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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผล
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาจากประชากรท้ังหมด ไดแก ผูบริหาร
ในองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 209 คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน ตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2556 รวมกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้น จํานวน 288 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(pearson product moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (stepwise 
multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา  
  1) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัด  มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ  
การมีคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ การมีความสามารถในการบริหาร การเปนผูนํา การมีบุคลิกภาพ 
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การมีวิสัยทัศน  
  2) การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การรวมติดตามประเมินผล รองลงมา คือ การรับประโยชนรวมกัน การรวมมือทํา
การรวมวางแผน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การระดมความคิด  
  3)  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธในทางบวก
ในระดับมาก (rxy=.796) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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(3) 
 

  4) คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ท่ีสงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา คุณลักษณะ
ผูนําของผูบริหาร ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความสามารถในการบริหาร ดานบุคลิกภาพ ดานวิสัยทัศน 
ดานการเปนผูนํา สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารงานวิชาการ สามารถพยากรณ การมี
สวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 71.40 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ Z´y = .400X5+.640X4 
+.275X2  สวนดานวิสัยทัศน และดานการเปนผูนํา ไมสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการ 
 
 
 
คําสําคัญ: คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร, การมีสวนรวมของชุมชน, การบริหารงานวิชาการ, องคการ 
             บริหารสวนตําบล 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to investigate 1) the level of administrators’ leading 
characteristics of child development centers under the jurisdiction of sub-district administration in 
Chachoengsao province, 2) the level of community’s participation in academic administration of 
child development centers under the jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao 
province, 3) the relationship between administrators’ leading characteristics and community’s 
participation in academic administration, and 4) the prediction coefficients  of the elements of 
administrators’ leading characteristics affecting to community’s participation in academic 
administration in those child development centers. The 288 samples consisted of 79 
administrators and 209 teachers who participated in those child development centers under the 
jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao province. Questionnaires was user for 
collecting data. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation 
(Pearson product moment correlation coefficient), and multiple regression analysis (stepwise 
method) were employed for data analysis. 
 The finding were as follows: 
  1) The level of administrators’ leading characteristics of child development 
centers under the jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao province as a whole 
was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were the aspects of virtues 
and ethics, management ability, leadership being, personality, and vision respectively.  
  2) The community’s participation in academic administration of child 
development centers under the jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao 
province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low; there were 
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(5) 
 

the aspects of follow up and evaluation, mutual benefit, joint action, planning, and brain 
storming. 
  3) The relationship between administrators’ leading characteristics and 
community’s participation in academic administration of child development centers 
under the jurisdiction of sub-district administration in Chachoengsao province was 
significantly positive correlation at a high level (rxy=.796) of .05, respectively.  
  4) The administrators’ leading characteristics affected to the community’s 
participation in academic administration of child development centers under the jurisdiction of 
sub-district administration in Chachoengsao province which can be accounted for the virtues 
and ethics, management ability, personality, vision and leadership being not the vision and 
leadership being and could concurrently predicted for 71.40 % on the community’s 
participation in academic administration of those child development centers at a level of .05, 
respectively. It can be writtenon a equation in standardized score as; Z´y=.400X5+ 
.640X4+.275X2 . 
 
 
Keywords:  Administrators’ leading characteristics, Community’s participation,  
     Academic administration, jurisdiction of sub-district administration 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 กําหนดวาทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (5) ระบุไววาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ินมาตรา 16 (9) ใหเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ภายใตหลักการกระจาย
อํานาจใหแกองคการปกครองทองถ่ินและการใหประชาชนมีสวนรวม ในการบริหารจัดการโดยรัฐ
ใหการสนับสนุนและชวยเหลือเฉพาะในภารกิจท่ีทองถ่ินไมสามารถดําเนินการได โดยมีกฎหมายรองรับ
สิทธิขององคการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล ไดรับภารกิจถายโอนการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จากกรมพัฒนาชุมชน ในป 2544 และตองดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ขององคการบริหารสวนตําบลข้ึนเอง ในกรณีท่ีมีความพรอมจะดําเนินการไดทําใหองคการบริหารสวนตําบล
หลายแหง ซ่ึงไมเคยจัดการศึกษาประสบ ปญหาตางๆ หลายดาน  โดยเฉพาะการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานท่ี ดานงานวิชาการ การมีสวนรวม 
ดานงานธุรการแตละทองถ่ิน  ไดดําเนินงานเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปคนละทิศทางไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2551, หนา 3) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชทําใหมีการเปลี่ยนแปลง ในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการทางการศึกษา โดยเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา หลักการมีสวนรวมของสังคม ชุมชน องคกรเอกชนตางๆ และการกระจายอํานาจ
สูสถานศึกษา นอกจากนี้ ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39 
ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญาของแตละ
สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนศิษยเกาสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีและผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ใหผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน, 2547ก, หนา 4-5)  การบริหารการศึกษา จึงถือไดวาเปนงานท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่ง
เพราะความเจริญรุงเรือง ความกาวหนาและเสถียรภาพของชาติ ท้ังทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ  
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และการทหาร ลวนข้ึนอยูกับคุณภาพและเสถียรภาพของชาติ ปจจุบันการบริหารการศึกษามีสวนประกอบ
ท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคการหรือหนวยงานประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาและบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีวางไว นั่นคือ บุคคลทําหนาท่ีเปนผูนําเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาในสถานศึกษา หัวหนาสถานศึกษา
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร เชน ครูใหญ  อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ  ตางมีตําแหนงเปนผูบริหารงาน
ของสถานศึกษาท่ีจะตองแสดงบทบาทของผูนําในสถานศึกษาท่ีมีหลายรูปแบบ ผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูบังคับบัญชาและริเริ่มงานตางๆ ของสถานศึกษาใหบรรลุตามนโยบายในการบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารจะตองเปนบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธกับบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือใหกิจกรรมตางๆ สามารถดําเนินไปไดดวยความราบรื่นและเกิดประสิทธิผลตอสถานศึกษา การบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายอยูท่ีประสิทธิภาพของการบริหารงานภายในสถานศึกษา
อยางนอย 4 งาน คือ การบรหิารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2545, หนา 32) 
 ในสถานศึกษาประกอบดวยผูบริหาร  และรองผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี
ในการบริหารงาน เพ่ือใหสถานศึกษาไดดําเนินการตามภารกิจ ดังนั้น ผูบริหารจึงมีความสําคัญไมแพกัน
ซ่ึงผูบริหารนอกจากจะมีลักษณะตางๆ ท่ีบงบอกถึงความเปนผูบริหารท้ังดานบุคลิกภาพ ความรู
ความสามารถ มีบารมี มีอํานาจท่ีนาเกรงขาม เปนผูทรงคุณวุฒิหรือผูอาวุโสก็ตาม แตสิ่งท่ีขาดไมไดเลยก็คือ 
พฤติกรรมผูนําท่ีจะตองนําพาสถานศึกษา ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของไปสูการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุผล
ตามเปาหมายของการศึกษาชาติ พฤติกรรมผูนําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารในสถานศึกษา
ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ ผูนํายังเปนผูสรางคานิยม แรงบันดาลใจและความเชื่อ  รวมท้ังตองสื่อสารคานิยม
และความเชื่อดังกลาวสูผูตาม การสรางความมีสวนรวมของชุมชน พฤติกรรมผูนําตองมีความสัมพันธกับ
การบริหารแบบมีสวนรวม ในการบริหารสถานศึกษาท่ีประสบกับอุปสรรคจนไมสามารถบริหารงานได
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีวางไวเพราะผูบริหารมีวิธีการบริหารงานท่ีแตกตางกันและมุงบริหารงาน
ตามภาระหนาท่ีไดรับมอบหมายเพียงอยางเดียว ซ่ึงไมเพียงพอท่ีจะทําใหสถานศึกษาไปสูเปาหมายได 
(Lipham & hoch, 1974, p. 34) 
 เพ่ือประสิทธิภาพของงานในองคการ มีความจําเปนตองใหสถานศึกษาเปนหนวยงาน
ท่ีมีความสําคัญสูงสุดในการจัดการศึกษาเพราะคุณภาพการศึกษาท่ีไดจะสะทอนถึงคุณภาพของสถานศึกษา
โดยตรง นอกจากนี้ “ความเปนนิติบุคคล” ยังสงผลใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหดีข้ึนกอปรท้ังแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ท่ีใหมีองคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการเขามามีสวนรวม
ในการบริหารมากข้ึน การท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี “กํากับ สงเสริม 
และสนับสนุน” สถานศึกษาไดดีนั้น จําเปนตองมีการกําหนดบทบาท อํานาจ หนาท่ีใหชัดเจน มีองคประกอบ
ท่ีเหมาะสม และจะตองมีศักยภาพท้ังความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเอ้ือตอการปฏิบัติ
หนาท่ีใหไดสมบูรณ  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดตระหนักในความจําเปนและความสําคัญ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงสนับสนุนใหมีการศึกษา “สภาพปจจุบันและ ปญหา
การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ข้ึน เพ่ือจะไดใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาตอไป (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2545, หนา 16) 
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 กระทรวงศึกษาธกิารไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคคลในชุมชนและตองการใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีตัวแทนแจงขาวความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในทางสรางสรรค 
ใหประชาชนท้ังหลายไดรับทราบ เปนผูประสานงานชวยเหลือพัฒนาโรงเรียน รวมท้ังไดเขาไปรวมดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน และชวยแกไขปญหาของโรงเรียน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกระเบยีบ
โดยใหโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยางนอยโรงเรียนละ 9 คน แตไมเกิน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีบทบาทในการกําหนด
นโยบายแผนแมบท แผนพัฒนาโรงเรียน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ มีสวนรวมในการบรหิารการเงิน งบประมาณ
แสวงหา ใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุอุปกรณตลอดจนวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังประสานงาน
กับองคกรภาครัฐ เอกชนและเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกดวย จะเห็นไดวา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนคณะบุคคลท่ีมีความตั้งใจ เสียสละ อุทิศตน เขามามีสวนรวม
ในการจัดและพัฒนาการศึกษาประกอบกับมีความสําคัญในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายไดอยางดียิ่ง หากขาดกลุมบุคคลดังกลาวแลวอาจทําใหการจัดการศึกษา
ไมประสบความสําเร็จ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2545, หนา 16-17)  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547ข, หนา 21-22) ไดสรุปสภาพ
การเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในระดับสถานศึกษา  
ซ่ึงสอดคลองกับสภาพปญหาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหนาท่ี 
ของบุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาไดรับการคัดสรร
จากกลุมผูมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ 
วิธีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะและประสบการณ เชน ทักษะรวมประชุมตัดสินใจ 
เปนตน สถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวาคณะกรรมการเปนเพียงผูสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษา
มากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลท่ีเกิดข้ึน กรรมการสถานศึกษาสวนหนึ่ง
ยังคิดวาการบริหารจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเปนเพียงท่ีปรึกษา
หรือผูปฏิบัติตามการรองของจากสถานศึกษา การประชุมจึงขาดความตอเนื่องและความพรอมเพรียง  
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขาดคุณภาพ จึงเปนจุดออนท่ีสําคัญของการบริหารจัดการนําขอมูล
ไปใชในการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาบางสวนยังขาดความชัดเจนในบทบาท
ท่ีจะตองมีการกํากับ สงเสริม และสนับสนุน  จากคณะกรรมการสถานศึกษาอยางใกลชิด (กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน, 2551, หนา 26) 
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินใหเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เด็กปฐมวัยท่ีเขารับบริการ
ภายในศูนยไดรับการพัฒนาครบท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา พรอมไดจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา องคการปกครองสวนทองถ่ินและเกณฑการประเมินตามมาตรฐานข้ึน เพ่ือใหองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปปรับปรุงพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว 
เพ่ือรองรับการประเมินจากกรมสงเสริมการปกครองสวน ทองถ่ินจังหวัด มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับ
การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
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ในปการศึกษา 2551 จํานวนท้ังสิ้น 210 แหง จากสรุปรายงานของทองถ่ินจังหวัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีผล
ผานการประเมิน 36 แหง และปรับปรุง 174 แหง จะเห็นไดวา ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  
สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดมีมาตรฐานแตกตางกัน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 
2551, หนา 16) 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถือวาเปนสถานศึกษาแหงหนึ่งท่ีมีบุคลากรในการดําเนินงานดานการศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถือเปนองคการแรกท่ีจะตองมีการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 4 ในแงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหสมบรูณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการจะผลักดันใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปในทิศทางใดก็คือผูบริหารของแตละแหง โดยเฉพาะผูบริหาร
ท่ีมีคุณลักษณะดานวิสัยทัศน ดานภาวะผูนํา ดานคุณธรรม ดานมนุษยสัมพันธ มีนักการศึกษาหลายทาน 
เชน เท้ือน ทองแกว และเฉลา ประเสริฐสังข (2540, หนา 10) ไดกลาวถึง ลักษณะของผูบริหาร (ผูนํา) ท่ีดี
และประสบความสําเร็จในการทํางานควรมีคุณสมบัติเบื้องตน ไดแก สตปิญญา เฉลียวฉลาด มีความยืดหยุน 
ไหวพริบดี มีความสามารถในการวิเคราะหวิจารณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และเปนผูรอบรู เปนท่ีพ่ึงพา
ของลูกนองได รูจักปรับตัว มีความประพฤติดี มีวิสัยทัศน สวนคุณสมบัตใินการปฏบิัติงาน ไดแก ตื่นตัว
ตอแนวคิดใหมๆ  มีใจกวาง รูวาอะไรควรรบีดวน ไมรีบดวน รูจักฟงและเลือกความเห็นท่ีดี อดทนหนักแนน 
มีความสามารถในการปรับปรุงงานและรูจักพิจารณา สอดคลองกับ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2543, หนา 70) 
ท่ีกลาววา ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนยอมมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคการใหมีความกาวหนาและม่ันคง
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค  นวัตกรรมอยูเสมอ ผูนําท่ีมีวิสัยทัศน
จะพยายามนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาองคการ  
ซ่ึงสอดคลองกับ พนัส หันนาคินทร (2542, หนา 66) ท่ีกลาววา  ผูบริหารเปนกําลังสําคัญท่ีจะทําให
โรงเรียนนั้นเจริญข้ึนหรือเสื่อมลง บุคคลท่ีจะเปนผูบริหารตองมีคุณสมบัติ ไดแก มีสุขภาพดี เฉลียวฉลาด 
มีอารมณม่ันคง มีคุณธรรมสูง มีความประพฤติดีในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารตองเปนผูท่ีมี
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจดานตางๆ โดยตรง เพราะการบริหารงานแตละฝายยอมมีกิจกรรมตางๆ 
ท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งข้ึนระหวางการดําเนินงานผูบริหารอาจจะประสบกับปญหา
และอุปสรรคนานาประการ ปญหาท่ีเกิดข้ึนยอมมาจากสาเหตุหลายประการ ประการหนึ่ง คือ คุณลักษณะ 
การบริหารของผูบริหารเอง การท่ีผูบริหารจะปฏิบัติภารกิจของตนเองไดดีมีประสิทธิภาพนั้น ตัวผูบริหารเอง
จะตองมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีดี ซ่ึงจําเปนจะตองอาศัยการศึกษา
อบรมและฝกฝนอยูตลอดเวลา 
 ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนผูมีความสําคัญสูงสุดท่ีจะมาบริหารงานตางๆ ภายในสถานศึกษา  
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งผูบริหารตองมีความสามารถในการแกปญหา
มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตองประสานงาน  ประสาน
ความรวมมือระหวางบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนใหงานบรรลุเปาหมาย ผูบริหารจึงตองอาศัยศิลปะความเขาใจ
ถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย เพ่ือเขาใจความรูสึกนึกคิดจิตใจในสวนลึกของผูรวมงาน การเขามา
มีสวนรวมหรือการริเริ่ม  โดยประชาชนในชุมชนเองเปนวิธีการท่ีสืบเนื่องมาจากปรัชญาทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ท่ีเชื่อวามนุษยทุกคนมีความสามารถ ตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ไดอยางถูกตอง หากวาเขา
มีขอมูลเพียงพอและอยูในสภาพท่ีมีการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี การเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี
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ในกิจกรรมการพัฒนาของคนในชุมชน นอกจากจะเปนการกระตุนใหคนในชุมชนไดมีบทบาทในการพัฒนา
ทองถ่ินของตนแลว ยังไดแสดงความนัยของการชวยเหลือตัวเอง ซ่ึงจะนําไปสูการพ่ึงตนเองไดในท่ีสุด  
(Hoy & Miskel; อางถึงใน ธรรมรัตน ธรรมพุทธวงศ, 2551, หนา 1) 
 การใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาทองถ่ิน โดยเริ่มตั้งแต 
การมีสวนรวมคิดคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน การหาแนวทางแกไขปญหา การตัดสินใจเลือกแนวทาง 
การวางแผนการแกไขปญหา รวมท้ังการรวมปฏิบัติในกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีจัดข้ึนในชุมชน
และการประเมินผลงาน กิจกรรมท่ีไดปฏิบัติไปแลว การมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวเปนกระบวนการเรียนรู
ท่ีประชาชนไดรับการลงมือกระทําเอง โดยเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและทําใหทราบถึงวิธีการ
ท่ีจะจัดการกับปญหาของตนเองและชุมชนไดอยางถูกตองและทําใหประชาชนไดรับประโยชนจากการ
เขารวมกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ิน นอกจากนั้นยังชวยใหประชาชนเกิดการคิดเปน ทําเปน และมีความรูสึกวา
กิจกรรมเหลานั้น พวกตนมีสวนเปนเจาของโครงการอยางแทจริง อันจะทําใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีทิศทางของการพัฒนาอยางชัดเจน (พูลศักดิ์ ชูพาณิชสกุล, 2550, หนา 2-3)  
  จากหลักการ แนวคิดท่ีกลาวมาขางตน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารเปนบุคคลท่ีสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะประสานและขับเคลื่อนระบบการพัฒนาองคการใหกาวหนา นําพาชุมชนใหมามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนและมีสวนในการเสนอความคิดเห็น เพ่ือใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ในทางตรงกันขามถาผูบริหารไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําท่ีดีก็จะไมสามารถพัฒนาองคการ
ใหเจริญกาวหนา จัดการเรียนรูของเด็กไมประสบผลสําเร็จ  (ประมวล ชินวงษ, 2547, หนา 2)  ผูวิจัย
มีความเห็นวาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนแนวคิดท่ีดี
ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองจัดใหเปนความจําเปนอยางมากของชุมชน โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล และครูผูดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชน เขามาสวนรวม
ในการบริหารเพราะผูบริหารตองพัฒนาการเรียนเพ่ือนําพาองคการไปสูจุดหมายปลายทางตามความคาดหวัง
ของสังคม ชุมชน ผูปกครอง และเด็ก จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
คุณลักษณะ ของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือผลลัพธท่ีเกิดกับเด็ก เพ่ือพัฒนาเด็ก
ใหมีคุณภาพอยางสมบูรณ สมดังจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีคําถามการวิจัยดังนี้ 
  1.2.1 คุณลักษณะ ของผูบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทราอยูในระดับใด 
  1.2.2 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับใด 
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 1.2.3 คุณลักษณะของผูบริหาร  มีความสัมพันธกับ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางไร 
  1.2.4 คุณลักษณะของผูบริหารใดท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
  1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร 
สวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร กับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.3.4 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี้  
 1.4. 1 คุณลักษณะของผูบริหาร มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชน ในการบรหิาร  
งานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ในทางบวก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1.4. 2 คุณลักษณะของผูบริหารอยางนอย 1 ดาน สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
บริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังตอไปนี้  
  1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
   1)  คุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย ดานวิสัยทัศน ดานบุคลิกภาพ ดานความเปน
ผูนํา ดานความสามารถในการบริหาร ดานคุณธรรมจริยธรรม 
   2)  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบดวย การระดมความคิด การรวมวางแผน การรวมลงมือทํา การรวมติดตามประเมินผล การรับ
ประโยชนรวมกัน 
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  1.5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   2) กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาจากประชากรท้ังหมด ไดแก 
ผูบริหารองคการบริหารในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน 209 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปการศึกษา 2556 
รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 288 คน 
 1.5.3  ตัวแปรท่ีจะศึกษา  
  1)  คุณลักษณะของผูบริหารประกอบ 5 ดาน ไดแก 
   ( 1) การมีวิสัยทัศน 
   (2)  การมีบุคลิกภาพ 
   ( 3) การเปนผูนํา 
   (4)  การมีความสามารถในการบริหาร 
   (5)  การมีคุณธรรมจรยิธรรม 
  2)  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก    
   (1) การระดมความคิด  
   (2) การรวมวางแผน  
   (3) การรวมลงมือทํา  
   (4) การรวมติดตามประเมินผล  
   (5) การรับประโยชนรวมกัน  
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะ ของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัย
ไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังศึกษาผลการวิจัยท่ีเก่ียวของโดยกรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะของผูบริหารสังเคราะหจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานประกอบดวย สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน (2547, หนา 113), สมชาย เทพแสง (2547, หนา 
56-57), รุง แกวแดง (2544, หนา 278), สุเทพ เชาวลิต, (2548, มปป.), สุพล วังสินธ (2545, หนา 29-30), 
เซอรแมนและคณะ (Sherman & et al. 1996; อางถึงใน มนตนภา เรืองบุบผา, 2547, หนา 25), สตอกดิลล 
(Stogdill, 1981, pp. 73-97), สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หนา 108), วินิดา ศุกระมูล 
(2546, หนา 34), คูส และโพสเนอร (Kouzes & Posner, 1995, pp. 20–31) ประกอบดวย คุณลักษณะ 
5 ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศน 2) การมีบุคลิกภาพ 3) การเปนผูนํา 4) การมีความสามารถในการบริหาร 
5) การมีคุณธรรม จริยธรรม สวนแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใชแนวคิดของ จิณณวัตร ปะโคทัง (2549, หนา 113) ประกอบดวย องคประกอบ 5 ดาน คือ 
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1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับ
ประโยชนรวมกัน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1 
 
