557, 35) 
ไดจ้ าแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม โดยสรุป คือ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตามแผน มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ดงัต่อไปน้ี 
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 ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการวางแผน ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งท าในกระบวนการ
ตดัสินใจ ประการแรก คือ การก าหนดความตอ้งการและการล าดบัความส าคญั จากนั้นจึงก าหนด
นโยบายและกลุ่มเป้าหมาย การตดัสินใจเป็นส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ 
ระยะวางแผนและระยะการด าเนินการตามแผน 
 ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการด าเนินงานโดย
จะพิจารณาว่าใครสามารถท าประโยชน์โดยวิธีใดไดบ้า้ง เช่น การสนับสนุนทรัพยากร การบริหารงาน 
รวมทั้งการประสานงานดา้นต่าง ๆ และการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซ่ึงจะพิจารณาความส าคญัของผลประโยชน์
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัควรพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ทั้งทางบวกและ
ทางลบ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์และโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงมีส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือ ความเห็น (Views) 
ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้
 อนุสรณ์ สุวรรณสทิศกร (2529, น. 25) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนโครงการ วิธีการ 
การด าเนินการ การติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมในโครงการได้ผลตาม
วตัถุประสงค ์

2. ร่วมตัดสินใจ คือ เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมกันในการ
ตดัสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 

3. ร่วมปฏิบติัตามโครงการ คือ เขา้ร่วมในการด าเนินงานโครงการ เช่น ร่วมออกแรง 
ร่วมบริจาคทรัพย ์ร่วมประสานงานต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. ร่วมติดตามประเมินผลโครงการ คือ เม่ือโครงการเสร็จส้ินแลว้ ไดมี้ส่วนร่วม
ในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
 นารี สุขจิต (2555, น. 35) ไดก้ล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนของโครงการ เร่ิมตั้งแต่การคิดริเร่ิม เร่ิมวางแผน เร่ิมปฏิบัติตามแผน 
รวมถึงการติดตามประเมินผล เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการการด าเนินงานท่ีตอ้งอาศยับุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเขา้มามีบทบาทในการร่วมกนัคิดวางแผน ร่วมกนัด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์รวมถึงร่วม
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ประเมินผล โดยปราศจากการบงัคบัและกฎเกณฑ์ทางสังคม อนัจะน าไปสู่การป้องกนัและพฒันา
กิจกรรมหรือโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.2  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบหน่ึงของการบริหารและการจดัการศึกษา เป็นส่ิงท่ี
ได้รับการยอมรับและน ามาใช้ในการศึกษา เหมาะสมและสอดคลอ้งกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการท างานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก ๆ ฝ่าย ท่ีไดร่้วมมือ ร่วม
ใจ ประสานงาน และรับผิดชอบร่วมกนั โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วม ดงัต่อไปน้ี 
 วลัภา  พรหมฤทธ์ิ (2550, น. 23) ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการหรือ
วิธีการต่าง ๆ ท่ีเปิดโอกาส ให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา ร่วมช่ืนชม
ในผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายกิจกรรม โดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ซ่ึง
ในการด าเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก็เป็นโครงการท่ีต้องอาศัยประชาชนพ่อ แม่ 
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดความถาวรยัง่ยนื  
 ลลิตา  ปวะบุตร (2555, น. 8) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจการต่าง ๆ สนบัสนุน 
ตดัสินใจ ก าหนดการวางแผนอยา่งมีระบบ ก าหนดนโยบาย ติดตามผลและประเมินผลร่วมกนัและ
น าผลปฏิบติังานไปปรับปรุงพฒันางานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 จิตติมา  ชมใจ (2555, น. 45) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีบุคคลเขา้มามี
ส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงาน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า                      
ร่วมรับผิดชอบและร่วมติดตาม ประเมินผล ส าหรับการมีส่วนร่วมของบุคคล กระบวนการเก่ียวขอ้ง
ทั้งทางจิตใจและอารมณ์ ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงความสนใจ และการตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนทั้งดา้นก าลงังานและทรัพยากร ตลอดจนดา้นการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการกระท า  
ซ่ึงการกระท านั้นจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
  ปุณณัตถ ์ สามชูศรี (2555, น. 9) ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การให้บุคคลหรือ
กลุ่มต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการหน่ึงหรือหลายกิจกรรม หรือหลายโครงการ 
โดยจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่มาเพื่อหวงัผลตอบแทนหรือหวงัรางวลั แต่เป็นลกัษณะ
ท่ีแต่ละฝ่ายท่ีเข้ามาร่วมได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเป็นไปอย่างอิสระเสมอภาคและบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มและท าใหเ้กิดความรับผิดชอบร่วมกนัดว้ย 
 ภธัรภร ปุยสุวรรณ (2556, น. 20) ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีบุคคลมีลกัษณะ
รวมตวักนัเพื่อท ากิจกรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงพฤติกรรม     
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ท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรม ทั้งในระดบัการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การวางแผน การร่วมปฏิบติังาน 
การประเมินผล การร่วมรับผลประโยชน์และรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นร่วมกนั 
 สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การสนับสนุน การปฏิบติังาน การติดตามและประเมินผล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ดังนั้น ประสิทธิผลขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับการรวม
พลงัท่ีจะผลกัใหภ้ารกิจประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงั 
 1.3 ประเภทของการมีส่วนร่วม  
 แนวคิดในการแบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมของนกัการศึกษามีความแตกต่างกนั 
ดงัน้ี 
 โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff อ้างถึงในภัทรภร ปุยสุวรรณ, 2556, น. 31) 
ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นมี 3 มิติ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในเร่ืองอะไร ใครเขา้มามีส่วนร่วมและ 
มีส่วนร่วมด้วยวิธีใด ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมจะต้องใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์หลักในการแบ่ง
ประเภทของการมีส่วนร่วม 
 ภทัรภร ปุยสุวรรณ (2556, อา้งถึงใน ณัฐนนท์ คา้ขาย, 2562, น. 34) ไดก้ล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมจ าแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม โดยใชเ้กณฑแ์บ่งออกเป็น 11 เกณฑ ์
 1.  การจ าแนกตามกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม เป็นการจ าแนกท่ีพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมของโครงการวา่มีกิจกรรมอะไรบา้ง ท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยซ่ึงกิจกรรม
ต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของงานหรือโครงการ แต่โดยทัว่ไปแลว้การพิจารณา
การมีส่วนร่วมในมิติน้ีจะมีกิจกรรม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ การด าเนินโครงการ 
และการสนบัสนุนโครงการ 
  2. การจ าแนกตามประเภทของขั้นตอนการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ 
  ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
  ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
  ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินโครงการ 

3. การจ าแนกตามประเภทและความสมัครใจ ได้แบ่งระดับความสมัครใจเป็น                 
3 ระดบั คือ ระดบัมีส่วนร่วมในการสมคัรใจ ระดบัมีส่วนร่วมในการถูกชกัน า ระดบัการมีส่วนร่วม
ในการบงัคบัหรือเกณฑจ์ากผูมี้อ านาจเหนือกวา่ 

4. การจ าแนกตามประเภทของวิธีการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การ
มีส่วนร่วมโดยตรง ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ
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ท ากิจกรรม และการมีส่วนร่วมทางอ้อม เป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งทางออ้มหรือผา่นตวัแทน 

5. การจ าแนกตามประเภทของความเข้มของการมีส่วนร่วม โดยแบ่งระดับการมี
ส่วนร่วมเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม ระดบัการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน และระดบั
การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง 

6. การจ าแนกการมีส่วนร่วม โดยการพิจารณาจากจ านวนของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม
หรือจ านวนคร้ังของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม 

7. การจ าแนกตามประเภทของระดบัประสิทธิผล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมเขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
โครงการอยา่งชดัเจนและการมีส่วนร่วมท่ีไม่มีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมท่ีผูเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการเพียงบางส่วน 

8. การจ าแนกตามพิสัยของกิจกรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเน่ือง คือ การมีส่วนร่วมโดยตลอด หรือการมีส่วนร่วมตลอดช่วงเวลาและการมีส่วน
ร่วมเป็นช่วง ๆ  

9. การจ าแนกตามประเภทของระดบัองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการ
มีส่วนร่วมระดบัล่าง ระดบัการมีส่วนร่วมในระดบักลาง และระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัสูง 

10. การจ าแนกตามประเภทของผูมี้ส่วนร่วม โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and 

Uphoff) ได้จ าแนกผูเ้ข้ามีส่วนร่วมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผูท่ี้อาศัยในท้องถ่ิน ผูน้ าท้องถ่ิน 
เจา้หน้าท่ีของรัฐ คนต่างประเทศ โดยพิจารณาผูมี้ส่วนร่วมดงักล่าวจาก คุณลกัษณะส่วนตวัต่าง ๆ 
เช่น เพศ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว การศึกษา ระดบัชนชั้นทางสังคม ระดบัรายได ้ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั
และสถานภาพการถือครองท่ีดิน เป็นตน้ 

11. การจ าแนกตามประเภทของลกัษณะการวางแผน ซ่ึงวิธีน้ีอาศยัหลกัท่ีว่า โครงการ
พฒันามีวิธีการวางแผนท่ีแตกต่างกนั ถา้หากวางแผนเป็นแบบลงล่าง การมีส่วนร่วมจะนอ้ย อ านาจ
ตวัสินใจจะอยู่ชั้นน าระดบัสูง แต่ถา้เป็นการวางแผนจากล่างขึ้นบน การมีส่วนร่วมจะมาก เพราะอ านาจ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัล่าง 
 สรุปไดว้า่ ประเภทของการมีส่วนร่วมนั้นมีอยูห่ลายประเภท สามารถแบ่งตามกิจกรรม
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงเม่ือบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดแลว้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม
อยา่งไร แลว้ท าใหมี้ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทุกดา้นดีขึ้นหรือเหมาะสมกวา่สภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่
 1.4 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงรูปแบบกาบริหารแบบมีส่วนร่วมไวห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี 
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ฉลองรัฐ สังขรัตน์ (2549, อา้งถึงใน ณัฐนนท์ ค้าขาย, 2562, น. 30) ได้กล่าวว่า 
รูปแบบการมีส่วนร่วมสามารถพฒันาใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถท่ีจะด าเนินกรพฒันาต่อเน่ืองไป
ดว้ยตนเอง โดยไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของการมีส่วนร่วมในลกัษณะต่าง ๆ คือ ร่วมการประชุม ร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ประสานงาน ร่วมรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม ชักชวนเพื่อนบ้าน ร่วม
เสียสละแรงงาน อุปกรณ์ ร่วมเสียสละเงินทอง และร่วมติดตามโครงการ 

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2545, อ้างถึงใน ลลิตา ปวะบุตร, 2555, น. 10-11) ได้กล่าวว่า 
การก าหนดรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีในการการปฏิบติังาน 
และเป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง โดยมีรูปแบบ 4 
รูปแบบ คือ 

1.  การปรึกษาหารือ (Consultive Management) เป็นการบริหารแบบเปิด
โอกาสให้ผูท่ี้ปฏิบติังานหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ 
เช่น คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบ
น้ีจะเป็นการกระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจให้กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้มีส่วนร่วม ใน
การด าเนินงานระบบการปรึกษาหารือน้ี เหมาะส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้ขึ้นไป โดยมอบหมายให้
ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ของคณะท างาน ประธานโครงการ ประธานกรรมการหรือกรรมการ 

2.  กลุ่มคุณภาพ (Q.C.Cireles) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีเขา้มามีส่วนร่วมได้
ร่วมปฏิบติังานในระดบักลุ่ม ตั้งแต่ 3 – 10 คน ท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ซ่ึงกลุ่มคุณภาพน้ีเหมาะ
กบัผูป้ฏิบติังานระดบัปฏิบติัหรือระดบัหัวหน้าเพราะเป็นการฝึกและเปิดโอกาสการท างานร่วมกนั 
เพื่อคน้หาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

3. ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ท่ีได้ผลมากท่ีสุดในทางปฏิบติั โดยมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากขอ้เสนอแนะท่ีพบเห็นโดยทัว่ ๆ ไป    
เป็นรูปแบบท่ีมีแบบฟอร์มขอ้เสนอแนะให้ผูป้ฏิบติัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรอกตามแบบท่ีก าหนดให ้
เช่น ปัญหาท่ีพบเห็นคืออะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไร วิธีแกปั้ญหามีอะไรบา้งและผลท่ีคาดว่า                
จะไดรั้บอย่างไร แบบฟอร์มอาจมีความแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของหน่วยงาน แลว้น าเสนอให้
ผูมี้อ  านาจพิจารณาด าเนินการต่อไป และถา้มีการน าขอ้เสนอแนะใดไปปฏิบติั ควรมีการประชาสัมพนัธ์
และพิจารณาใหผ้ลตอบแทน 

4. ระบบส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการ (Employee Ownership 