      ตัวแปรตน                                                       ตัวแปรตาม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหนิยามศัพทไวดังนี้  
  1.7.1 ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสั่งการ การดําเนินการจัดการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
  1.7.2 คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีปรากฏใหเห็น ความเปน
ผูนํามีลักษณะพิเศษท่ีบุคคลหนึ่งมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน หรือลักษณะประจําของแตละ
บุคคล ซ่ึงเปนการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตและเห็นไดของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสั่งการ  
การดําเนินการจัดการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบดวย 
5 ดาน คือ 
   1) คุณลักษณะดานวิสัยทัศน หมายถึง การท่ีผูบริหารมีภาพท่ีคาดหวังในอนาคตชัดเจน
เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา มุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ ซ่ึงเปนผลลัพธ 
แหงความสําเร็จรวมกัน ของบุคลากรทุกคนในมีการกําหนดวิสัยทัศนกลยทุธและเปาหมายในการทํางาน 
มุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปไดมากกวา สิ่งท่ีเปนไปไดยากมีการวิเคราะหและคาดการณการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางถูกตอง มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา รูเทาทันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรอบดาน 
โดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการแกไขปญหา มีสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 
และสรางบรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวมใน วิสัยทัศนและภารกิจ 

1) การมีวิสัยทัศน 
 
2) การมีบุคลิกภาพ 
 
3) การเปนผูนํา 
 
4) การมีความสามารถในการ

 
 

 

5) การมีคุณธรรมจรยิธรรม 
 

คุณลักษณะของผูบริหาร 
 

 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

1) การระดมความคิด  
2) การรวมวางแผน  
3) การรวมลงมือทํา  
4) การรวมติดตามประเมินผล  
5) การรับประโยชนรวมกัน  
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   2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ หมายถึง ผูบริหารท่ีเปนผูมีความพรอมท้ังรางกาย จิตใจ
และทางสังคม ดานรางกาย มีภาพลักษณท่ีดีมีสุขภาพสมบูรณ รูปรางทาทางดี ดานจิตใจ มีสมาธิควบคุม
อารมณไดดี มีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย มีความเชื่อม่ันในตนเอง สวนดานสังคม ตองเปนแบบอยางท่ีดี
นาเคารพนับถือ เปนท่ียอมรับของสังคม รูจักกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เปนอยางดีใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติได 
   3) คุณลักษณะดานความเปนผูนํา หมายถึง ผูบริหารท่ีแสดงออกในดานความเปนผูนํา
ในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ โดยการมีวิสัยทัศน 
และเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลง อยางชัดเจน สามารถนําเปาหมายมากําหนด
เปนแนวปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย มีความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามท่ีกําหนดไว  
มีความเปนผูนํามีความรู ความสามารถ ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธเปนท่ียอมรับ
ของผูเก่ียวของมีความยุติธรรม เสมอภาค มีวิธีการท่ีดีท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและมีการสงเสริม
สนับสนุน ประสานใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม 
   4) คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร หมายถึง การท่ีผูบริหารเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความสามารถในการจัดองคการและระบบงาน มีความรูในสถานการณตางๆ เปนอยางดี  
มีการพิจารณาจัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม มีความสามารถระดมความรวมมือ ความชวยเหลือ
จากชุมชนได มีการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรู ความสามารถ โดยมุงม่ันในการทํางาน มีการใชเหตุผล
ในการแกไขปญหาตางๆ ในทางท่ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ และมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย   
  5) คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารในดานคุณงาม
ความดีท่ีเจตนาปฏิบัติอยางจริงใจใหเห็นเปนการกระทําเกิดเปนพฤติกรรม ใหผูอ่ืนไดรับรูนั้นและยอมรับ
วาเปนสิ่งท่ีดีงาม โดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ มีความอดทน ขยัน 
ซ่ือสัตย ประหยัดและอดออม รูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบไมประมาท สามารถควบคุมตัวเองได
เปนผูเสียสละตอเพ่ือนรวมงาน เอาใจใส ดูแลทุกข สุขของครู  สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง
กับผูรวมงาน มีศิลปะในการแกไขปญหาสรางขวัญกําลังใจ หรือยกยองชมเชยเม่ือผูรวมงานทํางานบรรลุ 
ผลสําเร็จอยางจริงใจ เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและแกปญหาตางๆ  เห็นอกเห็นใจ  
ผูรวมงานในการปฏิบัติงานยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือ มีการสงเสริมผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาในการทํางานใหสําเร็จ และมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอความยากลําบาก  
  1.7.3 การมีสวนรวมในการบริหารวิชาการ หมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขาไปเก่ียวของ
ในการทํากิจกรรมการบริหารวิชาการ ห าบรรลุวัตถุประสงคของกลุม โดยมีการดําเนินการรวมกัน
ในกระบวนการวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินและรวมปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 
ใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยท่ีองคการมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนตัดสินใจ
ในกิจการใดๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตัวประชาชน ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
  1) การระดมความคิด 9หมายถึง 9การคิดคนและวิเคราะหปญหาในงานวิชาการรวมกัน
ในลักษณะของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย มีการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิดคน  
ในการวิเคราะหสิ่งท่ีเปนประโยชนใหเกิดข้ึน มีการระดมความคิด มี 9การปรับแนวความคิดใหสอดคลอง
และรวมกัน9ปฏิบัติงาน มีการรวมมือกันเพ่ือหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหา นําเทคนิคตางๆ เพ่ือมา
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สนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา มีการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจง ใหสมาชิก
ทุกคนไดรับทราบ มีการเปดโอกาสใหสมาชิกเสนอความคิดเห็นตอเติมหรือเสริมแนวคิด ซ่ึงกันและกันได
และมีการนําแนวทางในการระดมความคิดไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชน  
  2) การรวมวางแผน หมายถึง การนําสิ่งท่ีรวมคิดในงานวิชาการมากําหนดเปนแผน  
ปฏิบัติการรวมกันดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจท้ังทางดานจิตใจ 
อารมณ ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม มีการนําเสนอแนวความคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ  
มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจ มีความคิดเห็นตรงกัน และเขามามี 
สวนรวมในการดําเนินงาน มีการรวมกันวางแผน ทํากิจกรรมและโครงการ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
โดยท่ีทุกคนเปนคนหนึ่งในการรวมรับผิดชอบมีการรวมคิดวาการวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติงาน  
ท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการ ติดตามผลและรวมรักษามาตรฐานท่ีกลุมกําหนดข้ึน 
โดยมีการวางแผนเตรียมพรอมงานอยูเสมอกอน ท่ีจะลงมือปฏิบัติ 
   3) การรวมลงมือทํา 20หมายถึง การนําแผนงานในดานวิชาการมารวมกันทําหรือแบงงานกัน
รับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว มีการนําแผนงานท่ีไดรวมกันทําไปใชใหเกิดประโยชน 
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนมีความมุงม่ันในการรวมมือกันทํางานตามจุดประสงคเพ่ือใหเปนไปตามแผน
และเปาหมายท่ีวางไว รวมลงมือทําแผนงาน20 สมาชิกทุกคนจะมีเปาหมายเดียวกัน20 20ทุกคน9ยอมรับซ่ึงกันและ
กัน 9 9มีสวนรวม 9และทํางานรวมกันเปนทีม 20  20 พรอมท้ังตระหนักถึงความจําเปนสําหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล20 โดยมี20ความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี 
  4) การรวมติดตามประเมินผล หมายถึง การรวมกันติดตามผลงานในดานวิชาการ
ท่ีทําและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึก
และประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ
การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 
  5) การรับประโยชนรวมกัน หมายถึง การท่ีบุคลกลุมหนึ่งๆ ไดทํางานรวมกันและไดรับ
ประโยชนรวมกัน โดยท่ีคนรวมกลุมกันและจัดองคกรข้ึนดวยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมี
พ้ืนฐานทางอาชีพอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน มีการมารวมกลุมกันก็เพ่ือรวมพลังกันใหเขมแข็ง
และมีอํานาจตอรองสูงข้ึน มีการแสวงหาอํานาจในการตอรอง เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง
ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีการใชพลังของกลุมเพ่ือใหเกิดนโยบายเพ่ือกลุมของตน โดยท่ีไดรับ
ผลประโยชนจากการรับประโยชนรวมกัน โดยมีตนเองเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ และไดรับผลประโยชน
อยางเปนธรรมและเสมอภาค 
  1.7.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะ
เทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ท่ีถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดแก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
กรมการพัฒนาชุมชนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ 
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1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 การ วิจัยในครั้งนี้คาดวาจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้ 
 1.8.1 ผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.8.2 เปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน  ๆ 
 1.8.3 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูล การพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัด ฉะเชิงเทรา  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  ผูบริหารโรงเรียนสามารถใชผลการวิจัย
เปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรู
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  1.8.4 เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องท่ีเก่ียวของของผูสนใจตอไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา
คนควารวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของนําเสนอตาม ลําดับหัวขอตอไปนี้ 
 2.1 องคการบริหารสวนตําบลกับการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับการจัดการศึกษาในทองถ่ิน 
  2.1.2 การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.1.3 การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
  2.1.4 โครงสรางและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 2.2 หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.2.1 ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
  2.2.2 ความสําคัญและปจจัยของการมีสวนรวม  
  2.2.3 นโยบายท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
  2.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  
  2.2.5 บทบาทของผูปกครองและผูนําชุมชนในการบริหารสถานศึกษา  
  2.2.6 การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน  
  2.2.7 ประโยชนท่ีไดจากการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
  2.2.8 บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารสถานศึกษา 
  2.2.9 ข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน  
  2.2.10 ขอบขายการบริหารงานงาน วิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.2.11 การมีสวนรวมของการบริหารงานวิชาการ 
 2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 
  2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร 
  2.3.2 ความสําคัญของคุณลักษณะของผูบริหาร 
  2.3.3 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ  
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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2.1 องคการบริหารสวนตําบลกับการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 2.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับการจัดการศึกษาในทองถิ่น 
  1)  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง  
5 ป บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการ
แรกของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก  
ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคน เพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551, หนา 27) 
  2) หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ 
ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กกับผูเลี้ยงดู หรือ
บุคลากรท่ีมีความรูความสามรถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวั เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนด
หลักการ ดังนี้ 
   (1)  สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
   (2)  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
   (3)  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  
   (4)  จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 
   (5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 2.1.2 การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3-5 ป มีฐานะ
เทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเอง และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ท่ีถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดแก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
กรมการพัฒนาชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองทองถ่ิน
เด็กเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  
การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาจึงนับเปน
ภารกิจสําคัญท่ีหนวยงานซ่ึงรับผิดขอบจะตองตระหนักและใหความสนใจ เพ่ือใหการพัฒนาเด็ก
เปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะ
หนวยงานซ่ึงมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
วาดวยแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจไมวาจะเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบใดก็ตาม 
ท้ังองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ปจจุบันองคการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดตั้ง และ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมท้ังรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยูในความดูแล
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รับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคการปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริม
และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา อยางเต็มตามศักยภาพ  
และไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็ก
ไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม ซ่ึงจะเปนแนวทางใหองคการปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ  
ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป ซ่ึงไดรวบรวมจัดทําข้ึนจําแนกออกเปนมาตรฐาน
การดําเนินงาน 6 ดาน ประกอบดวย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551, หนา 2) 
  1)  มาตรฐานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2)  มาตรฐานดานบุคลากร  
  3)  มาตรฐานดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
  4) มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
  5) มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน  
  6) มาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 จากท่ีกลาวมาแลวพอท่ีจะสรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนองคการปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเล็กท่ีสุด มีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เพราะความใกลชิดกับประชาชน  
จะทําใหผูบริหารทองถ่ินนั้น ไดรับทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงจะทําใหการแกไขปญหา
ใหกับทองถ่ินนั้นมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริงและประชาชน
สามารถเขารวมในการระดมความรูและความคิด การตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การดําเนินการ  
และการระดมทุนทรัพยากรตางๆ เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง อันทําใหประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 
 2.1.3 การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
   1) แนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
    องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินมีฐานะ
เปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมีฉบับแกไขเพ่ิมเติมในเวลาตอมา  
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการกระจายอํานาจสูองคการประชาชนในระดับตําบลอยางมาก  
โดยไดยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีรายไดตามเกณฑ คือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมา
ติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล กลาวไดวา การจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลนี้เปนผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมท่ีตองการจะปฏิรูปการเมือง ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลจึงเปนมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมืองโดยการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะเปนองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทองคการบริหาร
สวนตําบลเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนระดับตําบล หมูบาน ไดมี
สวนเก่ียวของในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  
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   ปจจุบันจึงมีจํานวนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนท้ังสิ้น 7,853 แหง (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, ออนไลน,  2554) และมีการเปลี่ยนแปลงการแบงกลุม อบต. เปน 3 ขนาด โดยมี
หลักเกณฑสําคัญท่ีใชแบงขนาด อบต. มี 5 เกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้  
   ( 1) เกณฑระดับรายได  
    ก. อบต.ขนาดใหญ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท 
    ข. อบต.ขนาดกลาง มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 6-20 ลานบาท 
    ง. อบต.ขนาดเล็ก มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวา 6 ลานบาท 
   ( 2) เกณฑตัวชี้วัดดานคาใชจายบุคลากร 
   ( 3) เกณฑตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแกจํานวนพ้ืนท่ีจํานวนประชากร  
จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวนโรงฆาสัตว จํานวนตลาดสด  จํานวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงเรียน จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก จํานวนโรงแรม จํานวนศาสนสถาน จาํนวนสถานพยาบาล 
จํานวนศูนยการคา การประกาศให อบต. เปนเขตควบคุมอาคาร การประกาศใหใชบังคับกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย จํานวนวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ  
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ  การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
จํานวนโครงสรางสวนราชการ จํานวนหนวยกิจการพาณิชย  
   (4) เกณฑตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ไดแก ประสิทธิภาพ  การจัดเก็บ
รายได ประสิทธิภาพการบริหารแผนงานและงบประมาณ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานงานบุคคล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริการ  
   ( 5) เกณฑตัวชี้วัดดานธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
การมีสวนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ ความคุมคา  
   2) อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี 3 ลักษณะ 
   ( 1) มาตรา 66  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองในการพัฒนา
ตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
   ( 2) มาตรา 67 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้  
    ก. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
    ข. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ัง
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    ค. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
    ง. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    จ. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    ฉ. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
    ช. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
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    ซ. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน  
    ฌ. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
  3)  มาตรา 68 ภายใตขอบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํา
กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี ้
   (1)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   (2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
   (3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  
   (4)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ  
   (5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
   (6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
   (8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
   (9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  
   (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  
   (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย  
   (12) การทองเท่ียว  
   (13) การผังเมือง  
    กฎหมายตางๆ อาจกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะท่ีเปนองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใชบังคับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือเม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติหรือใหมี
อํานาจออกขอบัญญัติ ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝน
ดวยก็ได แตไมใหกําหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
(มาตรา 71) องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบลเปน 
3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
    หนึ่งในอํานาจหนาท่ีท่ีองคการปกครองทองถ่ินตองดําเนินการโดยตองสอดคลอง
กับหลักเกณฑในการพิจารณาโอนโรงเรียนไปอยูในความดูแลขององคการปกครองทองถ่ินตาม
หลักเกณฑของ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2545, หนา 24) ท่ีไดระบุไวดังนี้คือ 
   (1) โรงเรียนอนุบาลหรือสถานศึกษาในระดับปฐมวัยท้ังหมดใหโอนไปยังองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนกระจายอํานาจ 
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   (2) โรงเรียนหรือสถานศึกษาพ้ืนฐานใหถายโอนไปยังองคการปกครองทองถ่ิน
ตามความพรอมของแตละทองถ่ินและตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนดในกระทรวงท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 
 2.1.4 โครงสรางและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลฐานะเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งมีโครงสรางเปนไป
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยมีโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงมีสมาชิกสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
และนายกองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แยกจากสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย มีรายละเอียด 
ดังภาพ 2 
 