Plan) รูปแบบน้ีพบมาในการบริหารกิจการของบริษทั หน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็น  
การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการองคก์ร โดยการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัใน
ทุกระดับได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซ้ือหุ้นของบริษัท ซ่ึงจะช่วยให้
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ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่าไดเ้ป็นเจา้ของกิจการเองและมีความผูกพนัในการปฏิบติังานเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกนั เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายพึงพอใจและมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  ภทัรภร ปุยสุวรรณ (2556,น. 214) ไดก้ล่าววา่รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสถานศึกษา ท่ีได้วิเคราะห์องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนซ่ึงประกอบด้วย             
ดา้นการประเมินผล ดา้นการสนบัสนุนทรัพยากร ดา้นการสร้างภาคีเครือข่าย ดา้นบรรยากาศองคก์ร 
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่วนด้านความสัมพนัธ์ทางออ้มระหว่าง ด้านบรรยากาศองค์กร         
และดา้นการสร้างภาคีเครือข่าย 
 สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมจากแนวคิดทฤษฎีท่ีได้ศึกษา ผูว้ิจยัจึงน าเอาการมีส่วนร่วม           
มาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
2. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็ก อายุ 3–6 ปี เป็นการจัด
การศึกษาลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับการพฒันาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้ได้ตามวยัและตามความสามารถของแต่ละคน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตได้ตามวยั มีสุขนิสัยท่ีดี มีสุขภาพจิตท่ีดี รวมถึงมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดีงาม มีทกัษะชีวิตและปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้ มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม             
ตามวัยซ่ึงในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ถือเป็นการจัดประสบการณ์การเรียน รู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 26) โดยมีแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี  
  3.1 การจัดกจิกรรมประจ าวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็ก 3 – 6 ปี สามารถจดักิจกรรมไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้
ครูผูส้อนหรือผูจ้ดัประสบการณ์ได้ทราบว่าในแต่ละวนัจะจดักิจกรรมอะไรบ้าง ทั้งน้ีในการจดั
กิจกรรมประจ าวนัตอ้งขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมในการน าไปใชข้องแต่ละหน่วยงานและสภาพของ
ชุมชนท่ีส าคญัผูส้อนตอ้งค านึงถึงการจดักิจกรรมให้ครอบคลุมพฒันาการทุกด้าน โดยในการจดั
กิจกรรมมีหลกัการและขอบข่ายของการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
  3.1 หลกัการจดักิจกรรมประจ าวนั 
  3.1.1 ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมของแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยั
เด็กและตามความสนใจของเด็ก 
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  3.1.2 กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิดทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเลก็ เวลาไม่ควรเกิน 20 นาที 
  3.1.3  กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ                  
คิดแกปั้ญหา ใชเ้วลาประมาณ 40 – 60 นาที 
  3.1.4  กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนควรมีความสมดุลกนั กิจกรรมท่ีใช้
กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ฯลฯ ควรจดัให้
ครบทุกประเภท  
 3.2  ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวนั 
 การเลือกกิจกรรมท่ีจะน าใช้ในการแต่ละวนั ตอ้งขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมในการ
น าไปใชแ้ละตอ้งครอบคลุมพฒันาการทุกดา้น ดงัน้ี 

3.2.1 การพฒันากลา้มเน้ือใหญ่ เป็นการพฒันาความแข็งแรง การทรงตวั การยืดหยุ่น 
และความคล่องแคล่วในการใช้อวยัวะส่วนต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นกลางแจ้ง                 
ปีนป่ายอิสระและเคล่ือนไหวตามจงัหวะดนตรี 

3.2.2  การพฒันากลา้มเน้ือเล็ก เป็นการพฒันากลา้มเน้ือมือ น้ิวมือ การประสาน
สัมพนัธ์ระหว่างกลา้มเน้ือมือกับระบบประสาทตา โดยการจดักิจกรรมให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่น
สัมผสั เล่นเกมการศึกษา การใชว้สัดุศิลปะ 

3.2.3  การพฒันาอารมณ์ จิตใจและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้
เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง มีความเช่ือมัน่และกลา้แสดงออก มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์
ประหยดั มีเมตตา กรุณา มีมารยาทและปฏิบติัตามวฒันธรรมไทย โดยการจดักิจกรรมผ่านการเล่น
ใหเ้ด็กตดัสินใจเลือกและฝึกปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.4 การพฒันาสังคมนิสัย เป็นการพฒันาให้เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกได้
อย่างเหมาะสมกบัวยัและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข โดยให้เด็กไดป้ฏิบติักิจวตัรประจ าวัน 
อยา่งสม ่าเสมอใหเ้ล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

3.2.5  การพฒันาการคิด เป็นการพฒันาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผล โดยการจดักิจกรรมให้เด็กได้ฝึกอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นการศึกษานอกสถานท่ี ฝึกการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 

3.2.6  การพฒันาภาษา เป็นการพฒันาให้เด็กได้ใช้ภาษาในการส่ือสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเขา้ใจ โดยการตั้งค  าถามในส่ิงท่ีสงสัยใคร่รู้ การจดักิจกรรมทางภาษา
ให้มีความหลากหลาย และค านึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัเด็ก มุ่งให้เด็กได้
กลา้แสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน 
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  3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตาม
จินตนาการ การประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ฯลฯ 
 สรุปไดว้่า การจดักิจกรรมประจ าวนั เป็นการจดักิจกรรมส าหรับเด็กซ่ึงสามารถจดั
ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้และความเหมาะสมของหน่วยงานและชุมชน ในการจดั
กิจกรรมให้กบัเด็กตอ้งเหมาะสมกบัวยัและสามารถยืดหยุน่ไดต้ามความตอ้งการและสนใจของเด็ก 
และตอ้งครอบคลุมพฒันาการทุกดา้นใหก้บัเด็ก 
 3.3  การจดัประสบการณ์ 
    3.3.1  หลกัการจดัประสบการณ์ 
      1) จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  
     2) เน้นเด็กเป็นส าคัญ ตามความต้อง ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและบริบทท่ีเด็กอาศยัอยู ่
       3) ให้เด็กไดรั้บการพฒันา โดยให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาการของเด็ก 
       4) ประเมินพฒันาการเด็กอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และเป็นส่วนหน่ึงของ
การจดัประสบการณ์ 
       5) ใหพ้่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชนและทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
  3.3.2 แนวทางการจดัประสบการณ์ 

1)  จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกับพฒันาการเด็ก ให้เหมาะสมกับอาย ุ 
วุฒิภาวะ และระดบัพฒันาการ  

2)  จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก เด็กไดเ้รียนรู้ผ่าน
การเล่น ผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดส้ ารวจ สังเกต สืบคน้ ทดลอง และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

3)  จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทกัษะและ
สาระการเรียนรู้ 

4)  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดค้ิด วางแผน ตดัสินใจไดล้งมือท าและน าเสนอ
ความคิด โดยครูเป็นผูส้นบัสนุนอ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 

5)  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืนกบัผูใ้หญ่ สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีอบอุ่น และท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่าง ๆ 

6)  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ี
สอดคลอ้งกบัริบท สังคม และวฒันธรรมของเด็ก 
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7) จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใชชี้วิตประจ าวนั 
ตามแนวทางหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินยั 

8) จัดประสบการณ์ทั้ งในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ี
เกิดขึ้นในสภาพจริง 

9) จดัท าสารนิทศัน์ด้วยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับพฒันาการและการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวิจยัในชั้นเรียน 

10) จดัประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการ
วางแผน การสนบัสนุน การเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินพฒันาการ 
 สรุปได้ว่าการจดัประสบการณ์ เป็นการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในลกัษณะของการบูรณา
การผ่านการเล่น การลงมือท าจากการจดัประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ท าให้ เด็กเกิดความรู้ 
ทกัษะดา้นต่าง ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเด็กไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้น ร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญา และไม่จดัเป็นรายวิชา   
 
3. งานกจิกรรมพฒันาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สังกัดเทศบาล
ต าบลแม่แตง  แต่เดิมเป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในเขตต าบลแม่แตง มีอยู่ 3 ศูนย ์คือ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นตีนธาตุ หมู่ท่ี 5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสันปูเลย หมู่ท่ี 6 และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองบวั หมู่ท่ี 7 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้
ถ่ายโอนภารกิจการด าเนินงานให้แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2546 
ให้อยู่ในการก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่แตง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล               
แมแ่ตง, 2560, น. 1) 
 ปี พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แตง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ไทยเขม้แข็งให้ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
จ านวนเงิน 1,578,591 บาท มีพื้นท่ีทั้ งหมด 372 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียน ทางคณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แตง เห็นปัญหาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงได้
มีการยุบรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์ให้มารวมกนัและไดจ้ดัตั้ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่แตงขึ้ น เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รับเด็กอายุตั้ งแต่ 2-5 ขวบ มีอยู่ 4 
ระดบัชั้น คือ ระดบัชั้นเตรียมเด็กเล็ก ระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 1 ระดบัชั้นปฐมวยัปีท่ี 2 และระดบัชั้น
ปฐมวยัปีท่ี 3 โดยมีครูทั้งหมด จ านวน 6 คน 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ไดย้กฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง สังกดั
เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบนัมีนักเรียน จ านวน 
120 คน โดยรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 – 5 ปี มีอยู่ 3 ระดบัชั้น คือ ระดบัชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียนจ านวนทั้งส้ิน 
38 คน ระดบัอนุบาล 2 มีนักเรียนจ านวนทั้งส้ิน 38 คน และระดับชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียนจ านวน
ทั้งส้ิน 44 คน โดยมีครูทั้งหมดจ านวน 4 คน คอยช่วยเหลือและดูแลในการจดัการเรียนการสอนและ
จดักิจกรรมต่าง ๆ  
 การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดแ้บ่งโครงสร้างงานเป็น 4 กลุ่มโดยมีบุคลากรกองการศึกษาเทศบาลต าบลแม่แตงและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่แตงเขา้มาร่วมในการบริหารงานดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่ การบริหารงานดา้นวิชาการ 
การบริหารงานด้านงบประมาณและกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป            
ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1. งานจดัท าแผนงบประมาณ 1. งานบุคลากร            1. งานประชาสัมพนัธ์ 
        พฒันากระบวนการสอน 2. งานจดัท าแผนปฏิบติัการ 2. งานวินยั                              2. งานอาคารสถานท่ี 
   2.  งานทะเบียน วดัผล ประเมินผล 3. งานจดัท าบญัชีและการเงิน 3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 3. งานโภชนาการ 
   3.  งานผลิตส่ือนวตักรรมและ 4. งานริหารสินทรัพยแ์ละพสัดุ 4. งานระบบดูแลช่วยเหลือ     4. งานส ามะโน 
        เทคโนโลยีเพ่ือการสอน 5. งานควบคุมภายใน      นกัเรียน                                  นกัเรียน 
   4. งานนิเทศภายใน 6. งานระดมทุน  5. งานทะเบียนประวติั            5. งานเทคโนโลยีสาร 
   5. งานพฒันาหลกัสูตร 7. งานวางแผนพสัดุ           ฯลฯ                                    สนเทศ 
   6. งานประกนัคุณภาพ 8. งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                                 6. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
   7. งานห้องสมุดและพฒันา 9. งานกิจกรรมนกัเรียน                                                                                    ฯลฯ 
     แหล่งเรียนรู้ 10. กิจกรรมวนัส าคญั 
   8.งานวิจยั  11. กิจกรรมประเพณีและวฒันธรรม   
        ฯลฯ                       ฯลฯ       

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 

 โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่แตง 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและ
กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป 
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 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติั
ตามแผน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเป็นการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการให้
นักเรียนไปพฒันาศกัยภาพของตนเองตามความถนัดและความสามารถของตนเอง โดยโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตงจะตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมของโครงการต่าง ๆ คือ เสนอโครงการ
ของบประมาณร่วมกบัผูร่้วมงาน จดัระบบขอ้มูล และปฏิทินปฏิบติังาน กบัผูร่้วมงาน รับผิดชอบ
การด าเนินกิจกรรม รวมถึงพิธีการต่าง ๆ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในการจดักิจกรรมของแต่ละ
โครงการ สืบเสาะขอ้มูลของแต่ละโครงการ วางแผนการด าเนินงานร่วมกบัผูร่้วมงาน เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จดบนัทึก ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานส่งหน่วยงาน
ตน้สังกดัรับทราบ หลงัจากด าเนินงานเรียบร้อยแลว้ 
 ความส าคัญของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 การจดักิจกรรมควรเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองอย่างครบวงจร เนน้การท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 6)  โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน รวมถึงค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด และการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีท่ีก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได้
อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้ร่วม
กิจกรรมไดห้ลายรูปแบบ อาจจดัแยกหรือบูรณการไวด้ว้ยกนัก็ได ้(กรมวิชาการ, 2545, น. 2 - 4) 
 จุดมุ่งหมายของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันา ดงัน้ี 

 1. พฒันาความเป็นมนุษยใ์หค้รบทุกดา้น ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 2. พฒันาความสามารถของตนเองตามศกัยภาพ 
 3.  เขา้ร่วมและปฏิบติักิจกรรมท่ีเลือกตามความสนใจและความถนดั 

 เป้าหมายการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน มุ่งส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1. ไดรั้บประสบการณ์หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญดา้นวิชาการ 
 2. คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 3.  เห็นคุณค่าองคค์วามรู้ น าไปพฒันาตนเอง 
 4.  พฒันาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมท่ีดีในการด าเนินชีวิต สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 5. มีจิตส านึกดา้นระเบียบวินัย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศ 
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  หลกัการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
2.  จดัใหเ้หมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนดัและความสามารถ 
3.  บูรณาการวิชาการกบัชีวิตจริงให้ผูเ้รียนไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
4.  ใชก้ระบวนการกลุ่ม จดัประสบการณ์ ฝึกการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรคจิ์นตนาการ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
5.  มีจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  มีการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม  
7.  ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมดว้ยตนเอง ครูเป็นท่ีปรึกษาและคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
8.  ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของสถาบนั บา้น วดั ชุมชน 
9.  มีการประเมินผลการจดักิจกรรม ดว้ยวิธีท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

  แนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
1. เก้ือกูล ส่งเสริมสาระการเรียนรู้ โดยจดัเป็นโครงการ/โครงงาน ท่ีเป็นไปในลกัษณะ

การบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากสาระการเรียนรู้  
2.  สนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ของผูเ้รียน โดยจดัในรูปแบบของ

ชมรม / ชุมนุม เช่น กีฬา ดนตรี งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานแนะแนว ฯลฯ 
3.  การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม โดยจดัเป็นกิจกรรม

กลุ่มเพื่อสร้างเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้แก่นกัเรียน เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมส่งเสริม
การท าดี ฯลฯ 

4.  ให้บริการดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยจดัเป็นกิจกรรม
ฝึกการท างานและใหบ้ริการ เช่น หอ้งสมุด อาหารกลางวนั  สหกรณ์ร้านคา้ ฯลฯ 
 การปฏิบัติกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนท่ีส่งผลให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จะต้องเป็น
กิจกรรมท่ีมีความหมายกับผูเ้รียน นั่นคือสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล สามารถดึงศักยภาพ ความพิเศษท่ีอยู่ในตัวผูเ้รียนออกมาให้เด่ นชัด                    
มีจิตส านึกและมีคุณลกัษณะนิสัยเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
จึงมีหลกัการ ดงัน้ี 

1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการท่ีสัมพนัธ์กับความสนใจ 
ความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
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2. ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงร่วมกนัเป็นกลุ่ม  
3. บูรณาการความรู้และวิชาการในหอ้งเรียนมาสู่การปฏิบติั ทั้งในเชิงทกัษะงานศิลปะ 

งานอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิต 
4.  เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง บา้น ชุมชน วดั สถานศึกษาและต่อยอดภูมิปัญญาไทย 

 กจิกรรมนักเรียน 
 กิจกรรมนักเรียน มีจ านวนทั้งหมด 9 โครงการ  เป็นส่วนหน่ึงของงานกิจการนักเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้เด็กได้บู รณาองค์ความรู้ท่ีได้รับจากใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับข้องกับวนัส าคัญ 
ประเพณี วฒันธรรมและเก่ียวกับอนามัยเด็ก โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตงจะต้อง
ด าเนินการจดักิจกรรมของโครงการต่าง ๆ คือ เสนอโครงการร่วมกับผูร่้วมงาน จดัระบบข้อมูล             
และปฏิทินปฏิบติังาน กบัผูร่้วมงาน รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม รวมถึงพิธีการต่าง ๆ จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรมของแต่ละโครงการ สืบเสาะข้อมูลของแต่ละโครงการ                   
วางแผนการด าเนินงานร่วมกบัผูร่้วมงาน เก่ียวกบัการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จดบนัทึก 
ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานส่งหน่วยงานตน้สังกดัรับทราบ หลงัจากด าเนินงานเรียบร้อย
แลว้ 
 จะเห็นไดว้่าขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่แตง               
มีความคลอบคลุมการบริหารดา้นการส่งเสริมพฒันาให้นักเรียนไดมี้วินัย คุณธรรม จริยธรม ดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน ดา้นการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
ของนกัเรียนและดา้นการประเมินผลงานปกครองนกัเรียน 
 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สิรินทิพย์  สิทธิศักด์ิ (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาเขตภาษีเจริญและเขตบางกอกใหญ่ ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการมี
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การร่วมกิจกรรม การร่วม
ระดมทรัพยากร การร่วมประเมินผล และการร่วมวางแผน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความสัมพนัธ์
กบับุคลากรในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความเช่ือถือในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
ความคาดหวงัท่ีจะไดป้ระโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และความรู้ความเขา้ใจในการ
บริหาร อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ได้แก่ อายุ ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ความเช่ือถือใน
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โรงเรียน ความคาดหวงัท่ีจะได้ประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร และปัจจัยท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

ภัธรภร ปุยสุวรรณ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของสมาคมผูป้กครองและครูท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย ผลการวิจยั พบวา่ องคป์ระกอบ
ของการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาของสมาคมผูป้กครองและครูท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่าย บรรยากาศองค์การ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิก การประเมินผลและการ
สนบัสนุนทรัพยากร โดยมีรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีความสัมพนัธ์ทางตรงระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
การประเมินผล การสนับสนุนทรัพยากร กบัการสร้างภาคีเครือข่าย บรรยากาศองค์การ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกและความสัมพนัธ์ทางออ้มระหว่าง บรรยากาศองคก์ารและการสร้างภาคีเครือข่าย ซ่ึงมี
แนวทางท่ีเหมะสมกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาของสมาคมผูป้กครองและครู
ท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย อยู่ 28 แนวทาง และผลของการตรวจสอบแนวทางท่ีเหมาะสมในการมี
ส่วนร่วมโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ความเหมาะสมกบับริบท มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชมี้ความ
ถูกตอ้งเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพฒันาสถานศึกษา 
 กชกร  สระแก้ว (2556) ได้ศึกษาความต้องการและแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารงานโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถมัป์” อ าเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด ผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยภาพรวมอยู่ระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมการ
บริหารงานโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางในทุกดา้น ซ่ึงเรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย
ได้ดงัน้ี ความตอ้งการดานการบริหารงานวิชาการ ความตอ้งการดา้นการบริหารงานบุคคล ความ
ตอ้งการดา้นการบริหารงบประมาณ และความตอ้งการดา้นการบริหารงานทัว่ไป เม่ือจ าแนกตาม
เพศ และระดบัชั้นของนกัเรียน พบวา่ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
โรงเรียน ท่ีมีเพศต่างกนั มีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและราย
ดา้นมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แต่ไม่พบความแตกต่างในความตอ้งการการ
มีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมีนักเรียนในปกครองต่างระดบัชั้นกนั โดยแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารงานโรงเรียนมากท่ีสุด ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ คือ การมีส่วนร่วม
ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนในการจดักิจกรรม “วนัวิชาการ” ดา้นงบประมาณ คือ การมีส่วนร่วม
ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านบุคลากร คือ การมีส่วนร่วมให้การ
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สนับสนุนเก่ียวกบัสวสัดิการของบุคลกรในโรงเรียนและดา้นบริหารทัว่ไป คือ การมีส่วนร่วมให้
ขอ้มูลแก่ทางโรงเรียนเม่ือพบปัญหาเก่ียวกบัดา้นบริหารทัว่ไป 
 ภาณุวฒัน์  ส าโรงแสง (2556) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษากับชุมชนในเขตบริการการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ระดับของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษากบัชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบา้นไร่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ทั้ง 12 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ระดบัการมีส่วนร่วม 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ ดา้นการพฒันาส่ือ
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ และดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา ส่วนอีก 8 ดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่
ชุมชน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพในถานศึกษา ดา้น
การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษาและด้านการนิเทศ
การศึกษา  
 นงคราญ  ศุกระมณี (2557) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกบัการปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ดา้นการด าเนินงาน 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 2) ผลการเปรียบเทียบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ในภาพรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือ ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี มีการมีส่วนร่วม มากกว่า ประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี มีการมีส่วนร่วมมากกว่า
ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึ้นไป 
 ศิริบงกช  เหรียญทอง (2557) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหาร
จดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ผลการวิจยั 
พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนรายดา้นเรียงล าดบั
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จากมากไปน้อย คือ ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองลงมาคื อ ด้านอาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน เป็นล าดับ
สุดทา้ย การมีส่วนร่วมด้านส่งเสริมเครือข่ายพฒันาเด็กปฐมวยั อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ี ยวกับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และยงัพบปัญหาดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีส่วนใหญ่คุณวุฒิไม่ตรงกบัลกัษณะงาน
ท่ีท า อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายใน ภายนอก ไม่ไดม้าตรฐาน เน่ืองจากมีการสร้างมานาน 
โดยส่วนใหญ่ผูป้กครองสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง แต่ไม่ได้เขา้มามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลและศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมน้อย และผูบ้ริหารให้ความส าคญักับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงแนวทางแกไ้ขปัญหา พบว่า ควรกระตุน้ใหผู้ท่ี้ท าหนา้ท่ีใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร หากไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ได ้ควรมีการปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ควรให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในหลักสูตรท่ีตรงกับลักษณะงาน เปิดโอกาสให้
ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อ
เป็นการกระตุน้ให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างานและเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกด้าน ทุกกระบวนการ ขั้นตอน 3) ขอ้เสนอแนะแนวทาง        
การมีส่วนร่วม พบวา่ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ คือ ร่วมรับรู้ 
ร่วมท าและร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริหารจดัการ ดา้นบุคลากร ดา้นอาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนและดา้น
ส่งเสริมพฒันาเครือข่ายเด็กปฐมวยั การเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มีส่วนร่วมนั้น ควรด าเนินการ
โดยการเชิญผูป้กครองเขา้ร่วมประชุม เชิญร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
และกระตุน้ให้ผูป้กครองเห็นความส าคญัของเครือข่ายระหว่างผูป้กครองกับผูป้กครอง ระหว่าง
ผูป้กครองกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และระหวา่งผูป้กครองกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 ณาตยา  ภู่นาค (2557) ไดศึ้กษาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอโพทะเล ผลการวิจยั พบว่า โดย
ภาพรวม การมีส่วนร่วมของคณะกรรมสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมดว้ยการจดัประชุมช้ีแจงกบัคณะกรรมการสถานศึกษาและสร้าง
ความเขา้ใจถึงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยใช้มาตรฐานการศึกษา
และตวับ่งช้ีคุณภาพเป็นกรอบในการด าเนินงานแก่บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
ชดัเจน 
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 พชรภรณ์  สิงห์สุรี (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผลการวิจยัพบว่า 1) การมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง จนัทบุรีและตราด จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นระบบ
บริหารและการจดัการศึกษาดา้นการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ
ดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ 4) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด จ าแนกตามเขตจงัหวดั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั และดา้นครู อาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 วรวุฒิ  ต๊ะคาวรรณ์ และคณะ (2558) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ผลการวิจยั 
พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม 4 ดา้น อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารบุคลากร ด้านการ
บริหารงบประมาณ และดา้นการบริหารวิชาการ ตามล าดบั ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีนอ้ย 
มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมน้อย สถานศึกษาก าหนดเน้ือหาวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบมากกว่าให้ร่วมพิจารณา เสนอแนะและมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มากเท่าท่ีควร แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า 
สถานศึกษาควรจดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจและน าคณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาอ่ืน ควรจัดท าคู่ มือบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาและแจกให้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ควรแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการดา้นต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาและมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นตามวาระการประชุม 
 ประจวบ หนูเล่ียง และคณะ (2558) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมของจงัหวดัพทัลุง ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นตรงกันว่า การจดัการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมควรมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) การร่วมคิด 2) การร่วมวางแผน 3) การ
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ร่วมด าเนินการ 4) การร่วมติดตาม 5) การร่วมประเมินผล 6) การร่วมในผลประโยชน์ ผลของการ
พฒันารูปแบบ เป็นรูปแบบท่ีตอ้งด าเนินการเป็นกระบวนการขั้นตอนตามองค์ประกอบ 6 ด้าน             
แต่ละดา้นมีขั้นตอน กระบวนการด้านละ 6 ขั้นตอนย่อย การประเมินรูปแบบ ท่ีพฒันาขึ้นจากผล
การสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นดว้ยกบัองค์ประกอบของการจดัการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมทุกองคป์ระกอบ และจากผลการประเมินความคิดเห็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยแบบสอบถาม พบว่า มี
ระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัองคป์ระกอบในรูปแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 สาธิต  ปรัชญาอริยะกุลและคณะ (2560) ไดศึ้กษา รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเชิงบูรณาการ ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหาร                   
จัดการศึกษาในงาน 6 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบริหาร งานบุคคล                     
งานงบประมาณ งานระดมทรัพยากรและงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่า งานสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนมีระดบัการมีส่วนร่วมทั้งสภาพจริงและความคาดหวงัสูงสุด ส าหรับการมี
ส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมตามสภาพจริงมากท่ีสุด คือ ร่วมด าเนินการและ
ระดับการมีส่วนร่วมตามความคาดหวงั คือ ร่วมวางแผน ส่วนการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล              
ทั้งสภาพจริงและความคาดหวงัมีส่วนร่วมระดบัน้อยท่ีสุด 2) รูปแบบการบริหารจดัการการศึกษา
ของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเชิงบูรณาการท่ีเหมาะสมต้องอยู่บนพื้นฐาน             
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาเชิงพื้นท่ีโดยใชวิ้ธีการมี ส่วนร่วม
การจดัการศึกษา 
 ฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม (2560) ได้ศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผลการวิจยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมากทั้งในภาพรวมและ
รายดา้น และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 75.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 กรรณิกา  จันสายทอง (2561) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวยั สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ผลการวิจยั พบวา่ สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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อยู่ในระดบัมาก ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และดา้นนิเทศภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมสถานศึกษาระดบัปฐมวยั ท่ีมีปัญหามากท่ีสุด ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา คือ ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ คือ ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยค านึกถึงความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้รียน ด้านการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คือ นักเรียนไม่ให้
ความร่วมมือในการดูแลรักษาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
คือ โรงเรียนไม่มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับให้บริการแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก 
ด้านการนิเทศภายใน คือ ไม่มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการนิเทศภายในของ          
แต่ละปีการศึกษา ส่วนแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ระดบัปฐมวยั ไดแ้ก่  

1. ดา้นการพฒันาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา โดยการประชุมผูบ้ริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู เพื่อวางแผนก าหนดภาระ ขอบข่ายงานท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรปฐมวยั มีการจดัตั้ง
เครือข่ายผูป้กครองปฐมวยัในการพฒันาหลกัสูตรปฐมวัยและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส ารวจและ
สัมภาษณ์ความตอ้งการของชุมชน 

2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูน าเสนอแนวทาง กรอบ
การพฒันาเด็กปฐมวยั และเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเชียวชาญมาให้ความรู้แก่ผูป้กครอง ชุมชน
และทอ้งถ่ิน และน าคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองไปทศันศึกษาในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา
ปฐมวยัท่ีประสบความส าเร็จ 

3. ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ มีการปลูกจิตส านึก
ให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ระดมทรัพยากรในการ
จดัหาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรการเครือข่ายปฐมวยัเก่ียวกบั
การพฒันาส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษา 

4. ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ มีการจดัประชุมผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระดมทรัพยาก รโดยผ่าน
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง และศิษยเ์ก่า และส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชน 
และจดัท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

5. ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศ ประชุมผูบ้ริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการนิเทศชั้นเรียนเพื่อจดัท าแผนการนิเทศ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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นิเทศ ก ากบั ติดตาม โดยให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วม และจดัท าก าหนดการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศ 
วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการนิเทศ ติดตาม 

จุฑามาศ  พนัสวรรค ์(2562) ไดศึ้กษา การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า สภาพ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาของการมีส่วนร่วม คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาบางคนติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้ อีกทั้งยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีของการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนรูปแบบการมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ นั้น ประกอบดว้ย 3 รูปแบบ 
คือ สร้างการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพและเพิ่มช่องทางการติดต่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไลน์ 
เฟซบุ๊ก วารสาร เป็นตน้ อีกทั้งการสร้างความตระหนัก ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการก่อน – หลัง 
จ านวน 4 คร้ัง / ปี  

พรปวีณ์ เดชจุ้ย (2560) ได้ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 
ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวม ของการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้น
อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ซ่ึงไดน้ าเสนอแนวทางการมี
ส่วนร่วมดว้ยการจดัประชุมช้ีแจงให้ผูป้กครองรับทราบมาตรฐาน ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม 
และความปลอดภยั ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั แก่ผูป้กครอง โดยเสนอใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม
ในการจดัท าแผน ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการพฒันาอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
นั้นมีความส าคัญต่อการพฒันาเด็ก ทั้ งในด้านการวางแผน การบริหารงาน การจดักิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาเด็กในด้านต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรง ทั้ง
ทางด้านความรู้ ความสามารถ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม รวมถึงการส่งเสริมหลกั
ประชาธิปไตย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงาน และน าผล
ประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซ่ึงจะท าให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีคุณภาพและ               
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสังคมและประเทศได ้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการจัดการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กให้มีประสิทธิภาพ  
ตามบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัเรียนมากท่ีสุด  
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6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพท่ี  2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานกิจกรรมพฒันาเด็ก 
1. กิจกรรม Art for kids 
2. กิจกรรม Science for kid 
3. กิจกรรม ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพ
ติด 
4. กิจกรรม Project Approacdh ฯลฯ 

แนวทางการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
1. ช่ือแนวทาง 
2. วตัถุประสงค ์
3. วิธีการตามการมีส่วนร่วม 
4. เง่ือนไขความส าเร็จ 

ความตอ้งการของผูป้กครองในการมี
ส่วนร่วมงานกิจกรรมพฒันาเด็ก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่   
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม   
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Cohen & Uphoff, 1980) 

 

การตรวจสอบประสิทธิภาพแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันา
เด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
1. ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได ้
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บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  
 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจัยขอน าเสนอวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
  1. รูปแบบการวิจยั 
  2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  6.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey  Method) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองแบบ
สัมภาษณ์และแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. การศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 120 คน
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 กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในตารางของเครซีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีความเช่ือมั่น 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจากการสุ่มอย่างง่าย 
ไดม้าจ านวน 90 คน 
 2. การศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์  ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี ดา้นการ
มีส่วนร่วม จ านวน 3 คน ในการศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี  
 3. การตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
   ผูต้รวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง ผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหารและผูอ้  านวยการกองการศึกษา
เทศบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแนวทางการ
บริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง  
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

  1. แบบสอบถาม เร่ือง แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  แบ่งเป็น                  
4 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
ทั้ งการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า                
5 ระดบั (Rating Scale)  
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง                 
ในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ทั้งการส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า              
5 ระดบั (Rating Scale) 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) เก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหา
และวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ท่ีเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครอง
ในการมีส่วนร่วมงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
     2. แบบสัมภาษณ์ เป็นหัวข้อการสัมภาษณ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วม ผูใ้ห้ข้อมูล 
ได้แก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี ด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 3 คน              
เพื่อน าแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ น ามาสร้างแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 4 ดา้น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงแต่ละด้าน
ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การด าเนินการมีส่วนร่วม แนวทางการพฒันา  

3.  แบบตรวจสอบประสิทธิภาพความเป็นไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทางการ
บริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ กลยทุธ์ในการบริหารและแนวทางการบริหาร 
 วิธีกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

1.  การสร้างแบบถามเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการ
ศึกษารายละเอียดและด าเนินการ ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต ารา ส่ิงพิมพ์ บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
ในดา้นการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของปกครอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามและพฒันาปรับปรุงแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตรงตามเน้ือหา 

1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างแบบสอบถาม 
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1.4 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให ้              
ผูท้รงวุฒิพิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม วตัถุประสงค์ การวิจยั ความถูกตอ้ง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ความถูกตอ้งเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสม
ในด้านภาษา (Wording) และด้านอ่ืน ๆ ท่ีควรปรับปรุงแก้ไข โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน มีค่า 
IOC เท่ากบั 0.50 

1.5 น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปปรับปรุง สมบูรณ์แลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2.  การสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างประเด็นการสัมภาษณ์ 
2.4  น าแบบสัมภาษณ์เสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของประเด็นการสัมภาษณ์กบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ความคลอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้
2.5  ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข แบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.6  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ข สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 3. การสร้างแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก
แบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
เพื่อหาความเป็นไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทางบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  

3.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

3.3  น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 

3.4  น าแบบตรวจสอบประสิทธิภาพความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบและผูว้ิจัย                
น าขอ้เสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุง แลว้น าไปให้ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบความ
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เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทางบริหารทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 4.1 แบบสอบถาม ปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

4.1.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล เพื่อการวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขออนุเคราะห์ใหผู้ป้กครองเป็นผูใ้หข้อ้มูลตอบแบบสอบถาม   

4.1.2 ผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสอบถามให้กับ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง และด าเนินการเก็บแบบรวบรวมแบบสอบ
คืนดว้ยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล 

4.2 การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี ดา้นการมีส่วนร่วม  
     4.2.1 ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ถึงผูอ้  านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 4 ดา้น
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซ่ึงแต่ละดา้นประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 
การด าเนินการมีส่วนร่วม แนวทางการพฒันา เพื่อจดัท า (ร่าง) แนวทางการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  

 4.3 ผูว้ิจยัน า (ร่าง) แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการกองการศึกษาเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการบริหาร 1 คน และผูอ้  านวยการโรงเรียน 1 คน ตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสม    
ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัน้ี 

5.1 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการมีส่วนร่วม        
งานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่              
โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 โดยผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
(Likert, 1961) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี  

  มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั  5  คะแนน 
  มาก  มีค่าเท่ากบั  4  คะแนน 
  ปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3  คะแนน 

  นอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2  คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1  คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของ

ค าตอบโดยอาศัยแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 133) แลว้แปลความหมายตามเกณฑ์                  
ท่ีก าหนด ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00 หมายถึง ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วนร่วม 
     ของผูป้กครองในการบริหารงาน 
     กิจกรรมพฒันาเด็ก ในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50 หมายถึง ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วน 
       ร่วมของผูป้กครองในการบริหาร 
       กิจกรรมพฒันาเด็กในระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50   หมายถึง ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วน 
       ร่วมของผูป้กครองในการบริหาร 
       กิจกรรมพฒันาเด็กในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50    หมายถึง ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วน 
       ร่วมของผูป้กครองในการบริหาร 
        กิจกรรมพฒันาเด็ก ในระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50   หมายถึง ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วน 
       ร่วมของผูป้กครองในการบริหาร 

       กิจกรรมพฒันาเด็ก ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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5.2 ขอ้มูลแนวทางแกปั้ญหาและวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จากแบบสอบถามปลายเปิด น ามาวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็นตามหมวดหมู่ น าเสนอในรูปความเรียง 

5.3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการ
บริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

5.4 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 โดยผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
(Likert, 1961) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนมี
ดงัน้ี  

  มากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั  5  คะแนน 
  มาก  มีค่าเท่ากบั  4  คะแนน 
  ปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3  คะแนน 
  นอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2  คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1  คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยก าหนดเกณฑ์ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของ

ค าตอบ โดยอาศยัแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, น. 133) แลว้แปลความหมายตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00  หมายถึง   ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
       ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรม 
       พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ 
       ผูป้กครองในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50  หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
       ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรม 
       พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ 
       ผูป้กครอง ในระดบัมาก 
 
 



37 
 

 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50  หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
       ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรม 
       พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ 
       ผูป้กครอง ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50  หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
       ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรม 
       พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ 
       ผูป้กครอง ในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50  หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
       ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรม 
       พฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ 
       ผูป้กครอง ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
1. การหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยใชสู้ตร (บุญชุม ศรีสะอาด, น. 2545) 
 

      IOC =  

 
เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 

       แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                                        แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) สภาพปัจจุบันและความต้องการของผู ้ปกครองในการมี                        
ส่วนร่วมงานกิจการนกัเรียน โดยใชสู้ตร (บุญชุม ศรีสะอาด, น. 2545)  
      

   =   
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เม่ือ    คือ  ค่าเฉล่ียประชากร 
  คือ  ผลรวมของคะแนน 

  คือ  จ านวนผูป้กครอง 
  
 3.  การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร (บุญชุม 
ศรีสะอาด, น. 2545)  
 

S.D =  

 
เม่ือ  S.D คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

X คือ ค่าระดบัคะแนน 
  คือ ผลรวมของค่าคะแนน 

  คือ ผลรวมของค่าคะแนนแต่ละขอ้ยกก าลงัสอง 
 N คือ จ านวนประชากร 
 n คือ กลุ่มตวัอยา่ง 
 



 
 

 

 
บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 การวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูวิ้จยัเสนอเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามน าเสนอดงัตารางท่ี 4.1 
1.2 ปัญหาและความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน

กิจกรรมพฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอ 
ดงัตารางท่ี 4.2 - 4.11  

1.3 ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี เพื่อก าหนดเป็นแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอ     
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอดงัตารางท่ี 4.13-4.17 
 เพื่อความเขา้ใจตรงกนั ผูวิ้จยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์ทางการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
  คือ ค่าเฉล่ีย 

 S.D คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  คือ ค่าความถี่ 

 N คือ จ านวนประชากร 
  คือ กลุ่มตวัอยา่ง 
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ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัญหาและความต้องการ 
 
 1.1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน  (n = 90) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 48 53.33 
     หญิง 42 46.67 
     รวม 90  
ระดับการศึกษา   
     ต ่ากวา่ปริญญาตรี 73 81.11 
     ปริญญาตรี 17 18.89 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 
     รวม 90  

ลกัษณะอาชีพ   
     มีรายไดป้ระจ า 56 62.22 
     มีรายไดไ้ม่แน่นอน 34 37.78 
     รวม 90  

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มากกว่า (ร้อยละ 53.33) เพศหญิง 
(ร้อยละ 46.67) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมากกว่า (ร้อยละ 81.11) ระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 18.89) และมีรายไดป้ระจ ามากกว่า (ร้อยละ 62.22) มีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน (ร้อยละ 37.78) 
ตามล าดบั 
 1.2 ปัญหาและความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารงานกิจกรมพฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
น าเสนอ ดงัตารางท่ี 4.2 – 4.10  
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ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่   

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน 4.29 0.74 มาก 1 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 4.07 0.67 มาก 2 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.99 0.65 มาก 3 
4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.83 0.64 มาก 4 

โดยรวม 4.00 0.68 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.00, S.D = 0.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้น
มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดบั มาก โดยมีปัญหาการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจวางแผน (  = 4.29, S.D = 0.74) รองลงมา คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
(  = 4.07, S.D = 0.67) ล าดับถัดมา คือ ด้ านการมี ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (  = 3.99,                
S.D = 0.65) และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = 3.83, S.D = 0.64) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอ    
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ วางแผน 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน     
1. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ประชุม แสดงความ  
    คิดเห็นและเสนอเก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการ  
    ต่าง ๆ 

4.26 0.80 มาก 3 

2. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน    
    เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ   

4.31 0.74 มาก 2 

3. ทา่นไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ   4.31 0.76 มาก 2 
4. ทา่นไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการปฏิบติังาน 
    โครงการต่าง ๆ   

4.37 0.71 มาก 1 

5. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการประเมินผล 
    โครงการต่าง ๆ 

4.20 0.67 มาก 4 

โดยรวม 4.29 0.74 มาก  
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  4.29, S.D  = 0.74) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในรายละเอียดแลว้พบวา่ทั้ง 5 ประเด็น มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
ทุกประเด็น โดยขอ้ท่ีมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวางแผนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิธีการปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ ( = 4.37, S.D = 0.71) รองลงมา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนงาน ( = 4.31, S.D = 0.76) และการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัโครงการต่าง  ( = 4.31, S.D = 0.74) ล าดบัต่อมา ไดแ้ก่ ส่วนร่วมในการเขา้ประชุมแสดง
ความคิดเห็นและเสนอเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ( = 4.26, S.D = 0.80) และล าดับ
สุดทา้ย ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการประเมินผล ( = 4.20, S.D = 0.67) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน     
1. ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามแผนงาน  
   โครงการต่าง ๆ   

4.06 0.74 มาก 3 

2. ท่านไดศึ้กษาขั้นตอนการปฏิบติังานของโครงการ 
    ต่าง ๆ 

4.27 0.68 มาก 2 

3. ท่านไดล้งมือปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
    ในแผนงานโครงการ 

3.98 0.73 มาก 4 

4. ท่านไดส้นบัสนุน ส่งเสริมการปฏิบติัตาม 
    แผนงานโครงการ   

3.63 0.69 มาก 5 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลจากการจาก 
    การติดตามประเมินผลการปฏิบติังานโครงการ 

4.43 0.50 มาก 1 

โดยรวม 4.07 0.67 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรม

พฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.07, S.D = 0.67) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าทั้ง 5 ประเด็น มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัมาก ทุกประเด็น 
โดยขอ้ท่ีมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ขอ้มูลจากการจากการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานโครงการ ( = 4.43, S.D = 0.50) รองลงมา 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการไดศึ้กษาขั้นตอนการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ  ( = 4.27, S.D = 0.68) 
ล าดบัถดัมา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ( = 4.06, S.D = 0.74) 
ล าดบัต่อมา ไดแ้ก่ การไดล้งมือปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน ( = 3.98, S.D = 0.73) 



44 
 

 

และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ไดส้นบัสนุน ส่งเสริมการปฏิบติัตามแผนงานโครงการ ( = 3.63, S.D = 0.69) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

บริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์     
1.ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั 
   วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานโครงการ 

4.49 0.50 มาก 1 

2. ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการลง 
    มือปฏิบติังานโครงการ 

3.82 0.73 มาก 4 

3. ท่านไดรั้บความสะดวกในการด าเนินงานดา้นต่าง  
    ๆ ในการด าเนินงานโครงการ 

4.11 0.73 มาก 3 

4. ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ 
    เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ร่วม 

3.17 0.69 ปาน
กลาง 

5 

5. ท่านไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการ   
    ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

4.38 0.61 มาก 2 

โดยรวม 3.99 0.65 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.99, S.D = 0.65) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมาก อยู่ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ การรับรู้
ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน (  = 4.49, S.D = 0.50) การรับทราบ
ขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกับผลการด าเนินงาน เม่ือส้ินสุดโครงการ (  = 4.38, S.D = 0.61) การไดรั้บ
ความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการด าเนินงาน (  = 4.11, S.D = 0.73) และการรับรู้
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ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการลงมือปฏิบัติงานโครงการ (  = 3.82, S.D = 0.73)  ส่วนอีก 1 
ประเด็น คือ การไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ท่าน
ไดเ้ขา้ร่วม  (  = 3.17, S.D = 0.69) มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ                     

บริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง                      
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล     
1. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ขั้นตอนหรือ 
    วิธีการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

4.24 0.72 มาก 3 

2. ทา่นมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑม์าตรฐานเพื่อ  
    การประเมินผลการด าเนินงาน 

4.29 0.60 มาก 2 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น วารสาร  
    อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

4.48 0.50 มาก 1 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลเก่ียวกบั 
    การด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

2.33 0.64 นอ้ย 5 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ 
    ประเมินผล เพื่อจดัท ารายงานเผยแพร่ 

3.81 0.75 มาก 4 

โดยรวม 3.83 0.64 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็ก ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.83, S.D = 0.64) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า มี ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมาก อยู่ 4 ประเด็น ได้แก่              
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน (  = 4.49, S.D = 0.50)          
การรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน เม่ือส้ินสุดโครงการ (  = 4.38, S.D = 0.61) 
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การไดรั้บความสะดวกในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ในการด าเนินงาน (  = 4.11, S.D = 0.73) และ
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการลงมือปฏิบัติงานโครงการ (  = 3.82, S.D = 0.73) ส่วนอีก            
1 ประเด็น คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลเก่ียวกบัการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั     
(  = 2.33 , S.D = 0.64) มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 
ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความต้องการการมีส่วนร่วมผู้ปกครองใน

การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอ      
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน 3.66 0.70 มาก 4 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 3.82 0.79 มาก 1 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.78 0.83 มาก 2 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.70 0.86 มาก 3 

โดยรวม 3.74 0.80 มาก  
  
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน

กิจกรรมพัฒนาเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.74, S.D = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกด้านมีความต้องการการมีส่วนร่วมในระดับ มาก โดยมีความต้องการการมีส่วนร่วม            
มากท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน (  = 3.82, S.D = 0.79) รองลงมา คือ ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = 3.78, S.D = 0.83) ล าดบัถดัมา คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (  = 3.70, S.D = 0.86) และด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน (  = 3.66, 
S.D = 0.70) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน     
1. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม แสดง  
    ความคิดเห็นและเสนอเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ 

3.70 0.76 มาก 1 

2. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
    พื้นฐานเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ 

3.69 0.68 มาก 3 

3. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการ 
    ต่าง ๆ   

3.70 0.73 มาก 2 

4. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ 
    ปฏิบติังาน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ 

3.62 0.66 มาก 4 

5. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ 
    ประเมินผลโครงการ 

3.58 0.69 มาก 5 

โดยรวม 3.66 0.70 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.66,  
S.D = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้วพบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองทั้ง 5 
ประเด็น อยูใ่นระดบัมากทุกประเด็น โดยล าดบัท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตอ้งการมีส่วนร่วม
ในการเข้าประชุม แสดงความคิดเห็นและเสนอเก่ียวกับโครงการต่าง ๆ (  = 3.70, S.D = 0.76) 
รองลงมา ได้แก่ ต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ (  = 3.70, S.D = 0.73) 
ล าดบัถดัมา ไดแ้ก่ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโครงการ (  = 3.69, 
S.D = 0.68) ล าดับต่อมา ได้แก่ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการปฏิบติังาน ตามแผนงาน
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โครงการ (  = 3.62 ,S.D = 0.66) และ ต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการประเมินผล
โครงการ (  = 3.58 ,S.D = 0.69)  ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   

 ในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอ   
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน     
1. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตาม 
    แผนงานโครงการต่าง ๆ 

4.04 0.78 มาก 1 

2. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นตอน 
    ปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ 

3.60 0.79 มาก 5 

3. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติังาน 
    ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน 

3.83 0.80 มาก 3 

4. ท่านตอ้งการสนบัสนุน ส่งเสริมการปฏิบติัตาม 
    แผนงานท่ีก าหนดไว ้

3.90 0.81 มาก 2 

5. ทา่นตอ้งการมีส่วนร่วนในการรวบรวมขอ้มูลจาก 
    การ ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.73 0.76 มาก 4 

โดยรวม 3.82 0.79 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.82, S.D = 0.79) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ทั้ง 5 ประเด็นอยู่ใน
ระดบัมากทุกประเด็น โดยความตอ้งการการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ (  = 4.04, S.D = 0.78) รองลงมา ไดแ้ก่ ตอ้งการสนบัสนุน 
ส่งเสริมการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้(  = 3.90, S.D = 0.81) ล าดบัถดัมา ไดแ้ก่ ตอ้งการมี
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ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้(  = 3.83, S.D = 0.80) ล าดบัต่อมา ไดแ้ก่ 
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลจากการ ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน (  = 3.73, S.D = 0.76) 
และต้องการมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ (  = 3.60, S.D = 0.79) 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน 

การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอ           
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์     
1. ท่านตอ้งการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั 
    วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานโครงการ 

3.94 0.77 มาก 2 

2. ท่านตอ้งการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการ 
    ลงมือ ปฏิบติังาน   

3.52 0.90 มาก 5 

3. ท่านตอ้งการรับความสะดวกในการด าเนินงานดา้น 
    ต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงการ   

3.66 0.75 มาก 4 

4. ท่านตอ้งการรับขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ การ 
    ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ เพื่อใหท้่าน 
    ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

4.08 0.78 มาก 1 

5. ท่านตอ้งการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการ 
    ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

3.71 0.96 มาก 3 

โดยรวม 3.78 0.83 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน

กิจกรรมพฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.78, 
S.D = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ทั้ง 5 



50 
 

 

ประเด็น อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยความตอ้งการการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตอ้งการรับ
ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการ เพื่อให้ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (  = 4.08, 
S.D = 0.78) รองลงมา ได้แก่ ต้องการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานโครงการ (  = 3.94, S.D = 0.77) ล าดับถดัมา ได้แก่ ต้องการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ (  = 3.71, S.D = 0.96) ล าดบัต่อมา ไดแ้ก่ ตอ้งการ
รับความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการด าเนินงานโครงการ (  = 3.66, S.D = 0.75) 
และ ต้องการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการลงมือปฏิบัติงาน (  = 3.52, S.D = 0.90) 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงความต้องการการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองในการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วม 
n = 90 

 
S.D แปลผล อนัดบั 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล     
1. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ขั้นตอน 
    หรือวิธีการเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

3.86 0.73 มาก 3 

2. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ ์
    มาตรฐานเพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน 

3.41 0.70 ปาน
กลาง 

5 

3. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น  
    วารสารอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อประเมินผลการ 
    ด าเนินงาน 

3.46 0.90 ปาน
กลาง 

4 

4. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล 
    เก่ียวกบัการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

3.87 0.97 มาก 2 

5. ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
    การประเมินผล เพื่อจดัท ารายงานเผยแพร่ 

3.92 1.00 มาก 1 

โดยรวม 3.70 0.86 มาก  
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่าความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็ก ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.70, 
S.D = 0.86) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้พบว่า ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองใน
ระดบัมาก อยู่ 3 ประเด็น ส่วนอีก 2 ประเด็น คือ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
เพื่อการประเมินผลการด าเนินงาน (  = 3.41, S.D = 0.70) และ ตอ้งการมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือต่าง ๆ 
เช่น วารสาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน (  = 3.46, S.D = 0.90) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัน าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีได้จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 4 แนวทางแก้ไขปัญหาและ
วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการมีส่วนร่วมงานกิจกรรมพฒันาเด็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มาวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
ความเรียง 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา  
 ให้ผูป้กครองได ้เขา้ประชุมวางแผนและแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมพฒันาเด็กร่วมกบัโรงเรียน รวมถึงการก าหนดวิธีการและแนวทางใน
การประเมินผลของกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจ าแนกตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 

 1. ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น  จ านวน 32 คน 
 2.  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น    จ านวน 16 คน  
 3.  ใหผู้ป้กครองก าหนดวิธีการด าเนินงาน   จ านวน 13 คน 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม 
 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบทุกคร้ังก่อนมีการประชุม วางแผนกิจกรรม

ต่าง ๆ  และเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมถึงให้ผูป้กครองไดมี้บทบาทในการแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงจ าแนกตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 

 1. มีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครองทราบก่อนประชุม จ านวน 29 คน 
 2. ท าความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง  จ านวน 23 คน  
 3. ใหผู้ป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเอง  จ านวน 9 คน 
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2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางแกไ้ขปัญหา 
  ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ เม่ือมีปัญหาจะไดรั้บทราบและแกไ้ข

พร้อมทั้ งหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับคณะครู รวมทั้ งให้ผูป้กครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมใหม้ากขึ้น ซ่ึงจ าแนกตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 

1. ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมในการด าเนินงาน   จ านวน  28 คน 
2. ใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบปัญหาในการด าเนินงาน จ านวน  16 คน  
3. กระตุน้ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  11 คน 
4. ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  จ านวน  6  คน 

 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม 
 ให้มีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ผูป้กครองทราบและขอความร่วมมือ

จากผูป้กครอง พร้อมบอกวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานต่าง ๆ และให้ความสะดวกสบายในการ
ท างานของผูป้กครอง ซ่ึงจ าแนกตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 

1.  ใหมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการ   จ านวน 23 คน 
2.  ขอความร่วมมือจากผูป้กครองในการปฏิบติังาน  จ านวน 18 คน  
3.  ในการปฏิบติังานครูตอ้งอ านวยความสะดวกผูป้กครอง จ านวน 13 คน 
4.  แจง้วตัถุประสงคใ์หผู้ป้กครองทราบก่อนท างาน  จ านวน   7 คน 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 ควรแจง้ผูป้กครองให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานและแจง้ขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานให้ผูป้กครองทราบเม่ือส้ินสุดโครงการ ซ่ึงจ าแนกตามความ
คิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 

  1. แจง้วตัถุประสงคข์องโครงการใหผู้ป้กครองทราบ จ านวน  29  คน 
  2.  แจง้ข่าวสารของโครงการให้ผูป้กครองไดท้ราบ  จ านวน  21  คน  
  3.  แจง้ผลการด าเนินงานใหผู้ป้กครองไดท้ราบ  จ านวน  11  คน 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม 
 ใหผู้ป้กครองไดต้ระหนกัถึงปัญหาและผลลพัธ์ต่าง ๆ ร่วมกนั โดยการเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจ าแนกตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 
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1. ครูควรช้ีแจงใหผู้ป้กครองไดท้ราบถึงผลลพัธ์และประโยชน ์
ของโครงการ              จ านวน  27 คน 

 2.  ใหผู้ป้กครองเขา้มาช่วยงานเพื่อใหท้ราบถึงปัญหา         จ านวน 17 คน  
 3. ครูควรแจง้ใหผู้ป้กครองไดท้ราบเม่ือด าเนินงานต่าง ๆ เสร็จส้ิน จ านวน 12 คน 
 4.  โรงเรียนควรเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารของโครงการ         จ านวน 5 คน 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 ควรให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ติดตามการด าเนินงาน ในทุก

ขั้นตอน เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงจ าแนกตามความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง ดงัน้ี 

 1. ควรผูป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็นในการประเมินผล  จ านวน 23 คน 
 2.  ควรใหผู้ป้กครองไดป้ระเมินผลการปฏิบติังาน  จ านวน 21 คน  

 3.  ควรใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการท างานตั้งแต่เร่ิมจน 
  เสร็จส้ินโครงการ    
   จ านวน 13 คน 
 4.  ควรใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  จ านวน  4 คน 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม 

 ควรให้มีประเมินผลการด าเนินงานในหลาย ๆ ช่องทาง และเพิ่มช่องทางการติดตาม
ประเมินผลให้มากขึ้น เช่น วารสาร Line Facebook Website เป็นต้น และเก็บขอ้มูลในการปฏิบัติงาน            
ให้หลากหลาย เพื่อจดัท ารายงานในการเผยแพร่และเป็นแนวทางในการท างานในคร้ังต่อไปซ่ึง
จ าแนกตามความคิดเห็นของผูป้กครอง ดงัน้ี 

 1. ควรใหมี้การประเมินผลในหลายช่องทาง จ านวน 32 คน 
 2.  ควรเพิ่มช่องทางในการติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 16 คน  
 3.  ใหมี้การประเมินผลท่ีหลากหลาย จ านวน  8  คน 
 4.  ใหมี้การเผยแพร่ผลการด าเนินงานใหผู้ป้กครองไดท้ราบ     จ านวน  5  คน  

 
ตอนท่ี 2      การวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี 
    ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการ

ปฏิบติัท่ีดี จ านวน 3 แห่ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันา
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เด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 แนวคิดและหลักการท่ีน ามาบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองท่ีท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 

 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลทั้ ง 3 แห่ง ใช้แนวคิดและหลกัการ PDCA โดยมีการ SWOT บริบทสถานศึกษาร่วมกับ
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนเป็นขั้นตอนแรก แล้ววางแผนการด าเนินงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ มีการจดัประชุมผูป้กครอง โดยชมรมผูป้กครองร่วมกบัคณะครู ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในการลงมือปฏิบติั เปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มาสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม มีการตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรมโดยผูป้กครองและชมรมผูป้กครอง ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม
นั้น ๆ แลว้น าผลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงแกไ้ข 
  “...ในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก
เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จะเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ปกครองจะให้
เข้ามาร่วมประชุม วางแผน โดยจะใช้หลักการบริหาร PDCA และ SWOT บริบทของสถานศึกษา
ร่วมกันท้ัง ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา...” 
  (นางสาวณฐัธยาน์  สนินดั, สัมภาษณ์, วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กของโรงเรียนเทศบาลต าบลสันมหาพน 
ทางโรงเรียนจะใช้หลักการ PDCA เข้ามาใช้ในการบริหารงาน และให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุม มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด า เนินงาน
ของโรงเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผลโดยผู้ปกครองและชมรมผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้ทราบถึงผลกระทบท่ีได้จากการด าเนินงาน...” 
  (นางสาววรัญภรณ์  มงคล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจอม
แจ้ง จะใช้หลักการ PDCA เข้ามาบริหารงาน ก่อนการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนจะมี
การประชุมคณะครูและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะมีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง มีตัวแทนของ
ผู้ปกครองของแต่ละช้ันร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการวางแผนงาน ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
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การร่วมกิจกรรมในทุกขั้นตอน ท้ังร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ มีการ
ตรวจสอบการด าเนินงานและน าผลมาปรับปรุงแก้ไข...” 
  (นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล, สัมภาษณ์ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563) 
      

ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านการตัดสินใจ วางแผน ในการ
บริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก (เช่น เข้าร่วมประชุม แสดงความคิด เสนอแนะ)  

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ในโรงเรียนผูป้กครองส่วนหน่ึงจะเขา้มามีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการชมรม

ผูป้กครอง ซ่ึงจะมีการประชุมร่วมกนักับคณะครู ทุกคร้ังก่อนท่ีจะมีการด าเนินกิจกรรม โดยเปิด
โอกาสใหผู้ป้กครองไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็น วางแผน เก่ียวกบัขั้นตอนในด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ  
ครูจะมีบทบาทแค่เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเท่านั้น แลว้ให้ชมรมผูป้กครองและผูป้กครอง ตดัสินใจ วางแผน 
การด าเนินงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกัน โรงเรียนจะประสบปัญหาเฉพาะตอนท่ีจัดตั้ งชมรม
ผูป้กครองในคร้ังแรกเท่านั้น ดงันั้นทางโรงเรียนจึงตอ้งหาวิธีแนวทางท่ีจะท าให้ผูป้กครองเห็นถึง
ความส าคญัของการจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการเด็กใหไ้ดดี้ขึ้น 
  “...การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการตัดสินใจ วางแผน ส่วนใหญ่จะให้
ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นของตนเองในการประชุม ซ่ึงจะให้ประธานชมรมผู้ปกครองเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมเอง โดยครูจะเป็นผู้ ให้ข้อมูลเบื้องต้น ให้ผู้ปกครองได้ปรึกษาและร่วมกัน
วางแผนงาน ตัดสินใจร่วมกันเอง ในการจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะประสบปัญหาใน
คร้ังแรกท่ีจัดตั้งชมรม ซ่ึงโรงเรียนจึงต้องหาวิธีการท่ีจะท าให้ผู้ ปกครองเห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมพัฒนาเดก็และเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้...” 
  (นางสาวณฐัธยาน์  สนินดั, สัมภาษณ์, วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษาละ 2 คร้ัง เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และวางแผนงานร่วมกันเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ครูจะมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา และให้ประธานชมรมเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมเอง และช่วยกันแก้ไขปัญหาทีอาจจะเกิดขึน้ในระหว่างด าเนินงาน...” 
  (นางสาววรัญภรณ์  มงคล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...ผู้ปกครองของโรงเรียนจะเข้าร่วมประชุม วางแผนงาน ร่วมกับคณะครูใน
การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน โดยจะร่วมกันวางแผนงาน ตามขั้นตอน และ
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ให้ผู้ปกครองช่วยเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ และ
ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ ...” 
  (นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) 

 
ประเด็นท่ี 3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านการปฏิบัติงาน ในการบริหารงาน

กจิกรรมพฒันาเด็ก (เช่น ร่วมลงมือ สนับสนุน บริจาค)  
 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่ผูป้กครองจะใหค้วามร่วมมือ

ได้ดีในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ซ่ึงผูป้กครองจะให้การสนับสนุนเก่ียวกับทุนทรัพย์หรือวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมนั้น ในบางกิจกรรมผูป้กครองจะเขา้มามีส่วนร่วมในการลง
มือท าดว้ยตนเองไม่ว่าจะเป็นดา้นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมท่ีตอ้งร้องขอให้ผูป้กครองมาเป็น
วิทยากร รวมทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้แรงงานและในบางคร้ังผูป้กครองจะเขา้มาขอมีส่วน
ร่วมดว้ยตนเองโดยท่ีไม่ไดร้้องขอ ส่ิงท่ีโรงเรียนมกัประสบปัญหาจะเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครองบางท่าน
ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้เน่ืองจากติดภารกิจ  
  “...ในด้านของการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงาน ผู้ปกครองและชมรมผู้ปกครองให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ค่อยมีปัญหาด้านนี ้เพราะอย่างท่ีพูดไปในตอนแรกว่าทางโรงเรียนให้
โอกาสผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกด้าน ผู้ปกครองจะคอยสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างของ
โรงเรียน ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี...” 
  (นางสาวณฐัธยาน์  สนินดั, สัมภาษณ์, วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...ผู้ปกครองจะให้ความส าคัญของการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะด้านการลงมือ
ปฏิบัติหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของทางโรงเรียน จะคอยสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน เช่น การ
บริจาควัสดุอุปกรณ์ การช่วยงานท่ีต้องใช้แรงงาน การช่วยเป็นวิทยากร ในบางคร้ังผู้ปกครองกไ็ม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เน่ืองจากติดภารกิจในการท างานหรือด้วยเหตุท่ีจ าเป็น...” 
  (นางสาววรัญภรณ์  มงคล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงานของผู้ปกครอง ในด้านนีไ้ม่ค่อยประสบ
ปัญหา เน่ืองจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินงาน ผู้ปกครองจะช่วยสนับสนุน ใน
บางคร้ังผู้ปกครองกจ็ะเสนอขอเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึน้เอง เช่น ขอมาเป็นวิทยากร
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ในโครงการ นั่นแสดงว่าผู้ปกรองเห็นความส าคัญของการกิจกรรมส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเรา 
...” 
  (นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) 
 

ประเด็นท่ี  4 การมี ส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านการรับผลประโยชน์ ในการ
บริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก (เช่น ร่วมรับรู้เกีย่วกบัผลการปฏิบัติงาน)  

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
โรงเรียนจะมีการรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมนั้น ๆ ให้กบัผูป้กครองทราบ 

โดยให้ประธานชมรมผูป้กครองเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเอง
ให้กบัผูป้กครองทุกท่านไดรั้บทราบ และใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานของกิจกรรม
ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผูป้กครองไดรู้้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน ท าให้ผูป้กครองอยากเขา้มามี
ส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการส่ือสารให้ผูป้กครองได้รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานกิจกรรม และผลการด าเนินงานกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้
ผูป้กครองไดรั้บข่าวสารท่ีรวดเร็วและง่ายต่อการติดตามผลการด าเนินงาน  
  “...โรงเรียนของเราจะมีการรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรมให้กับ
ผู้ปกครองได้ทราบหลังจากเสร็จสิ้นโครงการต่าง ๆ จะจัดขึ้นภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือชี้แจงการ
ด าเนินงานกิจกรรมทุกอย่าง โดยให้ประธานชมรมผู้ปกครองเป็นผู้รายงานผลให้กับผู้ปกครองได้
ทราบโดยท่ัวถึงกัน เพ่ือให้ผู้ปกครองจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนท่ีได้ช่วยพัฒนาเดก็ให้
เกิดการเรียนรู้...” 
  (นางสาวณฐัธยาน์  สนินดั, สัมภาษณ์, วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...โรงเรียนจะมีการจัดประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานทุกอย่างให้กับ
ผู้ปกครองได้ทราบ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 
และทางโรงเรียนยังแจ้งผลการด าเนินงานในหลายช่องทาง เช่น fan page facebook ท้ังนีก้็เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้เข้าถึงโรงเรียนได้รวดเร็วขึน้ ได้ทราบข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้มากขึน้...” 
  (นางสาววรัญภรณ์  มงคล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...โรงเรียนจะมีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ผู้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลการด าเนินงานปีการศึกษาละ 2 คร้ัง เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลการเรียน หรือผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
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ท้ังนีก้็เพ่ือจะได้น าผลการด าเนินงานนั้นมาปรับปรุงแก้ไขและทางโรงเรียนยังมีการท ารายงานผล
การด าเนินงานเผยแพร่ทางเพจของโรงเรียนด้วยอีกทาง ...” 
  (นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) 

 
ประเด็นท่ี 5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในด้านการประเมินผล ในการบริหารงาน

กจิกรรมพฒันาเด็ก (เช่น ติดตาม  เสนอแนะ)  
 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 ในการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ผูป้กครองจะเขา้มามีส่วนร่วมใน

การประเมินผลทั้งก่อนด าเนินงานกิจกรรม ระหว่างการด าเนินงานกิจกรรม และหลงัการด าเนินงาน
กิจกรรม โดยมีการจดัประชุมสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งครูกบัผูป้กครองในการประเมินผลทั้ง
วิธีการประเมินผล  การติดตามผลการประเมินผลและการรายงานผลการประเมินผลส่วนใหญ่
โรงเรียนไม่พบปัญหาในการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 
  “...ส าหรับการประเมินผลของกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ทางโรงเรียนได้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม โดยตัวแทนของผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกต
การด าเนินงานในทุกคร้ัง ตั้งแต่ก่อนการด าเนินกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรม และหลงด าเนิน
กิจกรรม ท้ังนีเ้พ่ือท่ีจะได้น าปัญหาในแต่ละขั้นตอนมาแก้ไข และหาแนวทางการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป...” 
  (นางสาวณฐัธยาน์  สนินดั, สัมภาษณ์, วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ตั้งแต่ก่อนด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน มีการจัดประชุมเพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาท่ีขึน้ และสร้างความเข้าใจในการประเมินผลของกิจกรรมหรือโครงการน้ัน ๆ ให้
ตรงกัน และหาวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ ...” 
  (นางสาววรัญภรณ์  มงคล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563) 
 
  “...ส าหรับการประเมินผลของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ผู้ปกครองจะเป็นผู้ประเมินผลและเข้าร่วมสังเกตการด าเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนเม่ือพบปัญหา
จะประชุมร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาในแต่ขั้นตอนและร่วมกันหาวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
โครงการ ...” 
  (นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล, สัมภาษณ์, วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563) 



59 
 

 

 จากการสัมภาษณ์ขา้งตน้ ไดน้ าขอ้มูลสรุปจากการสัมภาษณ์มาจดัท าร่างแนวทางการ
บริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี  
  ช่ือแนวทาง :  แนวทางการบริหารงานกิจกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กใหม้ากขึ้น และใหผู้ป้กครองเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วม 
  วิธีการตามการมีส่วนร่วม: ใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ดา้น 
   1.  การมีส่วนร่วมด้านตัดสินใจ วางแผน 
       กลยทุธ์การบริหาร 
   1)  จดัประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัผูป้กครอง 
   2)  จดักิจกรรมปรึกษาหารือ เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
  แนวทางการบริหาร 
  1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการของ
โรงเรียน  
   2)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและวางแผนเพื่อ
แกไ้ขปัญหา  
  3) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน 
  2. การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติงาน 
    กลยทุธ์การบริหาร 
   1) โรงเรียนใหผู้ป้กครองเขา้มาสนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกนั 
   2)  จดักิจกรรมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   แนวทางการบริหาร 
   1)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน การ
ด าเนินงานทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น สนับสนุนดา้นแรงงาน สนับสนุนดา้นทุนทรัพย ์เป็นตน้
   2)  ผูป้กครองควรตระหนักและเห็นความส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการและเขา้ใจพฒันาการของเด็ก 
  3. การมีส่วนร่วมด้านรับผลประโยชน์ 
   กลยทุธ์การบริหาร 



60 
 

 

 1) จดัประชุมช้ีแจงผลการด าเนินงานโครงการ     
 2)  จดัท าช่องทางการส่ือสาร 
   แนวทางการบริหาร 
   1) เปิดโอกาสในผูป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ  
   2) เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน เพื่อให้ผูป้กครองทราบขอ้มูล ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นแก้ไข
ปัญหา 
   4. การมีส่วนร่วมด้านประเมินผล 
   กลยทุธ์การบริหาร 
 1)  จดัประชุมร่วมกบัผูป้กครองเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงาน 
 2) ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมสังเกตการด าเนินงานโครงการ 
   แนวทางการบริหาร 
   1) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้ร่วมในการเสนอแนะ วิธีการประเมินผลและการ
ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
   2) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้ร่วมในการสังเกตการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
   เง่ือนไขความส าเร็จ: 
   เง่ือนไขการน าแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ไปใช้เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จ ดงัน้ี 
   ผูป้กครองเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงจากการจดักิจกรรมและการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัสถานศึกษา จึงตอ้งมีบทบาทร่วมกบัสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. ครูและผูป้กครอง ตอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการตดัสินใจ วางแผน
ร่วมกัน ครูเป็นเพียงผูริ้เร่ิมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้ผูป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็นตดัสินใจ 
วางแผน ปรึกษาหารือร่วมกนัก่อนลงมือปฏิบติั 

2. ครูและผูป้กครองร่วมกนัลงมือปฏิบติังาน ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวร่้วมกนั 
และผูป้กครองตอ้งมีการเขา้ร่วมด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามภาระงานท่ีรับมอบหมาย เช่น 
ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
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   3. ผูป้กครองตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติังาน 
และร่วมประเมินผล กบัครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อจะไดรั้บประผลประโยชน์ 
คือ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ หรือผลท่ีเกิดขึ้นกบักิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
   4. ให้ผูป้กครองได้ร่วมการประเมินผลของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ใน
รูปแบบมีเปิดกวา้ง ใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียเข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีการแจ้ ง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดกวา้ง  
 จากร่างแนวทางท่ีคน้พบ ผูว้ิจยัไดน้ าไปตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อยนืยนั ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง โดยใชแ้บบตรวจสอบประสิทธิภาพความเป็นได้
และความเหมาะสมกบั  ผูอ้  านวยการกองการศึกษาเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี  ผูเ้ช่ียวชาญทางการ
บริหาร และผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง จ านวนทั้ งหมด 3 ท่าน น าผล                
การวิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอในตอนท่ี 3 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรม
พัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง   อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก
แบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ า เภอแม่แตง  จังหวดั
เชียงใหม่ น าเสนอ ดงัตารางท่ี 4.12 – 4.16  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.12   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นได้ของ                   
แนวทางการบริหารงานกจิกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม  

 

กลยุทธ์ในการพฒันา 

ระดับความเหมาะสม 
n = 3 

ระดับความเป็นไปได้ 
n = 3 

 
S.D แปลผล 

 
S.D แปลผล 

1.  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
     วางแผน     

4.17 0.79 มาก 3.67 0.58 มาก 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 4.50 0.58 มาก 4.17 0.58 มาก 
3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ  
    ผลประโยชน์ 