โครงสราง อบต. ตามกฏหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย 

อบต. 

สภา อบต. นายก อบต. 

เลขา อบต. 1 คน 

รองนายก อบต. 1 คน 

ปลัด อบต. 

สวนตางท่ีจัดตั้งข้ึน 

- สมาชิก สภา อบต. หมูบานละ 2 คน 
- อบต. มี 2 หมูบาน มีสมาชิก สภา อบต. 
หมูบานละ 3 คน 
- อบต. มี 1 หมูบาน มีสมาชิกสภา อบต. 
หมูบานละ 6 คน 
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 ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง หมูบานละ  2 คน ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลใดมี 1 หมูบาน 
ใหหมูบานนั้นเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 6 คน และในกรณีใดท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล มี 2 หมูบาน ใหองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หมูบานละ 3 คน สภาองคการบริหารสวนตําบล มีวาระ 4 ป นับตั้งแตวันเลือกตั้งและสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลสิ้นสุดลง เม่ือถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือยุบสภา ตาย ลาออก 
เปนผูไดเสียในทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลท่ีดํารงตําแหนงอยู ขาดคุณสมบัติ
การรับเลือกตั้ง ไมไดอยูประจําในหมูบานท่ีตนไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน ขาดประชุม
ติดตอกัน 3 ครั้งโดยไมมีเหตุสมควร สภาองคการบริหารสวนตําบลใหออกเนื่องจากมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
กอความไมสงบเรียบรอยตอองคการบริหารสวนตําบลทําใหเกิดความเสียหายและราษฎรในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนง นอกจากนี้สภาองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลและใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบล 
(พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 49) 
 อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล 
เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล พิจารณาและใหความเห็นชอบ
รางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546 มาตรา 46)  
 นายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีเปนหัวหนาฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล
สามารถแตงตั้งผูชวยดําเนินการได โดยสามารถแตงตั้งบุคคลท่ีมิใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
เปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลได 2 คน และเปนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลได 1 คน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้งและมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละ
สี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี คือ กอนเขารับหนาท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนั้น ตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลงมติ กําหนดนโยบาย
ท่ีไมขัดตอกฎหมาย แตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแทนขององคการบริหาร
สวนตําบล และเม่ือนายกไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาท่ีแทน (พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546 มาตรา 59)  
 นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหรือยุบสภา ตาย ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอหนานายอําเภอ เม่ือเปนผูไดเสีย
ในทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลท่ีดํารงตําแหนงอยูขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายท่ีกําหนด และราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา
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ก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง และไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูท่ีมาลงคะแนนเสียงมีมติเห็นวา  
นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2537) แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546 
มาตรา 64/2) 
 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล พระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537) ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจะตองทํา ดังนี้ จัดใหมี
การบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ บรรเทาสาธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2546 มาตรา 67) 
 นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีความสามารถมีศักยภาพเพียงพอ
อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ จัดใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร  
บํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง บํารุงรักษาทางระบายน้ํา บํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ
และสวนสาธารณะ สงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
บํารุงและสงเสริมการการประกอบอาชีพของราษฏร การคุมครองดูแลและการรักษาทรัพยสินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินหาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  ใหมีตลาด  
ทาเทียบเรือและทาขาม กิจการเก่ียวกับการพาณิชย การทองเท่ียว และผังเมือง (พระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 และมาตรา 69) ในสวนขององคการบริหารงานนั้น 
องคการบริหารสวนตําบล มีการจัดแบงงานออกเปน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลและสวนตาง  ๆ
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งข้ึนโดยมีพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเปนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
และองคการบริหารสวนตําบลสามารถขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลชั่วคราวได โดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม โดยใหผูวาราชการเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไปตามความจําเปน (โกวิทย พวงงาม, 2547, หนา 27) 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการจัดการศึกษาปฐมวัยประเภทหนึ่ง  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 องคการปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงาน  
ซ่ึงมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา สงเสริมการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
และผูดอยโอกาสตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายจัดตั้งองคการปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบใดก็ตาม ท้ังองคการบริหารสวนตําบลเทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดีลวนแตมีบทบาท
ท่ีสําคัญ ในการบริหารจัดการเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ปจจุบันองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ไดจัดตั้งและดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมท้ังรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเดิมอยูในความ
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รับผิดชอบของสวนราชการตางๆ โดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ดาน เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
และไดมาตรฐานกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสามารถดําเนินงานพัฒนาเด็กไดอยางมีคุณภาพ
และเหมาะสม 
 

2.2 หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 2.2.1 ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
 อิทธิพร ศรีแถลง ( 2544, หนา 42) ไดใหความหมายการมีสวนรวมวา การทํางานรวมกัน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความตั้งใจ โดยการกระทําดังกลาวถูกจังหวะ และเหมาะสมกับการทํางาน
การกระทําดังกลาวดวยความรูสึกผูกพันเปนท่ีประจักษวาเชื่อถือและไววางใจได การมีสวนรวมเปนหัวใจ
ของการเสริมสรางพลังงานการทํางานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเสริมสรางสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมทําใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจสถานการณ และอุทิศตนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 เสนห จามริก (2547, หนา 31-32) กลาววา การมีสวนรวมของทองถ่ินหรือชุมชนไมใชเพียง 
ตัวแทนเขาไปมีบทบาทรวมในการกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีกําหนด  
จากสวนกลางเทานั้น ควรไดมีการนําองคความรูของทองถ่ินนั้นๆ เขาไปประกอบเปนฐานในการกําหนด
หลักสูตรและการเรียนกาสอนดวย  
 ณัฏฐลักษณ ศรีมีชัย (2547, หนา 46) กลาวถึง ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
วาหมายถึง การท่ีประชาชนเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง โดยประชาชนหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนไดจัดข้ึน  โดยประชาชนเปนผูเขารวมโดยการรับฟงเสนอความคิดเห็น  ซักถาม  ตัดสินใจ  
สํารวจปญหาวางแผนปฏิบัติดําเนินงานรับประโยชนตลอดจนติดตามประเมินผลกิจกรรม 
 อมรพรรณ ประจันตวณิชย  (2550, หนา  23) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวม
หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการมีสวนรวมคิด  รวมวางแผน รวมตัดสินใจรวมปฏิบัติ
ตลอดจนรวมติดตามและประเมินผล  รวมท้ังรวมรับผิดชอบในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรม
หรือกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งของกลุมคนหรือองคการทีมมีความเก่ียวของกันทางดานจิตใจอารมณ
และสังคม 
  กุสตาโว (Gustavo, 1992, p. 4) กลาววา การมีสวนรวมนั้นโดยปกติท่ัวไปเปนท่ีเขาใจกันวา 
หมายถึง การเขาไปมีหนาท่ีหรือมีสวนรับผิดชอบในบางสิ่งบางอยาง แตตอมาความหมายของการมีสวนรวม
มีความชัดเจนและลึกลงไปกวาเพียงการมีสวนความรับผิดชอบ เม่ือการมีสวนรวมนี้ เชื่อมโยงไปสูกระบวนการ
ในการเขาไปมีสวนรับผิดชอบ ของแตละบุคคลหรือกระบวนการในการ เปลี่ยนแปลงในภาพรวม  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 119) กลาววา การมีสวน รวม 
มีความหมายของการมีบทบาทรวมกัน แสดงถึงความเทาเทียมมากกวาและสะทอนถึง “กระบวนการ” มากข้ึน
แทนท่ีจะมุงเฉพาะท่ี “ผลลัพธ” แตเพียงอยางเดียว เปนการรวมคิด รวมทํา และมีสวนในการตัดสินใจรวมดวย
จึงทําใหเขาถึงระดับนโยบายแผนงานท่ีจะกอใหเกิดการเคลื่อนตัวพัฒนาโดยท่ีทุกสวนท่ีเขามามีสวนรวม
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ท้ังหมด มีความรับผิดชอบอยูในนั้น อยางไมมีความแตกตางกันมากนัก  
  จากท่ีไดกลาวมาแลว ความหมายโดยท่ัวไปของการมีสวนรวม หมายถึง  การท่ีบุคคล
หรือคณะบุคคลเขาไปเก่ียวของในการทํากิจกรรมใหบรรลุวตัถุประสงคของกลุม โดยมีการดําเนินการ
รวมกันในกระบวนการวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินและรวมปรับปรุงแกไข  เพ่ือใหการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนตัดสินใจ
ในกิจการใดๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาของประเทศท่ีมีประกาศผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2542 นั้นไดบัญญัติสาระ
ท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพอแม ผูปกครอง และชุมชน ไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545, หนา 6-33)  
   1) หลักการจัดการศึกษา มาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
   2)  การจดัระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
   3)  หนาท่ีของบิดามารดา และผูปกครอง มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
มีหนาท่ี จัดใหบุตรหรือบุคคล ซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังค  ับตามมาตรา 17 และตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนใหไดรับการศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอม
ของครอบครัว  
  4)  หนวยการจัดการศึกษา มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหบุคคลครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบัน สังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนีใ้หเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
   5)  หลักการเก่ียวกับการจัดการศึกษา  
    การบริหารสถานศึกษา เปนภาระงานท่ีผูบริหารควรมีการกําหนดแนวทาง
และการจัดระบบในการบริหารสถานศึกษาอยางชัดเจน เพ่ือนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา  
และแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
   (1)  สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต,ิ 2545, หนา 7-9)  
     ก. การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกัน  ในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย  
และการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร 
และการเรียนรูหรือมีการรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซ่ึงไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดหรือไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิด
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หรือพบความพิการโดยไมมีคาใชจายสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษตองจัดการศึกษาใหดวยรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
     ข.  บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลได
รับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย ตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
ตามความพรอมของครอบครัว  
     ค. นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคลครอบครัว 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิ
ไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐตามสมควรแกกรณี 3 ประการ คือ (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรู 
ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร บุคคลซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐ สําหรับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา 
    (2) ระบบการศึกษา  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดระบบการศึกษาไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  
2545, หนา 9-12)  
     ก. การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ข.  การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน  
    ค.  การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบและวิธีการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา โดยเนื้อหาสาระและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม  
     ง.  การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณสังคม สภาพแวดลอม สื่อ 
หรือแหลงความรูอ่ืน  ๆ 
    (3) สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได  
    (4) ใหมีการเทียบผลการเรียนท่ีผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน
หรือตางรูปแบบก็ได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังการเรียนรู
จากนอกระบบตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน  
    (5) การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวยการศึกษาซ่ึงไมนอยกวาสิบสอบปกอน ระดับอุดมศึกษา
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนสองระดับ คือ ระดับต่ําวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 

   (6) ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ีเด็กเขาเรียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดข้ันปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับ  
    (7) การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษาตอไปนี้  
     ก.  สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็ก  ซ่ึงมี
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ความตองการพิเศษหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
     ข.  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนของเอกชนและโรงเรียนท่ีสงักัด
สถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  
    ค.  ศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห 
และสถานบันทางศาสนาอ่ืนเปนผูจัด  
    (8) การจัดการศึกษาอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัย หรือหนวยงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  
    (9) การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ  
    (10) กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐอาจจัดการศึกษา
เฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นไดโดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  
  2.2.2 ความสําคัญและปจจัยของการมีสวนรวม  
  1) ความสําคัญของการมีสวนรวม  
   การมีสวนรวมของชุมชนนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารสถานศึกษา
ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และทรัพยากรของชุมชน 
สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ซ่ึงมีนักวิชาการ
หลายทานไดแสดงทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้  
   ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2540, หนา 94) ไดกลาวถึง  ความสําคัญของการมีสวนรวม
ของประชาชน ไวดังนี้ 1) การมีสวนรวมของประชาชนเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนท่ีเราเคารพ
ใหการยอมรับและยกยอง โดยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุง
วิถีชีวิตของเขา 2) งานพัฒนาเปนงานท่ีตองเก่ียวกับของกับประชาชนเปนจํานวนมาก เราจําเปนตองใหคน
หมูมากเหลานี้ไดมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 3) กลยุทธท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผานมา ยังไมสามารถสงผล
ถึงกลุมประชาชนผูดอยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนท่ีไดเปรียบมีโอกาส
มากข้ึนจึงจําเปนตองปรบัปรุงกลยุทธในการพัฒนาใหม โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
มากข้ึน 4) ประสบการณท่ีผานมาได พบวา มีโครงการจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จ โดยอาศัยวิธี
ใหประชาชนมีสวนรวมในรูปแบบของการรวมกลุมและการจัดตั้งองคกรประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีตัวอยาง
ของโครงการท่ีลมเหลวเปนจํานวนมาก อันเนื่องมาจากไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 5) การมีสวนรวม
ของประชาชนเปนเรื่องของการปฏิบัติการเปนกลุมหรือของกลุมอันเปนผลมากจากความรูสึก ความผูกพัน
ของสมาชิกแตละคนเขามารวม เพ่ือพิทักษประโยชนของเขาและในขณะเดียวกันก็ไดประโยชนตอสวนรวม 
ดวยการมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน 6) การมีสวนรวมของประชาชนเปนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน
ยิ่งประชาชนเขามามีสวนรวมมากเทาใดยิ่งแสดงวาประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งข้ึน 
7) ประชาชนยอมรูดีวาตนเองกําลังตองการอะไร มีปญหาอะไรและอยากจะแกปญหาอยางไร ถาใหโอกาส
แกประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนายอมชวยใหโครงการตางๆ ตอบสนองความตองการ
ท่ีแทจริงของประชาชนไดดีกวา  
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   ยุวัฒน วุฒิเมธี (2543, หนา 68) กลาวถึงความจําเปนท่ีจะตองใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนวาการดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นจุดมุงหมาย คือ การสรางความสุข  
ความเจริญใหเกิดข้ึนกับประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น การใหผูท่ีจะเปนผูรับอานิสงสของโครงการเปนผูเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินการทุกๆ ดานในโครงการเปนการขจัดปญหาความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ เพราะจะเปนการขจัดปญหาในขอจํากัดของฝายเจาหนาท่ี
ของรัฐและความรูสึกนึกคิดของประชาชาชน ท้ังนี้เพราะการพัฒนาท่ีไมสามารถกระจายผลไปสูประชาชน 
สวนใหญไดอยางจริงจังนั้นเนื่องจาก 1) ฝายพัฒนาหรือเจาหนาท่ีของรัฐมีจํานวนนอยท่ีจะรับผิดชอบ
ไดอยางท่ัวถึง 2) เจาหนาท่ีของรัฐมักจะเปนกําหนดปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาไมคอยตรง
กับปญหาและความคิดของประชาชนสวนใหญซ่ึงเปนผูรับการพัฒนา 3) เจาหนาท่ีของรัฐมักจะเปนผูกําหนด
วิธีการข้ันตอนการแกไขปญหาโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนของคนสวนใหญ  
  จากความคิดเห็นดังกลาว จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง
สามารถสรางการยอมรับยกยองและปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนได ซ่ึงในการพัฒนางานใดๆ ก็ตาม  
ถาขาดการมีสวนรวมแลวกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ไมสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษายังชวยลดชองวางระหวางโรงเรียน
กับชุมชนไดอีกดวย 
  2) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของชุมชน  
   การมีสวนรวมของชุมชนจะมากหรือนอยนั้นข้ึนอยูกับหลายปจจัยแตละปจจัย  
ใหความเหมาะสมและผลประโยชนท่ีแตกตางกันของแตละระดับ เชน สถานภาพ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
ตลอดจนความตองการเขามามีสวนรวม ท้ังนี้จะตองมีองคประกอบหรือปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจใหชุมชน
มีความตองการเขา มีสวนรวม ซ่ึงมีผูศึกษาคนควาไวหลายทาน ดังนี้  
    โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp. 7-26) กลาวถึงมิติการมีสวนรวม
ประกอบดวย 3 มิติ ไดแก  
    มิติท่ี  1 ประเภทหรือเรื่องของการมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ประเภท ไดแก  
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลกําไร และการมีสวนรวม
ในการประเมินผล  
    มิติท่ี  2 กลุมคนท่ีเขามามีสวนรวม ประกอบดวย 4 กลุม ไดแก ผูท่ีอยูอาศัยในทองถ่ิน 
ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ีของรัฐคนตางถ่ิน คน 4 กลุม ดังกลาว มีคุณลักษณะท่ีพิจารณาประกอบ ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา การแบงกลุมในสังคมนั้น (เชน กลุมชน เชื้อชาติ เผา ศาสนา ภาษา
แหลงกําเนิด เปนตน) อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยในทองถ่ินระยะทางท่ีพักกับโรงเรียน สถานภาพ
ถือครองท่ีดิน สถานภาพการไดรับการจางงาน  
    มิติท่ี  3 เหตุท่ีกอใหเกิดการมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 1) พ้ืนฐาน  
จากการเขามามีสวนรวม ซ่ึงเกิดจากแรงท่ีกระทําจากเบื้องบนหรือเบื้องลางและแรงเสริมตางๆ 2) รูปแบบ
ในการมีสวนรวมในรูปองคกรและโดยตรงหรือโดยออม 3) ขอบเขตของการมีสวนรวม ไดแก ระยะเวลา
และชวงของกิจกรรม 4) ประสิทธิผลของการมีสวนรวม ไดแก การใหอํานาจและปฏิสัมพันธของลักษณะตางๆ 
ของสิ่งท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม  
   ชูชาติ พวงสมจิตร (2540, หนา 35) ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัย
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ท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สรุปไดดังนี้ 
   (1) ปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม  
    ก. โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม จะชวยใหชุมชนมีความพรอม
ในการสนับสนุนโรงเรียนดานการเงิน เพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจดี 
    ข. ลักษณะนิสัยของคนไทย ชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรยีน กลาวคือ 
โดยท่ัวไปคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญสุนทาน ไมคอยจะปฏิเสธคํารองขอของผูอ่ืน โดยเฉพาะโรงเรียน
ท่ีเปนสถานบันสอนบุตรหลานใหเปนคนดีมีความรู  
    ค. ระบบการเมืองการปกครองทองถ่ิน กระตุนใหนักการเมืองเขามามีสวนรวม
กับโรงเรียนซ่ึงในชวงท่ีมีการเลือกตั้งผูสมัครมักจะตองไปพบประชาชนและชวยเหลือกิจกรรมของสังคม 
โดยเฉพาะวัดกับโรงเรียนท่ีเปนสถาบันหลักของชุมชน  
   (2) ปจจัยท่ีเก่ียวกับชุมชน 
    ก. ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางศรัทธาใหกับชุมชนได 
เชน ผลการเรียนดี นักเรียนสามารถสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันท่ีมีชื่อเสียงได โรงเรียนไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ครูอาจารยเอาใจใสตอเด็ก โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ ฯลฯ สิ่งเหลานี้
จะทําใหชุมชนเกิดความศรัทธาตอโรงเรียน  
    ข. ชุมชนมีความรูสึกวาตนเองเปนเจาของโรงเรียน และตองมีหนาท่ีตอโรงเรียน
ความรูสึกดังกลาวมักจะอยูในรูปของโรงเรียนของเรา การเปนศิษยเกา การเปนบุคคลท่ีมีสวนรวมในการกอตั้ง
และทํานุบํารุงโรงเรียน การเปนผูปกครองนักเรียน ฯลฯ  
    ค. ความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรยีน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะสั่งสอน
บุตรหลานของเขาใหเปนคนเกง คนดีและคาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองของโรงเรียนอ่ืน  
    ง. ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน หากผูบริหารและครูเขารวมกิจกรรม
กับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน 
ชุมชนก็จะใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี  
   (3) ปจจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียน  
    ก. ปจจัยเก่ียวกับผูบริหารและครูท่ีมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนใหเกียรติ
และกําลังใจแกผูเขามามีสวนรวมกับโรงเรยีน โรงเรียนมีครูเกาหรือศิษยเกาปฏิบัติหนาท่ีเปนครู  
อยูในโรงเรียน ครูสนใจและเอาใจใสการเรียนการสอน ฯลฯ  
    ข. ปจจัยเก่ียวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียง  
ดานวิชาการ มีความเชื่อม่ันในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ ฯลฯ  
   ดังนั้น  จึงขอกลาวสรุปในภาพรวมวา การมีสวนรวมของชุมชนเปนแนวคิด
ทางยุทธศาสตรและเปนเง่ือนไขสําคัญของความสําเร็จในงานท่ีรับผิดชอบท่ีไดเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
ในการกําหนดปญหาสูการแกปญหา โดยการกําหนดจุดหมาย การกําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนงาน 
การกําหนดปจจัยตางๆ ในการจัดทําแผนเพ่ือนําไปปฏิบัติและการประเมินผล สําหรับปจจัยท่ีมีผลเก่ียวของ
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนานั้น มีหลายปจจัยดวยกัน เชน ปจจัยของสิ่งจูงใจ ปจจัยโครงสราง
ของโอกาสหรือชองทางในการเขารวม ปจจัยดานอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม  
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ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสถานภาพโดยตําแหนง ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา ความตองการเขามา
มีสวนรวม ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการ การคาดหวังผลประโยชนจากโครงการ ซ่ึงการมีสวนรวม
ของชุมชนเปนหลักในการพัฒนากิจกรรมตองเริ่มจากพ้ืนฐานปญหาของชุมชน สังคม จึงจะทําใหการมีสวนรวม
ของชุมชนประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.2.3 นโยบายท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 นโยบายการจัดการศึกษาในปจจุบันตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยไดกําหนดไวเปนนโยบาย
ระเบียบ กฎหมายหลายฉบับ ดังนี้  
   1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (2540, หนา 9) มาตรา 43 
วรรคสองการจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองทองถ่ิน  
และเอกชนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
   2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546ข, หนา 29-30)  
    มาตรา   8 การจัดการศึกษา (2) ใหสังคมมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา  
    มาตรา   9 การจดัระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวม
ของชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
    มาตรา   29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยกระบวนการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร 
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน  
    มาตรา   24 (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา สถานท่ี มีการประสานความรวมมือ
กับบิดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
    มาตรา   57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญและภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาว
มาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษา และยกยอง เชิดชูผูท่ีสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  
    มาตรา   58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดานงานงบประมาณ การเงิน  
และทรัพยสินท้ังจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชุมชน เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและตางประเทศ  มาใช 
จัดการศึกษาดังนี้ (1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษี 
เพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเปนผูจัดและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจาย 
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) (2549, หนา 67-72)  
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  ดวยเหตุท่ีในปจจุบันปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม มีความซับซอนและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตองอาศัยกระบวนการความรวมมือและการมีสวนรวมของหลายฝายในสังคม ในขณะท่ีการพัฒนา
ในระยะเวลาท่ีผานมาไดทําใหภาคประชาชนเติบโตมีศักยภาพและมีความตองการท่ีจะมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐและบริหารจัดการชุมชน อีกท้ังภาครัฐเองมีขีด
ความสามารถจํากัด จําเปน ตองเปดโอกาสสงเสริม สนับสนุนใหชุมชน และสังคมไดเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้  
  1) จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหารจัดการของรัฐท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา การจัดทําแผน และดําเนินการแกไขปญหาของชุมชน  
  2) สนับสนุนใหมีคณะกรรมการของประชาชน ชุมชน และทองถ่ินใหรวมคิด รวมทํางาน 
และเรียนรูประสบการณ ความรู ความสามารถซ่ึงกันและกัน  
  3) สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนหรือทองถ่ินในการแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาดานตางๆ และผลกระทบจากการพัฒนา  
  4) จัดใหมีกระบวนและชองทางของการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการพัฒนาเปนสองระบบ
คูกันไป คือ ระบบการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการพัฒนารวมกับภาครัฐ ซ่ึงเปนระบบท่ีมีปฏิบัติ
อยูในปจจุบัน และระบบการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหม โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางสมบูรณ  
ซ่ึงภาครัฐเปนฝายสนับสนุนในดานนโยบาย มาตรการและงบประมาณ สนับสนุน  
  5) เสริมสรางวิสัยทัศนและสรางขีดความสามารถในการจัดการหรือการมีสวนรวม  
ใหแกองคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือใหเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินแผนงานโครงการของรัฐหรือชุมชน เชน การใชมาตรการจูงใจทางภาษี การสนับสนุน
การฝกอบรม ดานการจัดการและสงเสริมความรวมมือกับฝายอ่ืนๆ ในสังคม  
  6) พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธของรัฐและความรวมมือระหวางหนวยงาน
ประชาสัมพันธภาครัฐและเอกชนในการใหบริการขาวสารและขอมูลเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาประเทศ
แกขาราชการในกระทรวง ทบวง กรม และประชาชนอยางเพียงพอ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ
และการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
  จากรฐัธรรมนูญแหงอาณาจักรพุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2545–2559) ท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการใหประชาชนหรือชุมชน
มีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการ ตามสาระ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 2.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  
 เมตต เมตตการุณจิต ( 2541, หนา  54-59) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบรหิารโรงเรียน
ของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา พบวา อุปสรรคตอการมีสวนรวม
ของกรรมการการศึกษา สรุปไดวา อายุ การไมมีเวลาวาง ความไมโปรงใสดานการเงินเปนอุปสรรค
ตอการมีสวนรวมของชุมชนเปนอยางยิ่ง  
  ศิริกาญจน โกสุมภ (2542, หนา 25-26) ไดศึกษาถึงอุปสรรคของการมีสวนรวมของชุมชนท่ีแยกออก 
ไปตามลักษณะของปญหาในแตละดาน สรุปไวดังนี้  
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  1) ดานการดําเนินการจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอรแนลท่ีศึกษาปญหา
เก่ียวกับการไมมีสวนรวมในโครงการพัฒนาตางๆ พบวาเกิดจาก  
    ( 1) การวางแผนโดยรวบอํานาจไวท่ีสวนกลางอยางมาก  
    (2) ความไมสมบูรณของการจัดสงวัสดุอุปกรณใหฝายปฏิบัติการ  
    (3) การขาดความรวมมือกันในระดับทองถ่ิน  
    ( 4) เทคโนโลยีท่ีใชในโครงการไมเหมาะสม  
    ( 5) สิ่งท่ีโครงการดําเนินการไมเก่ียวของกับชุมชน  
    (6) การขาดโครงสรางในชนบทท่ีจะรองรับและอ่ืนๆ  
   2) ดานวัฒนธรรม เฟเร (Fere) ไดศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนอยางแทและนําความหมาย
ของการตกอยูในระหวางสองวัฒนธรรม คือ การตองพ่ึงพิงและการถูกกดข่ีมาตีแผและแสดงความเห็น  
วาประชาชนจํานวนมากนั้น ไดตั้งใจไวในวัฒนธรรมแหงความเงียบ (culture of silence) เพราะไมมีโอกาส
เขาถึงหรือไมมีสิทธิ์มีเสียง ไมมีโอกาสไดรวมในการพัฒนา ไมใชการมีวัฒนธรรมตอตานการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ฮันเตอร (Hunter) ไดศึกษาเก่ียวกับความออนแอท่ีฝงแนนของประชาชนในชนบท พบวา ประชาชน
เกรงกลัวผูท่ีเปนศัตรูและมีความออนเปลี้ยตอการคะยั้นคะยอหรือการกระตุนจากคนภายนอกท่ีจะให 
เขาไปรวมกระทําการใดๆ ดวย และประชาชน ชนบทท่ียากไรเหลานี้ก็เขาใจถึงอุปสรรคท่ีทําใหเขาไมอาจ
เขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังดวย  
   3) ดานโครงสรางงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNIRSD) 
พบวา การดําเนินการและวัฒนธรรมความผูกพันกันอยางเหนียวแนนกับโครงสรางท่ีสนับสนุนหรือตอตาน
การมีสวนรวม โดยพบวาในเกือบทุกประเทศท่ีความสัมพันธระหวางการมีอํานาจและการผลิต รวมท้ัง คานิยม
สําคัญตางๆ เปนเสมือนกฎท่ีจะปกปองใหเกิดโครงสรางทางอํานาจข้ึน และการผลิตปจจัยดานโครงสราง
และคานิยม ถือเปนการตอตานการมีสวนรวมและเปนสาเหตุท่ีบั่นทอนความคิดริเริ่มในการมีสวนรวม  
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2543ข, หนา 200-202) ไดกลาวถึงปญหาท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารการศึกษา มีดังนี้  
  1) การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับสภาพเปนอยูและความตองการของทองถ่ิน  
  2) ขาดการระดมสรรพกําลังจากประชาชนในทองถ่ิน หากพิจารณาในภาพรวม
ของการบริหารการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทแลวปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาอาจสรุปได ดังนี ้ 
   (1) จุดมุงหมายของการมีสวนรวม จุดมุงหมายของการมีสวนรวมไมชัดเจน
เปนเปาหมายคลุมเครือ กอใหเกิดความสับสน จุดมุงหมายของการใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิาร
การศึกษาก็เพ่ือใหประชาชนไดใชความรู ความสามารถ ทักษะความเชี่ยวชาญ และทรัพยากร มาชวยผูบริหาร
กําหนดนโยบาย วางแผน กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผน และประเมินผล การปฏิบัติงานท้ังนี้
เพ่ือเปาหมายหลัก  คือ การพัฒนาการศึกษา มิใชใหประชาชนมีสวนรวมในฐานะผูสนับสนุนหรอืเปน  
สปอนเซอรในกิจกรรมบางอยางท่ีมีผลประโยชน สวนบุคคลแอบแฝงอยูมากกวาจะพัฒนาการเรยีนรู
ของนักเรียน  
   (2) ผูท่ีควรจะมีสวนรวมแกปญหาประการท่ีสอง คือใคร ควรจะมีสวนรวมการคัดเลือก