4.67 0.29 มากท่ีสุด 4.33 0.29 มาก 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.33 0.79 มาก 
โดยรวม 4.59 0.42 มากท่ีสุด 4.13 0.56 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันา
เด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.59, S.D = 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = 5.00, S.D = 0.00) และดา้นการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = 4.67, S.D = 0.29) ตามล าดบั ส่วนในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน (  = 4.50, S.D = 0.58) และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
(  = 4.17, S.D = 0.79) ตามล าดบั 
 ความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.13, S.D = 0.56) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
โดยมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (  = 4.33, S.D = 0.29) 
และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (  = 4.33, S.D = 0.79) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติังาน (  = 4.17, S.D = 0.58) และ ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผน 
(  = 3.67, S.D = 0.58) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นได้ของแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ วางแผน 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

วางแผน 

ระดับความเหมาะสม 
n = 3 

ระดับความเป็นไปได้ 
n = 3 

 
S.D แปลผล 

 
S.D แปลผล 

1.  จดัประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
      ร่วมกบัผูป้กครอง 

4.00 1.00 มาก 3.67 0.58 มาก 

 2. จดักิจกรรมปรึกษาหารือ เพื่อศึกษา 
     ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
     ร่วมกนั 

4.33 0.58 มาก 3.67 0.58 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.17 0.79 มาก 3.67 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันา
เด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจ วางแผน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.17, S.D = 0.79) 
และความเป็นไปไดข้องแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมตดัสินใจ 
วางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.67, S.D = 0.58) 
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ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นได้ของแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ระดับความเหมาะสม 
n = 3 

ระดับความเป็นไปได้ 
n = 3 

 
S.D แปลผล 

 
S.D แปลผล 

1.โรงเรียนใหผู้ป้กครองเขา้มาสนบัสนุน    
    ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกนั 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. จดักิจกรรมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วน 
     ร่วมในการด าเนินงาน 

4.33 0.58 มาก 3.67 0.58 มาก 

โดยรวม 4.50 0.58 มาก 4.17 0.58 มาก 
       

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันา
เด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.50, S.D = 0.58) 
และความเป็นไปไดข้องแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.17, S.D = 0.58) 
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ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นได้ของแนว 
ทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ 

ระดับความเหมาะสม 
n = 3 

ระดับความเป็นไปได้ 
n = 3 

 
S.D แปลผล 

 
S.D แปลผล 

1.จดัประชุมช้ีแจงผลการด าเนินงาน
โครงการ    

5.00 0.00 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 2. จดัท าช่องทางการส่ือสาร 4.33 0.58 มาก 3.67 0.58 มาก 
โดยรวม 4.67 0.29 มากท่ีสุด 4.33 0.29 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก

แบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.67, S.D = 0.29) 
และความเป็นไปไดข้องแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.33, S.D = 0.29) 
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ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมและความเป็นได้ของแนว
ทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วม              
ในการประเมินผล 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

ระดับความเหมาะสม 
n = 3 

ระดับความเป็นไปได้ 
n = 3 

 
S.D แปลผล 

 
S.D แปลผล 

1.จดัประชุมร่วมกับผูป้กครอง
เก่ียวกับการประเมินผลการ
ด าเนินงาน     

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

 2. ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วม
สังเกตการณ์ด าเนินงาน
โครงการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.00 1.00 มาก 

โดยรวม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.33 0.79 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันา

เด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 5.00, S.D = 0.00) 
และความเป็นไปไดข้องแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.33, S.D = 0.79) 
  หลังจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู ้เช่ี ยวชาญไม่ มี
ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นแนวทาง ดงัน้ี 
  1. ช่ือแนวทาง:   แนวทางการบริหารงานกิจกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมพฒันา
เด็กใหม้ากขึ้น และใหผู้ป้กครองเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วม 
  3. วิธีการตามการมีส่วนร่วม: ใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ดา้น 
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   3.1 การมีส่วนร่วมดา้นตดัสินใจ วางแผน 
   กลยทุธ์การบริหาร 
   1)  จดัประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัผูป้กครอง 
   2)  จัดกิจกรรมปรึกษาหารือ เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั 
   แนวทางการบริหาร 
   1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการของ
โรงเรียน  
   2)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและวางแผน
เพื่อแกไ้ขปัญหา  
   3) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน 
   3.2 การมีส่วนร่วมดา้นปฏิบติังาน 
   กลยทุธ์การบริหาร 
   1) โรงเรียนใหผู้ป้กครองเขา้มาสนบัสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกนั 
   2)  จดักิจกรรมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   แนวทางการบริหาร 
   1)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น สนับสนุนดา้นแรงงาน สนับสนุนดา้นทุนทรัพย ์เป็นตน้
   2)  ผูป้กครองควรตระหนกัและเห็นความส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการและเขา้ใจพฒันาการของเด็ก 
   3.3 การมีส่วนร่วมดา้นรับผลประโยชน์ 
   กลยทุธ์การบริหาร 
 1) จดัประชุมช้ีแจงผลการด าเนินงานโครงการ     
 2)  จดัท าช่องทางการส่ือสาร 
   แนวทางการบริหาร 
   1) เปิดโอกาสในผูป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ  
   2) เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน เพื่อใหผู้ป้กครองทราบขอ้มูล ข่าวสารไดร้วดเร็วขึ้นแกไ้ขปัญหา 
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  3.4   การมีส่วนร่วมดา้นประเมินผล 
   กลยทุธ์การบริหาร 
 1)  จดัประชุมร่วมกบัผูป้กครองเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงาน 
 2) ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมสังเกตการด าเนินงานโครงการ 
   แนวทางการบริหาร 
   1) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้ร่วมในการเสนอแนะ วิธีการประเมินผลและ 
การติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
   2) เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้ร่วมในการสังเกตการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
  4. เง่ือนไขความส าเร็จ: 
      เง่ือนไขการน าแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ไปใช้เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จ ดงัน้ี 
   ผูป้กครองเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงจากการจดักิจกรรมและการจดัการเรียน
การสอนร่วมกบัสถานศึกษา จึงตอ้งมีบทบาทร่วมกบัสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. ครูและผูป้กครอง ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจ วางแผน
ร่วมกัน ครูเป็นเพียงผูริ้เร่ิมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้ผูป้กครองได้แสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ 
วางแผน ปรึกษาหารือร่วมกนัก่อนลงมือปฏิบติั 

2.  ครูและผูป้กครองร่วมกันลงมือปฏิบติังาน ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวร่้วมกัน 
และผูป้กครองตอ้งมีการเขา้ร่วมด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามภาระงานท่ีรับมอบหมาย เช่น 
ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.  ผูป้กครองตอ้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติังานและ
ร่วมประเมินผล กบัครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อจะไดรั้บประผลประโยชน์คือ 
ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจหรือผลท่ีเกิดขึ้นกบักิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านบวกและดา้นลบ 
รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

4. ให้ผูป้กครองไดร่้วมการประเมินผลของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบ            
มีเปิดกวา้งใชช่้องทางโซเซียลมีเดียเขา้มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเปิดกวา้ง   
 



 
 

 

 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัเร่ืองในคร้ังน้ีได้วิจยัแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการสรุปผล อภิปรายผลและใหข้อ้เสนอแนะงานวิจยัไว ้ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการ 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน
ท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี  พบว่า ในการบริหารงานของโรงเรียนใช้หลกัการ PDCA มีการวิเคราะห์สภาพ
ของสถานศึกษาร่วมกนัทุกภาคส่วน ทั้งผูป้กครอง ผูบ้ริหาร และคณะกรรมสถานศึกษา มีการจดัตั้ง
ชมรมผูป้กครอง เพื่อเป็นตวัแทนของผูป้กครอง ให้ผูป้กครองได้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน การมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกนั และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล     

3.  การตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และความเป็นไปไดข้องแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยอยู่ในระดบัมาก โดยมี
องค์ประกอบของแนวทางการบริหารกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง ตามแนวทางท่ีสร้างขึ้น ดงัภาคผนวก ซ 
 
อภิปรายผล 
   แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดงัน้ี 
 จากการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าโดยรวมมีปัญหาการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าควร
เปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กให้มากขึ้นโดยเร่ิมจากการ
ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันาเด็กของโรงเรียน เพื่อให้ผูป้กครองไดต้ระหนัก
ถึงความส าคญัในการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรนุช ชยัยะวิรยะ (2552)  ศึกษาความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองนักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสตูล 
พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครองนักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมืองสตูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูป้กครองโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสตูลมีโอกาสร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับโรงเรียนไม่มากนัก ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูลควรเชิญ
ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนให้มากขึ้น และสอดคลอ้งกบั กรองกาญจน์  เชิญชิรากุล 
(2550) พบวา่ ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั คือ ผูป้กครองไม่มีเวลา
เพียงพอให้การอบรมเล้ียงดู ไม่เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน การได้รับข่าวสารจาก
โรงเรียนนอ้ย ควรเพิ่มวิธีการส่ือสารให้มีความหลากหลาย และส่งข่าวสารให้ผูป้กครองไดรั้บทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ จดัใหมี้การพบปะพูดคุยระหวา่งผูป้กครองกบัครูประจ าชั้นใหม้ากขึ้น 
   ในด้านความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่  พบว่า โดยรวมมีความ
ตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีตามรัฐธรรมนูญ          
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบนั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการ
จดัการจดัศึกษา ประกอบกบัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการศึกษาทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีกาประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจให้กับ
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ผูป้กครองมีส่วนร่วมกบัการศึกษา อีกทั้งหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 ตามแนวคิดเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัและชุมชน ซ่ึงตอ้งอาศัย
ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนาเด็กร่วมกัน การดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวยัตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจและการส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั โดยจากการศึกษาของ 
บงัอร  แอกทอง (2552)  เร่ือง ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็ก 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ผูป้กครองเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดันครราชสีมา มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการค้นหาปัญหา การด าเนินกิจกรรมและการ
ประเมินผล มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในระดบัมาก ส่วนดา้นการวางแผนมีความตอ้งการมีส่วนร่วม
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ณัชชา รอดสม (2558) พบว่า ความต้องการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา ดา้นการมีส่วนร่วมตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมประเมินผล มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
  แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครองโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี พบว่า การบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองไดใ้ช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ โคเฮนและอพัโฮฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980, 
219 - 222) 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยสอดคลอ้ง
กบัภทัรดี แตรสังข์ (2556) ได้ศึกษา แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบวา่ แนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ทั้ง 4 ขั้นตอน 35 รายการ ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน
งานกิจการนกัเรียน 10 รายการ เช่น ผูบ้ริหาร เปิดโอกาสใหต้วัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
ครูและนกัเรียน ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงาน
กิจกรรมนักเรียน 4 รายการ เช่น ผูบ้ริหาร ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมกับครูผูรั้บผิดชอบ 
ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลและตรวจสอบ 16 รายการ เช่น ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ครู 
และนักเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผล ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงพฒันา 5 รายการ เช่น ผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และครู ร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินการจดักิจกรรมและยงัสอดคลอ้ง
กบั ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2550) กล่าววา่ กระบวนการมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
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  ขั้นตอนท่ี 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบดว้ยการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผน
และร่วมวางแผน 
   ขั้นตอนท่ี 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด าเนินการ ประกอบด้วยการเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ และการตดัสินใจ 
  ขั้นตอนท่ี 3 มีส่วนร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจดัสรร
ประโยชน์หรือผลของการตดัสินใจ 
  ขั้นตอนท่ี 4  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ความเหมาะสม
และความเป็นได้ของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และระดบัมาก โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ ท่ีชดัเจน มีวิธีการตามการส่วนร่วม นั่นคือ 1) การมี
ส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ วางแผน 2) การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติังาน 3) การมีส่วนร่วมดา้นการ
รับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผล และมีเง่ือนไขการน าแนวทางท่ีสามารถ
น าไปสู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมของผูป้กครองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนัตยา คนเท่ียง (2557) ไดศึ้กษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัของเครือข่ายพฒันาศึกษา อ าเภอ
กลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาปฐมวยั ของเครือข่ายพฒันาศึกษา อ าเภอกัลยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ คือ พาร์พฒัน์
โมเดล (ParPat Model) ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนหลงัคา แสดงถึงการด าเนินงาน
ในรูปแบบเดียวกนัของโรงเรียนในเครือพฒันาศึกษา ส่วนตวับา้น แสดงถึง รูปแบบการด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 6 ดา้น คือ ดา้นการเล้ียงดู ดา้นการส่ือสาร ดา้นอาสาสมคัร ดา้นการ
เรียนรู้ท่ีบา้น ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการให้ความร่วมมือกบัชุมชน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เจตน์สุดา ทศานนท์ (2549, อ้างถึงใน กันตยา คนเท่ียง, 2557, 93) กล่าวว่า แนวทางให้ผูป้กครองมี             
ส่วนร่วมในจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียนนั้น โรงเรียนจดัประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกันระหว่างผู ้
บริการ ครูและผูป้กครอง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง แต่งตั้ งคณะกรรมการรับนโยบาย 
วางแผนงาน ติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ สร้างความตระหนกั โดยการประชาสัมพนัธ์ให้มากขึ้น 
จดัใหมี้เครือข่ายผูป้กครอง ส่ือสาร ประสานงานกบัผูป้กครองตามแนวด าเนินการอยา่งนอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานศึกษาสามารถน าแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ไปใช้โดยก าหนด
เป็นแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองไดต้ามความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
 2. จากปัญหาท่ีพบ สถานศึกษาควรจดัประชุม อบรม เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึง
ความส าคญัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก 
 3. จากปัญหาท่ีพบ สถานศึกษาควรจดัท าเอกสาร วารสาร แนะน า โรงเรียน นโยบาย 
วิสัยทศัน์ เป้าหมาย ของสถานศึกษาให้ผูป้กครองไดท้ราบแนวทางการพฒันาสถานศึกษา เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาเด็ก 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลของแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง เพื่อพฒันาต่อยอดการวิจยัในคร้ังน้ี 
 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กในสถานศึกษายคุดิจิทลั 
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โรงเรียนวดัแม่กะ อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 
3.  นางจิราพร  โยธินสิริวฒันา   ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
      องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า 
      อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 

 
หนังสือขออนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 

 
หนงัสือขออนุเคราะห์เกบ็ข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง แนวทางการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง             
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบบัน่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าขึ้ น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง   อ าเภอ
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน้ีจะไม่มีการน าเสนอหรือเปิดเผยเป็นรายบุคคล 
ไม่มีผลกระทบต่อการท างานแต่อย่างใด จึงขออนุเคราะห์โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงและตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิเคราะห์ การสรุปผลการวิจยัโดยภาพรวม สรุปข้อเสนอแนะหรือหลักการด าเนินงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดั
เชียงใหม่ 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดั
เชียงใหม่ 
  ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) เก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหา
และวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ใน คร้ังน้ี 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง        ท่ีตรงกบัคุณสมบติัของท่านตามความ

เป็นจริง 
 1) เพศ 
           ชาย                     หญิง  
 2) ระดบัการศึกษาของท่าน 
            ต ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี                             สูงกวา่ปริญญาตรี 
 3) ลกัษณะอาชีพ 
            มีรายไดป้ระจ า   มีรายไดไ้ม่แน่นอน 
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เกณฑก์ารประเมินระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก 
  5  หมายถึง  ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมมาก 
3  หมายถึง  ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมนอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

ค าชี้แจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัปัญหาการมีส่วนร่วมของท่าน 
               มากท่ีสุด 

ข้อ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก 

ระดับปัญหาการมีส่วน
ร่วม 

5 4 3 2 1 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน 
1.1 ท่านได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม แสดงความคิดเห็นและเสนอ

เก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ  
     

1.2 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ        
1.3 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ        
1.4 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการปฏิบติังานโครงการต่าง ๆ        
1.5 ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการประเมินผลโครงการต่าง ๆ       
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ข้อ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก 
ระดับปัญหาการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
2.1  ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ        
2.2 ท่านไดศึ้กษาขั้นตอนการปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ      
2.3 ท่านไดล้งมือปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานโครงการ      
2.4 ท่านไดส้นบัสนุน ส่งเสริมการปฏิบติัตามแผนงานโครงการ      
2.5 ท่ าน มี ส่ วน ร่วนในการรวบรวมข้อมู ลจากการจากการติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบติังานโครงการ 
     

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
3.1 ท่านได้รับ รู้ข้อมูล  ข่ าวสารต่าง ๆ  เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินงานโครงการ 
     

3.2 ท่านไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการลงมือปฏิบติังานโครงการ       
3.3 ท่านไดรั้บความสะดวกในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ในการด าเนินงาน

โครงการ 
     

3.4  ท่านไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ร่วม 

     

3.5 ท่านได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เก่ียวกับผลการด าเนินงานโครงการ     
ต่าง ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

     

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ขั้นตอนหรือวิธีการ เพื่อประเมินผล

การด าเนินงาน 
     

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

     

4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น วารสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

     

4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลเก่ียวกับการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติั 

     

4.5 ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผล เพื่อจัดท า
รายงานเผยแพร่ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมงานกจิกรรมพฒันา  
    เด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
เกณฑก์ารประเมินระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก 

  5  หมายถึง  ระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  ระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมมาก 
3  หมายถึง  ระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมนอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

 
ค าชี้แจง   กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของ 
 ท่านมากท่ีสุด 

ข้อ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก 
ระดับความต้องการ 
การมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน 
1.1 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม แสดงความคิดเห็นและ

เสนอเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ 
     

1.2 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ
โครงการต่าง ๆ 

     

1.3 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ        
1.4 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน ตาม

แผนงานโครงการต่าง ๆ 
     

1.5 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการประเมินผลโครงการ      
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

2.1  ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ 

     

2.2 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นตอนปฏิบติังานโครงการ
ต่าง ๆ 

     

2.3 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนงาน  
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ข้อ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก 
ระดับความต้องการ 
การมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
2.4 ท่านตอ้งการสนบัสนุน ส่งเสริมการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนด

ไว ้
     

2.5 ท่านต้องการมีส่วนร่วนในการรวบรวมข้อมูลจากการ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบติังาน  

     

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
3.1 ท่านตอ้งการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ใน

การด าเนินงานโครงการ  
     

3.2 ท่านต้องการรับ รู้ข้อมูล  ข่ าวสารต่าง ๆ  เก่ียวกับการลงมือ
ปฏิบติังาน   

     

3.3 ท่านตอ้งการรับความสะดวกในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานโครงการ   

     

3.4  ท่านตอ้งการรับขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
โครงการต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

     

3.5 ท่านตอ้งการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

     

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
4.1 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ขั้นตอนหรือวิธีการ เพื่อ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
     

4.2 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

     

4.3 ท่ านต้องการมี ส่วน ร่วมในการใช้ ส่ื อต่ าง ๆ  เช่น  วารสาร 
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

     

4.4 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลเก่ียวกับการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

     

4.5 ท่านตอ้งการมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประเมินผล 
เพื่อจดัท ารายงานเผยแพร่ 
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ตอนที่ 4  แนวทางแก้ไขปัญหา และวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการมี              
 ส่วนร่วมงานกจิกรรมพฒันาเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง  
 จังหวัดเชียงใหม่ 
  
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน 
     แนวทางแกไ้ขปัญหา………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
     แนวทางแกไ้ขปัญหา………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
     แนวทางแกไ้ขปัญหา………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม............................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
     แนวทางแกไ้ขปัญหา………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วม............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
                ผูว้ิจยั 
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ภาคผนวก จ 

 
แบบสัมภาษณ์การวิจัย 

  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 
สถานท่ี................................................................................................................................................ 
วนั เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์....................................................................................................................... 
เร่ิมการสัมภาษณ์เวลา.............................................จบการสัมภาษณ์เวลา............................................ 
 
ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ์เกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานกจิกรรม
พฒันาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี 
1. ท่านคิดว่าแนวคิดและหลักการท่ีท่านน ามาบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ท่ีท าใหโ้รงเรียนของท่านประสบความส าเร็จคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
2. ผูป้กครองในโรงเรียนของท่าน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผนในการบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กอย่างไรบา้ง (เช่น เขา้ร่วมประชุม แสดงความคิด เสนอแนะ) มีปัญหาและมีแนวทางการ
พฒันาอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
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3. ผูป้กครองในโรงเรียนของท่าน มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน การบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก
อยา่งไรบา้ง (เช่น ร่วมลงมือ สนบัสนุน บริจาค) มีปัญหาและมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
 4. ผูป้กครองในโรงเรียนของท่าน มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การบริหารงานกิจกรรม
พฒันาเด็กอย่างไรบา้ง (เช่น ร่วมรับรู้เก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน) มีปัญหาและมีแนวทางการพฒันา
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
5. ผูป้กครองในโรงเรียนของท่าน มีส่วนร่วมในการประเมินผล การบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็ก
อยา่งไรบา้ง (เช่น ติดตาม  เสนอแนะ) มีปัญหาและมีแนวทางการพฒันาอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพิม่เติมจากการให้สัมภาษณ์ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ฉ 

 
 

แบบตรวจสอบประสิทธิภาพแนวทางแนวทางการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็ก    
แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
  
ค าชี้แจง 
 1.  แบบตรวจสอบประสิทธิภาพน้ีส าหรับสอบถามขอ้คิดเห็นต่อแนวทางการบริหารงาน
กิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอ     
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. โปรดพิจารณาและระบุระดับความเป็นไปได้และความเหมาะสม ของแนวทางการ
บริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในตารางตามระดบัความเห็นของท่านซ่ึง
มีความหมาย ดงัน้ี 
  5   หมายถึง  กลยทุธ์และแนวทางการบริหาร มีความเป็นไปได/้เหมาะสมมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  กลยทุธ์และแนวทางการบริหาร มีความเป็นไปได/้เหมาะสมมาก 

3   หมายถึง กลยทุธ์และแนวทางการบริหาร มีความเป็นไปได/้เหมาะสมปานกลาง 
2   หมายถึง  กลยทุธ์และแนวทางการบริหาร มีความเป็นไปได/้เหมาะสมนอ้ย 
1   หมายถึง  กลยทุธ์และแนวทางการบริหาร มีความเป็นไปได/้เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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กลยุทธ์การบริหาร แนวทางการบริหาร ระดับความ
เป็นไปได้ 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
    1)  จดัประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน
ร่วมกบัผูป้กครอง 
     
    2)  จดักิจกรรม
ปรึกษาหารือ เพื่อศึกษา
ปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

    1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการของโรงเรียน 

          

    2)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและวางแผนเพื่อ
แกไ้ขปัญหา 

          

    3) โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิธีการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงาน 

          

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
    1) โรงเรียนให้
ผูป้กครองเขา้มา
สนบัสนุน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานร่วมกนั 
 
 
 
 
    2)  จดักิจกรรมให้
ผูป้กครองเขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 

    1)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนการด าเนินงาน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น 
สนบัสนุนดา้นแรงงาน 
สนบัสนุนดา้นทุนทรัพย ์เป็น
ตน้ 

          

    2)  ผูป้กครองควรตระหนกั
และเห็นความส าคญัในการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการและ
เขา้ใจพฒันาการของเด็ก 
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กลยุทธ์การบริหาร แนวทางการบริหาร ระดับความ
เป็นไปได้ 

ระดับความ
เหมาะสม 

    

3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 1) จดัประชุมช้ีแจงผล
การด าเนินงานโครงการ     
     
 
  2)  จดัท าช่องทางการ
ส่ือสาร 
    

  1)  เปิดโอกาสในผูป้กครอง
ไดรั้บทราบขอ้มูล ข่าวสาร 
เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ 

          

    2)  เพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารในการรับทราบ
ขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
การด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงาน เพื่อใหผู้ป้กครอง
ทราบขอ้มูล ข่าวสารได้
รวดเร็วขึ้น 

          

4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
    1)  จดัประชุมร่วมกบั
ผูป้กครองเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
    2)  ใหผู้ป้กครองเขา้
ร่วมสังเกตการ
ด าเนินงานโครงการ 

    1)  เปิดโอกาสให้
ผูป้กครองเขา้ร่วมในการ
เสนอแนะ วิธีการประเมินผล
และการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

          

    2)  เปิดโอกาสให้
ผูป้กครองเขา้ร่วมในการ
สังเกตการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
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ภาคผนวก ช 

 
รูปภาพการสัมภาษณ์ 

 

 
สัมภาษณ์ นางสาวณฐัธยาน์  สนินดั 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมือง เมืองแกนพฒันา 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ส้ินสุดการสัมภาษณ์ เวลา 14.45 น. 

 

 
สัมภาษณ์ นางสาววรัญภรณ์  มงคล 

ครู รักษาราชการแทน ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลสันมหาพน 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ส้ินสุดการสัมภาษณ์ เวลา 15.15 น. 
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สัมภาษณ์ นางสาวฐิติรัตน์  ศรีนวล 

ผูอ้  านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลจอมแจง้ 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ส้ินสุดการสัมภาษณ์ เวลา 14.45 น. 
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ภาคผนวก ซ 
 

แนวทางการบริหารงานกจิกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ช่ือแนวทาง: แนวทางการบริหารงานกิจกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กให้
มากขึ้น และใหผู้ป้กครองเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วม 
3. วิธีการตามการมีส่วนร่วม: ใชก้ระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ดา้น 
 

กลยุทธ์การบริหาร แนวทางการบริหาร 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
1)  จดัประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกบั
ผูป้กครอง 
     
2)  จดักิจกรรมปรึกษาหารือ เพื่อศึกษาปัญหา
และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

1) โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการของโรงเรียน 
2)  โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและวางแผนเพื่อแกไ้ข
ปัญหา 
3) โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิธีการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
1) โรงเรียนใหผู้ป้กครองเขา้มาสนบัสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกนั 
 
 
2)  จดักิจกรรมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

1)  โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในการสนบัสนุนการด าเนินงานทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เช่น สนบัสนุนดา้น
แรงงาน สนบัสนุนดา้นทุนทรัพย ์เป็นตน้ 
2)  ผูป้กครองควรตระหนกัและเห็น
ความส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการและเขา้ใจพฒันาการของ
เด็ก 
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กลยุทธ์การบริหาร แนวทางการบริหาร 

3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
1) จดัประชุมช้ีแจงผลการด าเนินงานโครงการ     
 
 
2)  จดัท าช่องทางการส่ือสาร 

1)  เปิดโอกาสในผูป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูล 
ข่าวสาร เก่ียวกบัผลการด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ 
2)  เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารในการ
รับทราบขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงาน เพื่อให้
ผูป้กครองทราบขอ้มูล ข่าวสารไดร้วดเร็วขึ้น 

4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1)  จดัประชุมร่วมกบัผูป้กครองเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
2)  ใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมสังเกตการด าเนินงาน
โครงการ 

1)  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมในการ
เสนอแนะ วิธีการประเมินผลและการติดตาม
ผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 2)  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมในการ
สังเกตการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

 
4. เง่ือนไขความส าเร็จ: 
   เง่ือนไขการน าแนวทางการบริหารงานกิจกรรมพฒันาเด็กแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ไปใช้เพื่อให้
ประสบผลส าเร็จ ดงัน้ี 
   ผูป้กครองเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงจากการจดักิจกรรมและการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัสถานศึกษา จึงตอ้งมีบทบาทร่วมกบัสถานศึกษา ดงัน้ี 
    1.  ครูและผูป้กครอง ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการตัดสินใจ 
วางแผนร่วมกนั ครูเป็นเพียงผูริ้เร่ิมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ใหผู้ป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็น 
ตดัสินใจ วางแผน ปรึกษาหารือร่วมกนัก่อนลงมือปฏิบติั 
    2. ครูและผูป้กครองร่วมกันลงมือปฏิบติังาน ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว้
ร่วมกัน และผู ้ปกครองต้องมีการเข้าร่วมด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามภาระงานท่ีรับ
มอบหมาย เช่น ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมบริจาคทุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสนับสนุนงานดา้น
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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    3. ผู ้ปกครองต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบติังาน และร่วมประเมินผล กบัครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อจะไดรั้บประ
ผลประโยชน์ คือ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ หรือผลท่ีเกิดขึ้นกบักิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทั้ง
ดา้นบวกและดา้นลบ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. ใหผู้ป้กครองไดร่้วมการประเมินผลของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ในรูปแบบมีเปิดกวา้ง ใชช่้องทางโซเซียลมีเดียเขา้มาร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดกวา้ง 
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