บุคคลท่ีใหเขามามีสวนรวมเปนเรื่องสําคัญมาก การมีสวนรวมในการบริหารจําเปนตองใชเวลา ซ่ึงประชาชน
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ท่ีมีความรู ความสามารถมากก็มักจะมีกิจมาก ทําใหไมมีเวลาพอท่ีจะมีสวนรวมในการบริหาร ดังนั้น จึงจําเปน 
จะตองตัดสินใจเลือกระหวางบุคคล ในอุดมคติกับบุคคลท่ีมีความเปนไปได เม่ือกําหนดจุดมุงหมาย
ของการมีสวนรวมไดชัดเจนแลวหรือกําหนดภารกิจในการมีสวนรวมแลว จึงพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีควร
จะเขามามีสวนรวมในดานตางๆ ดังนี้  
    ก. ความรูความสามารถท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติ  
     ข.  ความเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม  
     ค.  การมีเวลาในการเขามามีสวนรวม แกปญหาในเรื่องนี้  ก็คือ ผูมีความรู
ความสามารถ อาจไมเต็มใจท่ีจะเขาไปท่ีสวนรวม ผูท่ีเต็มใจจะเขาไปมีสวนรวม อาจหยอนความรู
ความสามารถ หรือผูมีความรู ความสามารถ และมีความเต็มใจ จะเขารวมแตไมมีเวลาพอท่ีจะเขารวม 
แกปญหาอีกประการหนึ่งของผูท่ีควรจะมีสวนรวม  คือ กระบวนการคัดเลือกบคุคล ถาหากผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงานหรือผูบริหารสถานศึกษาเปนผูตัดสินใจคัดเลือกเอง บุคคลท่ีถูกเลือกอาจไปกันได
กับผูบริหาร แตอาจไมเหมาะสมกับภารกิจท่ีตองปฏิบัติ หากเลือกบุคคลในรูปของคณะกรรมการ
หรือใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการเลือกบุคคลท่ีถูกเลือกอาจทําประโยชนสูงสุดในการพัฒนา
การศึกษาก็ได  
   (3) เรื่องท่ีควรมีสวนรวมในการบรหิารการศึกษานั้นประชาชนอาจจะมีสวนรวม
ในการบริหารเรื่องอะไรบาง ภารกิจในการบริหารแตละอยางหรือเรื่องนั้นอาจตองการบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกันคนๆ เดียวอาจไมเหมาะสมในการเขารวมในทุกเรื่องก็ได  
   (4) วิธีการมีสวนรวมรูปแบบหรือวิธีการในการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษามีหลายวิธี เชน  
    ก.  กรรมการสมาคมผูปกครอง  
    ข.  กรรมการสมาคมศิษยเกา  
    ค.  กรรมการการศึกษาของสถานศึกษา  
    ง.  กรรมการพัฒนาสถานศึกษา  
    จ.  กรรมการเฉพาะกิจในการใหคําปรึกษา ศึกษาปญหา แกปญหาในภารกิจเฉพาะ
หรือปญหาเฉพาะบางอยาง  
    ฉ.  กรรมการสงเสริมกิจกรรมเฉพาะบางอยาง  
    ช.  วิทยากรทองถ่ิน  
    ซ.  สถานประกอบการในทองถ่ิน  
  จากขอกําหนดหรือระเบียบของทางราชการมักจะใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ปญหาในเรื่องนี ้ก็คือ จํานวนในคณะกรรมการนั้นๆ โดยปกติแลวจาํนวนประชาชน
ท่ีเปนกรรมการจะมีจาํนวนคอนขางนอย เม่ือเทียบกับจํานวนกรรมการท้ังหมด ปญหา ก็คือ ความคิดเห็น
ของประชาชนอาจไมไดรับการยอมรับหรือการรับฟงเทาท่ีควร ประชาชนอาจทําประโยชนใหกับกรรมการ
ไมไดเต็มท่ีก็ได  
   (5) ปริมาณของการมีสวนรวม ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือประชาชน
ควรมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาในปริมาณมากนอยเพียงใด การบริหารการศึกษาในแตละระดับ
ของการบริหารในแตละเรื่องหรือแตละภารกิจตองการการมีสวนรวมของประชาชนในปริมาณ
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ท่ีแตกตางกัน ดังนั้น  ปริมาณของการมีสวนรวมของประชาชนในแตละภารกิจควรจะมีปริมาณ
ท่ีพอเหมาะ  
 กรเกลา แกวโชติ (2544, หนา 16) ไดศึกษาความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครไดสรุปปญหา
และอุปสรรคของการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ดังนี้  
  1) ทัศนคติของผูปกครองและครูท่ีถือวาทางบานจะมีหนาท่ีสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียน การเรียนการสอนเปนหนาท่ีครู ชาวบานไมจําเปนตองไปเก่ียวของกับโรงเรียน  
  2) การดําเนินการของโรงเรียนยังไมไดนําความตองการของผูปกครองและชุมชน
ไปเปนหลักในการบริหารจัดการในเรื่องตางๆ  
  3) การประชาสัมพันธใหทางบานเขาใจถึงแนวนโยบายและกิจกรรมของโรงเรียน
ยังมีนอย จากปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาพอสรุปเปนประเดน็ใหญๆ 
ไดดังนี ้ 
   ( 1) ชุมชนยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของตนเองวาจะเขาไปมีสวนรวมได
ในเรื่องใดบาง  
   ( 2) ชุมชนยังขาดความม่ันใจ เนื่องจากขาดความพรอมท้ังดานประสบการณและ
ไมมีเวลาท่ีจะเขารวมกิจกรรมอยางจริงจัง  
   ( 3) โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธถึงนโยบายและขาดสิ่งจูงใจท่ีจะใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมอยางแทจริง  
   ( 4) ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูขาดการประสานงานอันดีกับคนในชุมชน  
 2.2.5 บทบาทของผูปกครองและผูนําชุมชนในการบริหารสถานศึกษา  
 ในอดีตท่ีผานมาประมาณรอยกวาปมาแลว กอนท่ีจะมีระบบโรงเรียนอยางเชนปจจุบัน  
การจัดการศึกษาของไทยในยุคนั้นจะข้ึนอยูกับพอแม และครอบครัวท่ีถายทอดทุกสิ่งทุกอยางของครอบครวั 
หรือตระกูล เชน ความรูเรื่องการทํามาหากินท้ังหลายจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง แตเม่ือมีระบบ
การศึกษา คือ มีระบบโรงเรียนอยางปจจุบัน ซ่ึงเปนระบบท่ีคอนขางแข็งมากเกินไป แข็งจนกระท่ังพอ แม
ท่ีรักลูกอยางยิ่งเกือบจะไมมีชองวางหรือโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับลูกหลานของตนเอง 
ซ่ึงอยางดีก็เขาไปสงอาหารเชา อาหารกลางวัน เหมือนกันท่ีโรงเรียนหลายๆ แหงไดเปดโอกาสใหพอแมไดทํา 
(รุง แกวแดง, 2544, หนา 1-5) ผูปกครองและผูนําชุมชนเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 
ดังนั้น สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูปกครองและผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมโดยมีบทบาท ดังนี้  
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หนา 30) ไดกลาววาการมีสวนรวมของผูปกครอง (parent involvement) 
เปนวิธีการหนึ่งท่ีกําเนิดข้ึนเม่ือมีการพัฒนาการศึกษาสําหรับผูปกครองเขาใจระบบโรงเรียน แทนท่ีจะไดรับ
การศึกษาโดยตรงแกผูปกครองฝายเดียว การจัดใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน จะเปนการ
ใหการศึกษาแกผูปกครองท่ีนอกจากผูปกครองจะไดรับความรูเก่ียวกับเด็กแลว ยังเปนการสรางเสริมเจตคติ
ของผูปกครองท่ีดีตอการเรียน การจัดการศึกษาของครูและโรงเรียนดวย ผูปกครองเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอภาระงาน ท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  
ดานบริหารงานบุคคลและดานบริหารท่ัวไป โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
ดังตอไปนี้  
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   1)  ดานวิชาการ ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
   ( 1) รวมเปนคณะกรรมการการพัฒนาหลักสตูรของของสถานศึกษา  
   ( 2) รวมกําหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการ  
   ( 3) รวมพัฒนาหรือใหความเห็นการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  
   ( 4) รวมเสนอแนะการพัฒนากระบวนการเรียนรู  
   ( 5) รวมสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา  
   ( 6) รวมสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินและเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน  
   ( 7) รวมพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
   ( 8) รวมพัฒนาและสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
   ( 9) รวมพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน  
   ( 10) รวมติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาใหไดมาตรฐาน
การศึกษา  
  2)  ดานงบประมาณ ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้
   ( 1) รวมเปนกรรมการการจัดทําแผนงบประมาณของสถานศึกษา  
   ( 2) รวมจัดทําและอนุมัติแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับการจัดสรร  
   ( 3) รวมวางแผนขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรปกครองทองถ่ิน 
และหนวยงานอ่ืน  
   (4)  รวมจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปใหกับสถานศึกษา  
   (5)  รวมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชน
ใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุด  
   (6)  รวมเปนกรรมการเผยแพรเชิดชูเกียรติผูใหทุนสนับสนุนทางการศึกษา  
   (7)  รวมรณรงคสงเสริมการระดมทุ นสวัสดิการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
   (8)  รวมเปนกรรมการการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน  
   (9)  รวมจัดหารายไดและผลประโยชนใหหลายหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ( 10) รวมเปนกรรมการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและแสดงรายรับ
รายจายของสถานศึกษาเสนอแกชุมชน 
   3) ดานบริหารงานบุคคล ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดังตอไปนี้  
   ( 1) รวมเปนคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเขามาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
   ( 2) รวมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของครู  
   ( 3) รวมจัดทําแผนกิ จกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  
   (4)  รวมสนับสนุนการดําเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (5)  รวมใหขอคิดเห็น สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความประพฤติ 
ตามระเบียบวินัยจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (6)  รวมดําเนินการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา  
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   (7)  รวมดูแลสนับสนุนสวัสดิการแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (8)  รวมสรางขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (9)  รวมเปนกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   (10) รวมสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
ดวยความวิริยะอุตสาหะ  
  4)  งานบริหารงานท่ัวไป ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดังตอไปนี้  
   ( 1) รวมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษา  
   ( 2) รวมเปนคณะกรรมการกําหนดวิสัยทัศนและจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
   (3)  รวมสงเสริมสนับสนุนในเชิงนโยบาย เพ่ือวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  
   (4)  รวมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
   (5)  รวมดูแลและประสานงานการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา  
   (6)  รวมดูแลและสนับสนุนการกอสรางอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
   (7)  รวมสงเสริมสนับสนุนงานกิ จการนักเรียน  
   (8)  รวมรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมของการศึกษาแกชุมชน 
   ( 9) รวมสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแกชุมชน  
   ( 10) รวมกํากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานทางการศึกษา  
  จากท่ีกลาวมานั้นชุมชนเปนบุคคลท่ีสามารถเขามามีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ได ในฐานะของผูแทนกลุมตางๆ ดําเนินการรวมกัน
ในการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หนา 30) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนวาการมี 
สวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียนเปนการสรางคุณคาการศึกษาใหกับเด็กและเปนการสรางคุณคาใหกับสังคม 
เพราะ หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง ครู และโรงเรียน ในการสรางสรรคพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโต
และพัฒนาไดเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาตามระบบปจจุบันท่ีเกิดจากโรงเรียนฝายเดียว ทําใหระบบ
การศึกษามีปญหาคอนขางมาก ในปจจุบันเปนท่ียอมรบักันแลววาการท่ีผูปกครองไมมีโอกาสและบทบาท
ในการศึกษานั้น ทําใหขาดครูท่ีเปนผูสอนลูกหลานดวยความรัก ไมวาจะเปนพอแม ปูยา ตายาย  
จํานวนไมนอยกวา 20-30 ลานคน ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2542 มีความปรารถนาดีตออนาคต
ของลูกหลานของตนเองการจัดการศึกษาตามระบบปจจุบันท่ีเกิดจากโรงเรียนฝายเดียว ทําใหระบบ
การศึกษามีปญหาคอนขางมาก ในปจจุบันเปนท่ียอมรบักันแลววาการท่ีผูปกครองไมมีโอกาสและบทบาท
ในการศึกษานั้น ทําใหขาดครูท่ีเปนผูสอนลูกหลานดวยความรัก ไมวาจะเปนพอแม ปูยา ตายาย จํานวน
ไมนอยกวา 20-30 ลานคน ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2542 มีความปรารถนาดีตออนาคต
ของลูกหลานของตนเอง เพราะฉะนั้นในการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงไดนําสาระสําคัญ 2 สวนมาบรรจุไว ดังนี้ (รุง แกวแดง, 2544, หนา 2-3)  
   1) การศึกษาเปนสิทธิของผูเรียน เดิมมีความเชื่อวาการศึกษาเปนสทิธิของสถานศึกษา
ท่ีจะจัดอะไรอยางไรก็ได เพราะเวลาท่ีนําลูกไปเขาโรงเรียนจะตองไปนั่งออนวอนงองอน ซํ้ารายยังตองจายเงินอีก
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เปนจํานวนมากเพ่ือจะเอาลูกหลานเขาโรงเรียน แตตอไปนี้ในกฎหมายใหม (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) ไดระบุไวอยางชัดเจนวา การศึกษาเปนสิทธิ
ของผูเรียนไมใชสิทธิของผูจัดการอยางท่ีเคยเปนในอดีต ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเปนสิทธิของผูปกครอง
ท่ีจะเขาไปใชสิทธิแทนลูกหลาน ซ่ึงดังกลาวเปนประเด็นสําคัญท่ีสุดท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
   2) เดิมการจัดการศึกษาจะข้ึนอยูกับคนเพียงไมก่ีคนเทานั้น แตขณะนี้ความมุงหมาย
และเจตนารมณชัดเจนวาทุกฝายในสังคมจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือสามารถใหการศึกษา
กับทุกชั้น ทุกประเภทได เพราะฉะนั้นพอแม ผูปกครอง จึงมีโอกาสมีบทบาทในการจัดการศึกษาใหบุตรหลาน
ของตนเองไดอีกครั้ง และในการเปดโอกาสใหกับผูปกครองสามารถจัดการศึกษาในครอบครัวได เปนรปูแบบ
การจัดการศึกษาท่ีสากลเรียกวา โฮมสกูล (home school) ผูปกครองทุกคนสามารถจัดการศึกษาท่ีบาน
ใหกับลูกหลานของตนเองได นั่นคือ บทบาทท่ีสําคัญมากสําหรับผูปกครอง ซ่ึงการจัดการศึกษาท่ีบาน
จะจัดไดอยางไรนั้น ถาเปนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสวนของการศึกษาภาคบังคับ พอแม ผูปกครอง 
ตองไปติดตอประสานงานกับสถานศึกษาแหงใดแหงหนึ่งเพ่ือปรึกษาหารือ ความรู ความเขาใจ เรื่องการศึกษา 
เรื่องหลักสูตร วิธีการรวมถึงคาใชจาย สวนรูปแบบท่ีจะทําไดนั้นมี 2 รูปแบบ (รุง แกวแดง, 2544, หนา 4-5)  
   ( 1) ผูปกครองท่ีมีความพรอม สามารถจัดการศึกษาไดทุกอยางทุกวิชา ทําไดเองท้ังหมด
เพียงแตรายงานผลการประเมินใหกับสถานศึกษาท่ีเปนผูดูแลเปนผูชวยเหลือ อาจจะตกลงกัน เชน ภาคเรียน
ละครั้ง หรือปละครั้งก็ได  
   ( 2) ผูปกครองท่ีไมถนัดจัดการสอนในบางวิชา เชน ไมถนัดวิชาคณิตศาสตร และหรือ
ไมถนัดวิชาวิทยาศาสตรใหโรงเรียนเปนผูจัดการศึกษาให โดยจัดเฉพาะวิชาท่ีมีความถนัดและสามารถทําได 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูของนกัเรียน ผูท่ีมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูนอกจากครู
และผูเรียนแลว ผูมีบทบาทสนับสนุนอยางสําคัญ คือ ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรสนับสนุนการสอน ตลอดจน
สื่อสารการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมรอบๆ หองเรียน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 21)  
  กระบวนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอน 
โดยคํานึงถึงศักยภาพและความตองการของผูเรียนนั้น นอกจากครูและนกัเรียนแลวยังรวมถึงฝายนโยบาย 
ผูบริหาร พอแม ผูปกครอง ชุมชนและฝายสนับสนุนอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาเพราะหากทุกฝาย
ท่ีกลาวมาขางตนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการศึกษาแลว ผลท่ีตามมา  คือ เด็กไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง
ในกระบวนการศึกษา จึงเปนการวางรากฐานชีวิตของเด็กท้ังท่ีบานและโรงเรียน เพราะเปนท่ีทราบกันดีวา
โรงเรียนเปรียบเสมือนบานท่ีสองของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูและความเอาใจใสดูแลเด็กเปนอยางดีจะทําใหเด็ก
ไดมีการพัฒนาครบท้ัง 4 ดาน  
 2.2.6 การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน  
  กิจกรรมความรวมมือระหวางพอแม ผูปกครอง กับโรงเรียนเปนการสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ใหมีบาทบาทตอการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนทุกแหงจะตองสงเสริมความเปน 
หุนสวนหรือการมีสวนรวมไดเสียของผูปกครองท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเด็ก
ในทุกๆ ดาน ซ่ึงแนวทางความรวมมือระหวางผูปกครองกับโรงเรียนสรุปไดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 68-79) 
  1) การอบรมเลี้ยงดู ผูปกครองพัฒนาสมองของลูกต้ังแตอยูในครรภ โดยรับประทานอาหาร
ท่ีมีคุณคาตอรางกาย ตรวจและพัฒนาสุขภาพของลูกอยางสมํ่าเสมอ สังเกตแววความสามารถของลูก  
อานหนังสือใหลูกฟงและเลนกับลูก เพ่ือฝกการพูด การฟง การสังเกต และการวิเคราะห โรงเรียนทําหนาท่ี
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดู เพ่ือใหความรูแกผูปกครองท้ังดานการอบรม
เลี้ยงดูตามหลักวิชาการ การสรางภูมิคุมกันสําหรับเด็กแรกเกิดเปดสนทนาปญหาสุขภาพ เปดหองสมุด
ใหผูปกครองหาความรูและเปนท่ีปรึกษาเรื่องการเรียนรูของเด็ก 
  2) การสื่อสารระหวางบานกับโรงเรยีน ผูปกครองพบปะครูของลูกอยางสมํ่าเสมอ  
ดูแลลูกเรื่องการไปโรงเรียน การเรียน และการทําการบานอยางใกลชิด ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
ตอโรงเรียนในเรือ่งตางๆ และพบปะเครือขายผูปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนและครูควรเปดโอกาส
ใหผูปกครองพบ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลของเด็กท่ีอยูในโรงเรียน เผยแพรความรูหรือวิธีการเรียนในหอง
และนอกหองเรียน การวัดผลประเมินผลใหผูปกครองทราบ และกําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกัน
รับฟงความคิดเห็นของผูปกครองและจดัระบบพบปะผูปกครองและบุคลากรในโรงเรียนรูปแบบตางๆ เปนตน 
  3) การอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาการศึกษาผูปกครองใหความรวมมือเปนอาสาสมัครเขารวม
ในกิจกรรมของโรงเรียนใหความชวยเหลือสนับสนุนดานปจจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียน
และการลงมือชวยพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน จัดตั้งสมาคมผูปกครอง  เครือขายผูปกครอง
โรงเรียนสํารวจขอมูลผูปกครองในเรื่องความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญดานตางๆ จัดหองทํางาน
ใหอาสาสมัครอยางเหมาะสม สรางบรรยากาศเปนมิตรกับผูปกครอง สงเสริมและสนับสนุนเครือขาย  
ผูปกครองดวยวิธีการตางๆ เชน การออกหนังสือเชิญการเปนวิทยากรบรรยาย การติดตอประสานงาน
กับหนวยงานท่ีจําเปน เปนตน 
  4) การจดับรรยากาศการเรียนการสอน ผูปกครอง จัดสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือ 
ตอกระบวนเรียนรูและการติดตอสรางสรรคไดดวยตนเอง ถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ตามศักยภาพโรงเรียนใหความรูเรื่องการจัดสภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัยใหเปนแหลงความรูของเด็ก  
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพ่ือใหเด็กไดแสดงออก 
  5) การเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียน ผูปกครอง สมัครเขาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนลูกเขารับฟงและอบรมความรูเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียน การเขารวม
คิดวิเคราะหและแกไขปญหาสาเหตุ เชน กระบวนการเรียนการสอน การบริหารการเงิน เปนตน  
โรงเรียนประกาศรับสมัครเขาเปนคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน เผยแพรสิทธิรูปแบบวิธีการของผูปกครอง  
ในการมีสวนรวมการบริหารงานดานตางๆ ของโรงเรียนใหความรูและอบรม แนวทางการบริหารงาน  
ท่ีผูปกครองตองดําเนินการรวมกับโรงเรยีนและเปดโอกาสใหผูปกครอง เขารวมประเมินผล ติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงแกไข 
  6) การเปนผูประสานงานระดมทรัพยากร ผูปกครอง ทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวาง  
แหลงทรัพยากรท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา กับโรงเรียนระดมทรัพยากรตางๆ เชน บุคลากรหรือภูมิปญญา 
ทองถ่ิน เพ่ือชวยใหโรงเรียนสามารถบริหารงานไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนประสานงาน
กับแหลงทรัพยากรท่ีใหความรวมมือกับโรงเรียนและรูจักใชทรัพยากรท่ีมีคาสําคัญยิ่งใหเกิดประโยชน 
อยางเต็มศักยภาพ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

35 
 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หนา 34-36) ไดกลาวถึง  กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครอง                 
กับโรงเรียนซ่ึงวิธีการท่ีโรงเรียนจะจัดกิจกรรมใหงายและสะดวกในการใหผูปกครองมามีสวนรวม ดังนี้ 
  1) กิจกรรมโรงเรียน ไดแก กิจกรรมท่ีเนนใหผูปกครองมีสวนรวมโดยทางโรงเรียนเปนฐาน 
ของการจัดกิจกรรม ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแนะนําโรงเรียน วิธีการปฏิบัติและการดําเนินงาน
ของโรงเรียน การศึกษาผูใหญ การฝกอบรม การหารายได การแสดงของนักเรียน และกิจกรรอ่ืนๆ  
ท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนในโอกาสพิเศษตางๆ หลักสูตรท่ีสามารถนํามาประยุกตท่ีบานไดรับสมรรถนะความรูสึก
ในการมีสมรรถนะในการมีสวนรวมกับโปรแกรมการเรียน 
  2) กิจกรรมสานสัมพันธเปนกิจกรรมท่ีเนนการสรางความสัมพันธและ ความคุนเคยกัน
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาและการเยี่ยมเยือน ไดแก การประชุม ปรึกษาและการเยี่ยมบาน 
  3) กิจกรรมสารสื่อสารสนเทศเปนกิจกรรมเนนใหผูปกครองเปนผูรับขอมูลเปนหลัก  
สวนใหญเปนขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน เชน นโยบายการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรม 
เพ่ือใหผูปกครองเห็นภาพรวมของโรงเรียน เห็นภาพการเรียนการสอนของเด็ก นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท
สายดวน จดหมายขาว โฮมเพจ แผนพับขอมูลโรงเรียนและปฏิทินการศึกษา 
  4) กิจกรรมการศึกษา เปนกิจกรรมท่ีใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ใหผูปกครองเขาถึงชั้นเรียนท้ังเปนผูสอนเปนผูชวยครู ตลอดจนถึงเปนท่ีปรึกษาสําหรับผูปกครองดวยกัน 
  5) กิจกรรมการบริการเปนกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือเปนบริการแกสังคม  
และครอบครัว ไดแก หองสมุดของเลน ศูนยดูแลเด็กและเปลี่ยนแปลงสิ่งของท่ีผูปกครองเหลือใช กิจกรรม
สนับสนนุผูปกครองอ่ืนๆ ตามความตองการของชุมชน  
  6) กิจกรรมการตัดสินใจเปนกิจกรรมของการมีสวนรวมของผูปกครองระดับสูงท่ีผูปกครอง
จะมีสวนรวมกับโรงเรียนในการตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม ดังนี้คือ การวางนโยบาย 
รวมกับโรงเรียน การสรรหาบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร เปนตน 
  อภิญญา เวชยชัย (2544, หนา 142-143) ไดสรุปผลการวิจัยรูปแบบของการมีสวนรวม
ของครอบครัวและสถานศึกษา ดังนี ้
  1) รูปแบบสําคัญของการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรียนและสถานศึกษาในปจจุบัน
มีหลายรูปแบบ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดความรวมมือ 
ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยูกับความพรอมของครอบครัวท่ีใหความสนใจ และรวมคิดคนสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม 
รวมกัน 
  2) รปูแบบการมีสวนรวมของครอบครัว โรงเรียนและสถานศึกษาท่ีเปนอยูปจจุบัน
มีหลากหลายลักษณะ ไดแก ความสนใจสวนบุคคล ไดแก พอแม ผูปกครอง ท่ีมีความสนใจตอผลการเรียน 
ความประพฤติ การปรับตัวและปญหาอ่ืนๆ ในตัวลูกหลานตนเองเปนเบื้องตน 
   ( 1) ลักษณะกลุมพอแมท่ีรวมตัวกันเองจากความสัมพันธสวนตัว เชน เปนพอแม
ผูปกครองของเด็กๆ ท่ีเรียนหองเดียวกัน มีโอกาสพบกันบอยๆ และพัฒนาเปนกลุมแบบไมเปนทางการ 
   ( 2) ลักษณะกลุมพอแม ผูปกครองท่ีรวมตัวกันจากการเขารวมกิจกรรมบางดาน  
ของโรงเรียน เชน เขารวมเปนอาสาสมัครในโรงเรียน ชวยงานโรงเรียนดานตางๆ และพัฒนาเปนกลุม  
แบบไมเปนทางการ  
   ( 3) ลักษณะกลุมท่ีพอแมท่ีรวมงานกับโรงเรียนอยางเปนทางการตามรูปแบบ  
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และโครงสรางท่ีโรงเรียนและสถานศึกษากําหนดไวอยูแลว เชน เขารวมในฐานะกรรมการระดับหอง ระดับชั้น 
กรรมการเครือขายผูปกครอง กรรมการสมาคมผูปกครองและครู เปนตน  
 ดังนั้น  การมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน จึงเปนการสงเสริมใหผูปกครองมีบทบาท
ตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมากข้ึน เพ่ือใหผูปกครองไดรับทราบความเปนไปภายใน โรงเรียนและมี 
สวนไดเสียรวมกันในการพัฒนาความเจริญกาวหนาของเด็กทุกๆ ดาน อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหผูปกครอง
ไดรวมแสดงความคิดเห็นและรับทราบความเปนไปเก่ียวกับนโยบายตางๆ ภายในโรงเรียน ซ่ึงเปนการสาน 
ความสัมพันธท่ีดีรวมกันระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  
  2.2.7 ประโยชนท่ีไดจากการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
 การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยใหทุกฝายเกิดความเขาใจในคุณคาของตน และนําคุณคา 
นั้นมาสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมิใช “เขตหามเขา” อีกตอไป 
หากแตโรงเรียน ชุมชน สถาบันชุมชน ครอบครัว ยอมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาการรวมมือกันของทุกฝาย 
คือ การสรางพลังอันแข็งแกรง คํ้าจุนกัน เกิดผลแกเด็กและเยาวชน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543, หนา 57-61)  
  1) พอแม ผูปกครองเขามามีบทบาทมากข้ึน โดยรวมกับครูและผูบริหารในการจัดการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูของลูกท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียนรวมท้ังในแหลงเรียนรูตางๆ  
  2) ชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดนโยบายการจัดกระบวนการเรียนรู ซ่ึงเปนแหลง  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  
  3) หนวยงานสวนกลางกระจายอํานาจในการกําหนดนโยบาย เปาหมายแกสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาและผูสอน  
  4) สื่อมวลชนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมสราง
ความเขาใจและเจตคติท่ีถูกตองแกสังคมและสงเสริมการปฏิบัติ  
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544, หนา 32-33) ไดกลาวถึง  ประโยชนท่ีไดจากการมีสวนรวม
ของผูปกครองท่ีพึงจะไดรับ มีดังนี้  
  1) สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสไดเรียนรูวิธีการใหมๆ เก่ียวกับการแนะแนว
การเจริญเติบโตและ มีพัฒนาการ มีความรู  ความเขาใจโดยตรงเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู
หรือหลักสูตรท่ีสามารถนํามาประยุกตท่ีบานไดรับสมรรถนะความรูสึกในการมีสมรรถนะในการมีสวนรวม
กับโปรแกรมการเรียน  
  2) ตัวเด็กไดเห็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางจากบาน  มีความคุนเคย
กับผูใหญท่ีมีทักษะ  ความรูสึกและวิธสีรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท่ีนอกเหนือจากครอบครัว
และครูมีความสนใจเปนเอกเทศมากยิ่งข้ึน ไดรับประสบการณท่ีหลากหลายกวาในหลักสูตร  
  3) ครูผูสอนมีโอกาสขยายโปรแกรมเพราะมีอัตราการเห็นดวยสูง สามารถเรียนรู
จากผูปกครอง จากความรูประสบการณท่ีผูปกครองนํามาแลกเปลี่ยน มีโอกาสสังเกตเห็นความสัมพันธ
ของเด็กกับสมาชิก มีโอกาสสรางและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวอยางมีความสัมพันธ
ท้ังกับเด็กและผูปกครอง มีโอกาสแสดงปฏิสัมพันธกับเด็กเปนรายบุคคล จากการรายงานการวิจัยเรื่อง  
การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองในการพัฒนา  
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 อภิญญา เวชยชัย (2544, หนา 151) ไดสรุปผลดี ของการมีสวนรวมในการพัฒนาการการศึกษา
ขององคประกอบตางๆ ท่ีมีตอเด็ก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และองคภาคธุรกิจ ดังนี้  
  1) เด็กจะไดประโยชนสูงสุดและมีโอกาสในการเตรียมความพรอมดานทักษะทางสังคม
ในระหวางเรียนมีโอกาสปรับปรุงการเรียนและการพัฒนาศักยภาพอ่ืนๆ มีผูดูแลอยางใกลชิดและไดรับ
การปองกันจากภาวะเสี่ยง  
  2) ครอบครัวเปนผูชวยเหลือและเพ่ิมประสบการณในการเรียนรูใหแกเด็ก การทํางาน 
รวมกันนําไปสูความสัมพันธในเชิงอาชีพและการงาน มีโอกาสเรียนรูทักษะใหมๆ ในการพัฒนาการศึกษา
ของลูกและการพัฒนาตนเอง  
  3) โรงเรียน ครูและบุคลากรไดรับการเสริมทักษะในการทํางานกับพอแมไดเพ่ิม
ประสบการณในการทํางานกับพอแมท่ีมีความหลากหลาย นําไปสูการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการสื่อสาร
อยางเหมาะสม เพ่ิมความม่ันใจในการจัดการปญหาของเด็กนําไปสูการแกปญหาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  4) ชุมชน มีโอกาสเรียนรูระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนและนํามาปรับใชในชุมชน
ไดรับความรวมมือจากครอบครัวตางๆ ในการพัฒนาชุมชนนําไปสูการขยายจิตสํานึกและการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กในชุมชน  
  5) องคภาคธุรกิจ ความรวมมือกับโรงเรียนนําไปสูการสรางสํานึกทางสังคมใหแก 
พนักงานท่ัวไป บุคลากรในองคการมีโอกาสพัฒนาความรูจากการเขารวมเปนอาสาสมัครของโรงเรียน
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความเชื่อม่ันในคุณคาของตนเอง และรูสึกมีสวนรวมกับโรงเรียน และชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 2.2.8 บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารสถานศึกษา  
  ในชวงท่ีประเทศไทยกําลังเรงรัดการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม สถานศึกษาจึงเปน  
เปาหมายในการสรางกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรยีน 
โดยใหรัฐไดมีสวนสนับสนุน ประชาสัมพันธ ภายใตโครงการตางๆ ภายในสถานศึกษาและองคกรตางๆ  
เกิดข้ึนอีกมากมาย ยิ่งไปกวานั้นชุมชนยังถูกคาดหวังใหเขามามีสวนรวมรับผิดชอบและรับภาระในการจัด
การศึกษารวมกันอีกดวย แนวคิดดังกลาวไดปรากฏอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546ข, หนา 29-30)  
ในหมวด 1 มาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน จะเห็นวาบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา
มีสวนรวมกับโรงเรยีนนั้น ถานําเอากระบวนการเรยีนรูของชุมชนมาเปรียบเทียบกับกระบวนการมีสวนรวม 
ก็จะพบวาเปนกระบวนการเดียวกัน วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ (2541, หนา 27) ไดให  
ขอเสนอแนะวาการมีสวนรวมเปนกระบวนการเรียนรูในตัวเอง ซ่ึงสามารถแสดงไดตามลักษณะ ดังนี้  
 
ตาราง 1  การเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  
 

กระบวนการเรียนรูของชุมชน กระบวนการมีสวนรวม 
1. การวิเคราะหและวินิจฉัยปญหา 1. การรวมคิด 
2. การวิเคราะหทางเลือก/หาทางออก 2. การรวมวางแผน 
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ตาราง 1  (ตอ)  
 

กระบวนการเรียนรูของชุมชน กระบวนการมีสวนรวม 
3. กิจกรรมเรียนรู 3. การรวมปฏิบัต ิ
4. การติดตามและประเมินผล 4. การรวมประเมินผล 
5. การแกปญหาในชีวิตประจําวัน 5. การรวมรับประโยชน 

 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมของการบริหารจัดการศึกษาตองมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน การเลือกสรร
บุคคลเขามีสวนรวมก็เปนสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะมองขามเสียมิได เพราะสถานศึกษามีกิจกรรม
ท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไป ดังนั้น การเลือกสรรบุคคลก็ตองใหตรงกับกิจกรรมและเปนไปดวย
ความสมัครใจมิใชมองแตผูท่ีมีความรู ความสามารถหรือมีอํานาจหรือฐานะดีผูบริหารและคณะครูจะตองมี
การวางแผนในการประสานงานท่ีดีมีความเปนกัลยาณมิตรเพ่ือกอใหเกิดประโยชนรวมกันอันจะนําพาไปสู
ความสําเร็จท่ียั่งยืน เห็นสมควรในกรณีท่ีเก่ียวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรงใหรับฟง
ความคิดเห็นของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาดวยใหผูบริหารสถานศึกษา
ไดรายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกหนึ่งระดับ ภายในสิบหาวันนับตั้งแตมีการประชุม 
จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาคณะกรรมการสถานศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการเขามามีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาลวนแตเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสถานศึกษา ดังนั้น
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในดานตางๆ สามารถสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน
และชุมชน กอใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาไดอยางแทจริง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545 
ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาของประเทศท่ีมีประกาศผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2542 นั้น ไดบัญญัติ
สาระท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพอแม ผูปกครอง และชุมชน ไวดังนี้ (สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา 6-33)  
  1) หลักการจัดการศึกษา 
    มาตรา   8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
    การจดัระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอ่ืน  
  2)  การจดัระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา  
   มาตรา   9 (6)  การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน  
   3)  หนาท่ีของบิดามารดา และผูปกครอง  
   มาตรา 11  บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล
ไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตลอดจนใหไดรับการศึกษา  
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว 
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   4)  หนวยการจัดการศึกษา  
   มาตรา 12  นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบุคคล
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
    มาตรา   13 บิดา มารดาหรือผูปกครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังไปนี้ 
   (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู  ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล 
   (2) เงินอุดหนุนจากรัฐ สําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคล
ซ่ึงอยูในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
   (3) การลดหยอน หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด  
    มาตรา  18 (3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานท่ีเรียนท่ีหนวยงานจัดการศึกษานอก
โรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอ่ืน
เปนผูจัด  
   5)  กระบวนการเรียนรู 
   มาตรา   24 (6) สถานศึกษาจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสาน
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
   6)  ความเขมแข็งของชุมชน 
    มาตรา   29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน สงเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัด
การศึกษา มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน  
    มาตรา   58 (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืน
ใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปนจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 นี้ จะเห็นไดวา 
เนนความสําคัญของทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะบทบาทของพอแม ผูปกครอง มีความสําคัญในการจัด
การศึกษาสําหรับบุตรหลานของตนเองเปนอยางมาก เนื่องจากความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนหัวใจ
ของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผูปกครองและผูนําชุมชน ดังนั้น สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหผูปกครอง
และผูนําชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา โดยครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบคุคลและดานบริหารท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารสถานศึกษา
ตรงกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง มีการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิด
ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนและชุมชนตอไป 
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 2.2.9 ข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน  
 ข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน สามารถแบงไดหลายรูปแบบ ซ่ึงมีนักวิชาการ
และนักวิจัยหลายทานไดนําเสนอข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนไว ดังนี้  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 29
กําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคการเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม
มีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ัง
หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาระหวางชุมชนในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคม  เพ่ือเปนการ
ใชตนทุนทางสังคมใหมีประโยชนมากท่ีสุดในการพัฒนาเด็กเล็กและสามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมใหเปนท่ียองรับในการจัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน กระบวนการมีสวนรวม
จึงจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐาน
การมีสวนรวมภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล 
ครอบครัว คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และองคการตางๆ สามารถมีสวนรวมในการเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรายละเอียด ดังนี ้
  1)  ดานวิชาการ 
   ( 1) ใหคําแนะนําปรึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตางๆ 
ตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ( 2) ใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรม เชน ศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานท่ี ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาการเด็ก
ใหกับผูปกครองและครู 
   ( 3) ใหคําแนะนําหรือมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการจัดการประสบการณ
การเรียนรูภายในศูนย  
   ( 4) ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนทองถ่ินทราบ
อยางท่ัวถึง 
   สรุปไดวา การมีสวนรวมดานวิชาการ หมายถึง การท่ีชุมชนมีสวนเก่ียวของ
ในการใหคําแนะนํา ปรึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตางๆ สนับสนุนทรัพยากร
ในการทํากิจกรรม ไดแก การสนับสนุนศึกษาและแหลงเรียนรู ใหคําแนะนําหรือมีสวนรวมในการประเมิน
คุณภาพการจัดการประสบการณการเรียนรู ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2)  ดานอาคารสถานท่ี 
   ( 1) รวมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร 
   ( 2) รวมใหการเฝาระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพยสินภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   สรุปไดวา การมีสวนรวมดานอาคารสถานท่ี หมายถึง การท่ีชุมชนมีสวนเก่ียวของ
ในการรวมพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร รวมใหการเฝาระวังดูแล
ความปลอดภัยและทรัพยสินภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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  3) ดานงบประมาณ  
   ระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ
กิจกรรมศึกษาเรียนรูนอกสถานท่ี อาหารเสริม อาหารวาง อุปกรณกีฬาและอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   สรุปไดวา การมีสวนรวมดานงบประมาณ หมายถึง การท่ีชุมชนมีสวนเก่ียวของ
ในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานท่ี บุคลากร สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ กิจกรรมศึกษาเรียนรู
นอกสถานท่ี อาหารเสริม อาหารวาง อุปกรณกีฬาและอ่ืนๆ ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  4)  ดานบุคลากร 
   ( 1) ใหคําปรึกษาแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานและการพัฒนาบุคลากร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ( 2) รวมในการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณการเรียนรู ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็ก
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   สรุปไดวา การมีสวนรวมดานบุคลากร หมายถึง การท่ีชุมชนมีสวนเก่ียวของ
ในการใหคําปรึกษาแนะนํา สงเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานและการพัฒนาบุคลากร รวมในการอบรม
เลี้ยงด ูจัดประสบการณการเรียนรู ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  5)  ดานความสัมพันธกับชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธกับชุมชนได ดังนี้ 
   ( 1) จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน 
   ( 2) จัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนยกับผูปกครอง 
   ( 3) จัดทําปายนิเทศใหความรูกับผูปกครอง 
   ( 4) จัดใหมีมุมเรียนรูผูปกครอง 
   ( 5) จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเขารวมในโอกาสตางๆ  
   ( 6) จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียนและผลงานเด็ก 
   ( 7) รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตางๆ ของทองถ่ินนั้นๆ  
   ( 8) เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท่ีสาธารณะ เชน ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ 
   ( 9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการชุมชน เก่ียวกับอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ บุคลากร 
และอ่ืน  ๆ
    สรุปไดวา การมีสวนรวมดานความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชนมีสวนเก่ียวของ
ในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบาน จัดทําสมุดสื่อสารระหวางศูนยกับผูปกครอง  จัดทําปายนิเทศใหความรู
กับผูปกครอง จัดใหมีมุมเรียนรูผูปกครอง จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเขารวมในโอกาสตางๆ จัดนิทรรศ 
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่อการเรียนและผลงานเด็ก รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และประเพณีตางๆ ของทองถ่ิน เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท่ีสาธารณะ 
 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, pp. 213-219) ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 
4 แบบ คือ  
  1) การมีสวนรวมตัดสินใจ (decision making) ประกอบดวยการริเริ่ม ตัดสินใจ ดําเนินการ
และตัดสินใจปฏิบัติการ 
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  2) การมีสวนรวมปฏิบัติการ (implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหาร การประสานความรวมมือ  
  3) การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดานวัสดุ ดานสังคม 
และสวนบุคคล  
  4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) ประกอบดวย การรวมกันติดตามผลงาน 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2540, หนา 61-63) กลาวถึง  ข้ันตอนการมีสวนรวมของชาวบาน
ในการพัฒนาชนบทมี 4 ข้ันตอน ไดแก  
  ข้ันตอนท่ี  1 คือ การศึกษาชุมชนหรืออาจเรียกวาข้ันการคนหาปญหาและความตองการ
ของชุมชนเพ่ือศึกษาและเรียนรูถึงสภาพความเปนอยูของชาวบานทรัพยากรสิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชน 
รวมถึงการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับมาดวยสําหรับใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาชุมชนนั้นๆ  
  ข้ันตอนท่ี  2 เปนการวางแผนเพ่ือแกปญหาโดยมีการรวมกลุมอธิปรายถกเถียง  
แสดงความคิดเห็น ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือวางแผนพัฒนา  
  ข้ันตอนท่ี  3 เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือวิธีการท่ีไดรวมกันตัดสินใจมาแลว  
จากข้ันตอนท่ี 2  
  ข้ันตอนท่ี  4 คือ ข้ันประเมินผลงาน ในข้ันนี้เจาหนาท่ีพัฒนาและชาวบานจะรวมกัน
กําหนดข้ันตอนยอยตางๆ ในการทํางานประเมินผลตลอดจนดูแลปญหาขอขัดของท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหวางประเมินผล เพ่ือท่ีจะไดแกไขไดทันทวงที  
  เอกชัย ก่ีสุขพันธ (2540, หนา 328-332) กลาวถึง ระบบบริหารแบบมีสวนรวมท่ีใชอยูในปจจุบัน 
และเปนท่ียอมรับวาไดผลในเชิงปฏิบัติมากมี 3 ระบบ คือ  
  1) ระบบการปรึกษาหารือเปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการซ่ึงเปนการกระจายอํานาจบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเก่ียวของ
มีความรับผิดชอบ ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดบัตนข้ึนไป โดยการมอบหมาย
ใหทําหนาท่ีเปนหัวหนาคณะทํางาน ประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ เปนตน  
  2) ระบบกลุมคุณภาพ เปนการบรหิารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานในรูปของกลุมทํางาน ซ่ึงคงเรียกชื่อไดหลายอยาง เชน กลุมคุณภาพ กลุมกิจกรรม คิวซี 
กลุมพัฒนาคุณภาพงาน ฯลฯ ระบบบริหารนี้เหมาะสําหรับใชกับพนักงานระดับปฏิบัติ หรือระดับหัวหนางาน 
เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นมีโอกาสทํางานรวมกัน เพ่ือคนหาปญหา วิเคราะหปญหา 
หาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง 
  3) ระบบขอเสนอแนะ ระบบนี้มีความแตกตางจากขอเสนอแนะท่ีพบเห็นท่ัวไปท่ีมีลักษณะ
เปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเห็นเทานั้น แตวิธีนี้จัดใหมีแบบฟอรมขอเสนอแนะ เพ่ือใหพนักงาน  
ผูปฏิบัติงานทุกคนไดกรอกแบบท่ีกําหนด เชน ปญหาท่ีพบคืออะไร สาเหตุปญหามาจากอะไร วิธีแกปญหา
มีอะไรบางและผลท่ีคาดวาจะไดรับนั้นดีกวาเดิมหรือไม เปนตน ซ่ึงวิธีดังกลาวนี้ใชไดผลในหลายบริษัท เชน 
ธนาคารพาณิชยบางแหง บริษัทเครือซีเมนตไทย ซ่ึงแตละบริษัทจะมีคณะกรรมการการพิจารณา
ขอเสนอแนะวาแตละขอเสนอแนะเปนความคิดริเริ่มสรางสรรคเพียงใด ความเปนไปไดในการนําไปสู 
การปฏิบัติมากนอยเพียงใดและสมควรทดลองดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือไม อยางไรก็ตาม
หากขอเสนอแนะใดสามารถนําไปสูการปฏิบัติ ไดผลทางบริษัทก็จะใหรางวัลตอบแทนแกผูเสนอความคิด  
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  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 143) ไดเสนอข้ันตอนของการมีสวนรวม
ในการพัฒนางานซ่ึงมี 5 ข้ันตอน ดังนี้  
  1) การมีสวนรวมในการกําหนดปญหาพรอมท้ังลําดับความสําคัญของปญหาตางๆ  
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง  
  2) การมีสวนรวมในวิเคราะหสาเหตุตลอดจนท่ีมาของปญหา ท้ังนี้เพราะปญหาเปนผล 
เบื้องปลายจากเหตุท่ีกอใหเกิดปญหาเบื้องตน การคนหาตนตอของเหตุผลยอมงายตอการดําเนินการ
ในการแกไขปญหานั้น ๆ 
  3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเลือกและการวางแผนในการแกปญหาความหลากหลาย
ของแผนในการแกปญหายอมถูกคัดเลือกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติการมีสวนรวมในการเลือกแผน
จึงมีความสําคัญยิ่งในผลของงาน  
  4) การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดข้ึน แผนท่ีนําไปสูการดําเนินการ 
ตองไดรับความรวมมือทุกฝายเพราะเปนการจัดการอยางเปนรูปธรรม  
  5) การมีสวนรวมในการประเมินผล วิเคราะหปญหาอุปสรรคตลอดจนปจจัยตางๆ ท่ีนําสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย  
  ศกุนต สายบุญลี (2547, หนา 56) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ดังนี้  
  1)  สวนรวมในการรับรูในการไดรับรูขาวสาร ซ่ึงเปนสิทธิมนุษยข้ันพ้ืนฐานอยางหนึ่ง
ท่ีจะรูขาวสารความเปนไปของบานเมือง ความรูหรือวิชาการตางๆ ถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรม เปนการตกทอดทางสติปญญาของมนุษยจากรุนหนึง่ไปสูอีกรุนหนึ่ง สังคมหนึ่งสูสังคมหนึ่ง
อันเปนสิ่งสาธารณะ  
  2) รวมคิดจากการไดรับรูนํามาสูการขบคิด พิจารณา มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
เสวนาแลกเปลี่ยนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ  
  3) รวมตัดสินใจ มีโอกาสท่ีจะตัดสินใจรับหรือไมรับกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับชุมชน
กับชีวิตของตน อันถือวาหากมนุษยมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันแลวผลท่ีเกิดข้ึนยอมเปนสิ่งท่ีสอดคลอง
กับความตองการสอดคลองกับปญหา เกิดความรักความหวงแหน มีความรูสึกเปนเจาของและตองดูแลรักษา 
ข้ันตอนนี้ดูจะเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด  
  4) รวมวางแผนและดําเนินการ การวางแผนรวมกันและการดําเนินการรวมกันยอมมีพลัง
อยางมหาศาลในการทําใหโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ไดรับความสําเร็จอยางรวดเร็ว 
  5) รวมประเมินผล ประเมินคากิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการแลวหรือกิจกรรม
ท่ีจะดําเนินการตอไป  
  6) รวมรับผิดชอบ การคงอยูของกิจกรรมนั้น ไมมีใครปฏิเสธวาเปนผลมาจาก
การรับผิดชอบและการปฏิบัติดูแลรักษารวมกัน สําหรับสิ่งท่ีเกิดผลเสียหายหากมีการรับ “ผิด” เราก็จะพบ
กับสิ่งท่ี “ชอบ” พลวัตรของกิจกรรมก็จะตอเนื่องตอไปเชนกัน  
  7) รวมรับผลประโยชนในงานพัฒนาชุมชน ผลของกิจกรรมยอมตกแกสมาชิกของชุมชน 
สวนชุมชนจะกระจายผลประโยชนไปสูสมาชิกของชุมชนแตละคนอยางไร ก็ข้ึนอยูกับหลักเกณฑตางๆ  
ของชุมชนนั้น เชน อาจใชวิธีเฉลี่ยผลประโยชน อาจใชเกณฑแบงบันตามสัดสวนของทุนแรงงาน การจัดการ
หรือตามผลงาน เปนตน  
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  เสนห จามริก (2547, หนา 31-32) กลาววา การมีสวนรวมของทองถ่ินหรือชุมชน
ไมใชเพียงตัวแทนเขาไปมีบทบาทรวมในการกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีกําหนด
จากสวนกลางเทานั้น ควรไดมีการนําองคความรูของทองถ่ินนั้นๆ เขาไปประกอบเปนฐานในการกําหนด
หลักสูตรและการเรียนการสอนดวย  
  จิณณวัตร ปะโคทัง (2549, หนา 113) ไดทําการวิจัยรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนมีกระบวนการมีสวนรวมท่ีสําคัญ 5 ประการ 
ประกอบดวย 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การรวมติดตามประเมินผล 
5) การรับประโยชนรวมกัน ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงในแตละองคประกอบ 
มีรายละเอียด ดังนี้  
  1) การระดมความคิด (brainstorming participation) คือ การคิดคนและวิเคราะห
ปญหารวมกันในลักษณะของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย การระดมความคิด (brainstorming) เปนกระบวน
การทํางานเปนกลุม โดยสมาชิกซ่ึงมาจากพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน จะมารวมกระบวนการในการคนหาแนวคิด 
และแนวทางในการแกไขปญหาเดียวกันรวมกันในกระบวนการระดมความคิด เปนกระบวนการหนึ่ง
ในการใหไดมาซ่ึงแนวคิดท่ีหลากหลายองคกรใดๆ ก็ตาม จะประสบความสําเร็จไดก็ดวยการคิดอยางสรางสรรค
นอกจากนี้ในสถานการณใดๆ (โดยเฉพาะในการประชุม) ความคิดใหมๆ ลวนแตถูกทําลายดวยพฤติกรรม
บางอยางของคนบางพวก โดยเฉพาะหากแนวคิดใหมๆ นั้นยังไมหนักแนนเพียงพอ (ดวยความใหมของมัน) 
หรือไดรับการเสนอจากผูท่ีไมมีตําแหนงหรืออํานาจ ดังนั้น กระบวนการระดมความคิด จึงเปนสิ่งสําคัญ
ท่ีจะชวยละลายพฤติกรรมเหลานั้น พรอมใหทุกคนสามารถปลดปลอยความคิดสรางสรรคของตนออกมา
ไดอยางเต็มท่ี  แนวทางการระดมความคิดนั้นไดรับอิทธิพลมาจากหลักการของศาสนาฮินดูท่ีเรียกวา  
prai-barshana ซ่ึงหมายถึง การตั้งคําถามท่ีหลุดพนจากความเปนตนเองโดยปกติหากเราคิดอะไรไมออกเลย 
เรามักจะตอบงายๆ ดวยความเคยชินวาเรายังคิดอะไรไมออก ซ่ึงนั่นก็หมายถึงวา เรายึดติดอยูกับความคิด
เดิมๆ ของตนหรือท่ีนิยมเรียกขานกันในปจจุบันวากระบวนทัศน (paradigms หรือ mindsets) นั่นเอง 
(เสนาะ ติเยาว, 2541, หนา 23) การระดมสมองถือวาเปนวิธีแรกท่ีเปนเครื่องมือท่ีลดการขัดขวาง  
และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก โดยการไมมีการประเมินความคิดเห็นท่ีแสดงของสมาชิก 
ลดการมีอิทธิพลของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง โดยการมีวิธีสนับสนุนใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสตอบ
ใหความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืนอยางสั้นๆ  นอกจากนั้นยังสงเสริมการสรางสรรคความคิดเห็น
และบรรยากาศของการยอมรับสําหรับความคิดเห็นทุกชนิด  การระดมสมองเปนสวนหนึ่งท่ีจะสราง
ความสําเร็จได ในการท่ีจะปรับปรุงการแสดงความคิดเห็น โดยการเปรียบเทียบกับการแกปญหาโดยกลุม 
ในลักษณะธรรมดาท่ัวๆ ไป อยางไรก็ตามการขัดขวางการแสดงความคิดเห็นของการระดมสมองจะเกิดข้ึนได 
ถาการเสนอหรือริเริ่มความคิดเห็นเปนการผจญหนาระหวางกันและกันดวยอารมณ  การยึดติดอยูกับ
ความคิดเดิมนั้นเปนสิ่งท่ีเรามิอาจหลีกเลี่ยงไดมันเปนสิ่งท่ีชวยใหเราสามารถตั้งสมมติฐานใดๆ ไดโดยไมตอง
คํานึงเลยวามันจะเปนไปไดหรือไมในหลายๆ ครั้งเราอาจพบวาการยึดติดกับความคิดเดิมนี้มีประโยชนยิ่ง 
มันชวยใหเราสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวงไปไดแตมันก็ถือไดวาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญอันหนึ่ง หากเราตองการ
ท่ีจะคิดอะไรใหม  ๆข้ึนมา ดังนั้น การท่ีจะคิดสรางสรรคสิ่งใดข้ึนมาใหมจึง หมายถึง การท่ีเราตองกาวออกมา
จากความคิดเดิมๆ ของเรานั่นเอง อัลเบิรต ไอนสไตน เคยกลาวไววา “ปญหานั้น มิอาจแกไขไดดวยการคิด
ในกรอบอันเดียวกันกับท่ีปญหานั้นไดถูกสรางข้ึนมา ” เนื่องจากรูปแบบความคิดเดิมๆ  ของเรานั้น
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เปนสิ่งท่ีฝงแนนอยูกับเราเหลือเกินและเราก็จําเปนท่ีจะตองเอาชนะมันใหได ดังนั้น การระดมความคิด
จึงถูกออกแบบข้ึนเพ่ือใหเราสามารถท่ีจะคิดโดยไมตองยึดติดกับรูปแบบความคิดเดิมๆ อีกตอไป (สมยศ 
นาวีการ, 2545, หนา 36) 
  สรุป การระดมความคิด  หมายถึง 9การคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกันในลักษณะ
ของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย มี9การปรับแนวความคิดรวมกันระหวางสมาชิกผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน9

เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหา เปนเทคนิคท่ีสนับสนุนใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา
โดยไมมีการประเมินวาความคิดเห็นของใครวาดีหรือไมดี ความคิดเห็นของทุกคนจะถูกรวบรวมและนําเสนอ
ใหสมาชิกทุกคนไดทราบ พรอมท้ังสนับสนุนใหสมาชิกเสนอความคิดเห็นตอเติมหรือเสริมของกันและกันได  
  2) การรวมวางแผน ( planning participation) คือ การนําสิ่งท่ีรวมคิดมากําหนด
เปนแผนปฏิบัติการรวมกันดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย ในทํานองนี้ สายสุนีย ปวุตินันท (2541, 
หนา 40) ไดกลาววา การมีสวนรวม  หมายถึง ความรวมมือจากบุคคลหรือกลุมคนท่ีเห็นพองตองกัน  
รวมรับผิดชอบหรือเขารวมทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอองคการ โดยรวมรวมวางแผน คิดแกไข ปฏิบัติ
ติดตามผลและรวมรักษามาตรฐานท่ีกลุมกําหนดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอองคการและเพ่ือบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ธวัชชัย ธเนศสกุล (2545, หนา 145) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง 
การเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุมนั้นกับทําใหเกิดความรูสึก  
รวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย นอกจากนี้ ลิเคิรท (Likert, 1961, p. 127) ยังไดเสนอผลงานท่ีเก่ียวกับ
การรวมวางแผนวาเปนการมีสวนรวมท่ีเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับเปาหมายและการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับงาน
ซ่ึงกระทําโดยกลุมผูบริหารท่ีมีความเชื่อม่ันและไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี การติดตอสื่อสาร
ไมเพียงแตติดตอจากระดับบนลงลางและจากระดับลางข้ึนไปขางบนเทานั้น แตยังมีการติดตอสื่อสาร
ในแนวนอนระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีอยูระดับเดียวกัน ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชาผูบริหารไมเพียงแต 
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเทานั้น แตจะพยายามใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีความสําคัญ 
ความเก่ียวพันระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาและองคการอยางไมเปนทางการจะเขากันไดเปนอยางดี
นอกจากนี้แลวลิเกิรทยังไดแสดงใหเห็นสาระสําคัญของการบริหารงานแบบมีสวนรวมไว ดังนี้ 
   (1) ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเปดโอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชาถกเถียงปญหากับตนไดผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตางยอมรับนับถือ
และไววางใจกัน 
   (2) ผูบังคับบัญชากระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยให
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารกิจการขององคการกระตุนใหเกิดเจตคติในการเก้ือกูล
องคการนําองคการไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
   (3) ระบบการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความคลองตัวเปนไปโดยอิสระท้ังในแนวดิ่ง
และแนวราบขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอเชื่อถือได 
   (4) ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผย  
และโดยกวางขวางเก่ียวกับเปาหมายขององคการ การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ภายในองคการ 
   (5) การตัดสินใจตางๆ กระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการ 
   (6) เปดโอกาสใหกลุมเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ท้ังนี้
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายมากข้ึนและถูกตองตามวัตถุประสงคอยางแทจริง  
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   (7) การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและเนน 
เรื่องการแกปญหาเปนหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมดวยวิธีตําหนิหรือดุดาวากลาว 
   (8) ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยการฝกอบรมเพ่ือให
การทํางานมีผลงานท่ีสูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย 
  สรุป การรวมวางแผน  คือ การนําสิ่งท่ีรวมคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการรวมกัน  
ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจท้ังทางดานจิตใจ อารมณของบุคคล
หนึ่งในสถานการณกลุมท่ีมีความคิดเห็นตรงกันและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานรวมถึง กิจกรรม
ของโครงการหนึ่งเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาว
โดยรวมซ่ึงกลุมบคุคลดังกลาว จะวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติงาน ติดตามผล และรวมรักษามาตรฐาน
ท่ีกลุมกําหนดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอองคการ 
  3) การรวมลงมือทํา (taking action participation) คือ การนําแผนงานท่ีไดไปรวมกันทํา
หรือแบงงานกันรับผิดชอบเพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว การรวมลงมือทํา20เปนแรงจูงใจสําคัญ
ท่ีจะผลักดันใหวัตถุประสงคใหประสความสําเร็จในการทํางาน  ทานจําเปนตองคนหาคุณลักษณะ
ของการทํางานเปนทีมใหพบระลึกไวเสมอวาทุกคนมีอิสระในตัวเองขณะเดียวกันก็เปนสวนหนึ่งของทีม 
แลวจึงนําเอากลยุทธในการสรางทีมเขามาใชเพ่ือใหทุกคนทํางานรวมกันและประสบความสําเร็จ
กลุมงานสามารถทําใหเปนการบรหิารแบบมีสวนรวมได ซ่ึงโดยท่ัวไปกลุมงานประกอบข้ึนดวยผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและบุคคลอ่ืนๆ ในองคการ บุคคลเหลานี้จะทํางานรวมกันและประสานกัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพการทํางานแบบกลุมงานนี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการทํางานแบบประชาธิปไตย
ภายใตแนวคิดการเพ่ิมคุณคาในงาน (job enrichment) ซ่ึงรวมไปถึงการเพ่ิมความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ
ในงาน ตลอดจนความทาทายในงาน การเพ่ิมคุณคาในงานตามความหมายของ เฮริซเบิรก ซ่ึงรวมหมายถึง 
การทํางานท่ีเพ่ิมปจจัยจูงใจ  (motivational factor) เชน ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ การยกยอง  
งานท่ีนาสนใจความกาวหนาในหนาท่ีการงานและสวนตัวการเพ่ิมคุณคาในงาน ( job enrichment) 
ตามแนวคิดของ  เฮริซเบิรก จะหมายถึง การเพ่ิมปริมาณงานในแนวดิ่ง ( verical job loading) เชน 
การท่ีบุคลากรจะตองวางแผนและจัดตารางเวลาในการทํางานเองแทนท่ีจะใหหัวหนาสั่งตัวกลุมงานมีอํานาจ
หนาท่ีในการกําหนดเปาหมายของพวกเขาเองไดแทนท่ีจะใหหัวหนากําหนด ดังนั้น การเพ่ิมคุณคาในงาน
ของกลุมงานจะทําใหงานบริหารบางอยางถูกกระจายไปยงัผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําให 
ผูใตบังคับบัญชามีอํานาจหนาท่ีมีความเปนอิสระและมีสวนรวมมากข้ึน (Putti, 1987, p. 145)  
   สรุป การรวมลงมือทํา 20 หมายถึง  การนําแผนงานท่ีไดไปรวมกันทําหรือแบงงานกัน
รับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว โดย20การรวมกันทํางานของสมาชิกท่ีมากกวา 1 
คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทํา9อะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการ
วางแผน การทํางานรวมกัน9 การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกองคการ การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี 
  4) การรวมติดตามประเมินผล (monitoring participation) คือ การรวมกันติดตามผลงาน
ท่ีทําและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน การประเมินผล
การปฎิบัติงานนับเปนเครื่องมือหรือองคประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย 
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ท่ีองคประกอบตางๆ มีความเชื่อมโยงและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังยังมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนงาน
ขององคกร ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลท่ีไดจากการระเมินสามารถนําไปใชประโยชนนับตั้งแตกระบวนการสรรหา 
การคัดเลือกบุคลากรสําหรับการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ การประเมินผลการปฎิบัติงาน
เปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานทราบจุดเดน  จุดดอย ระดับขีดความสามารถ  
และศักยภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานแตละคน องคการจะไดฝกอบรมปรับปรุงแกไขจุดดอยและพัฒนา
จุดเดนไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือใหพนักงานมีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานไดกวางขวางมากข้ึน 
อันจะนําสูกระบวนการพิจารณาแตงตั้งผูท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน รวมท้ังการพัฒาความกาวหนา 
ในสายวิชาชีพ นอกจากนี้ประการประเมินผลการปฏิบัติงานยังชวยใหทราบวาองคการควรจะใหผลตอบแทน
มากนอยเพียงใดเม่ือเทียบกับผลงานของพนักงานในแตละชวงท่ีทําการประเมิน หากพนักงานไมสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีกําหนด ก็จะมีขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีจะใหพนักงาน
มีโอกาสปรับปรุงแกไขตนเองหรือควรใหพนสภาพการเปนพนักงานขององคการในท่ีสุด (Beach, 1980, p. 46) 
 การติดตามประเมินผลทําข้ึนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสารสนเทศหรืออีกนัยหนึ่ง ระบบติดตาม
และประเมินผล ก็คือ ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชวัดความกาวหนา วัดการดําเนินงานและวัดผลโครงการ
ท่ีกําหนดไวในแตละลําดับชั้นของวัตถุประสงคในการติดตามผล คือ การรวบรวมและบริหารจัดการขอมูล
ท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธกับตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการโดยดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา
ดําเนินงานโครงการอาจแบงการติดตามผลไดเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้ (William B. Werther, 1990, 
p. 68-70) 
  1)  การติดตามองคการ (Institutional monitoring)  
   เปนการติดตามปจจัยนําเขา เชน งบประมาณเพ่ือดูเสนทางการจัดสรรและการเบิกจาย 
ติดตามทางกายภาพ (physical monitoring) ซ่ึงเปนการติดตามความกาวหนาของกิจกรรมในเชิงปริมาณ
และเวลา เชน เปนไปตามกําหนดเวลาหรือไม มีความเทาเทียมในกลุมเปาหมายหรือไมและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานขอมูลเหลานี้จะไดจากรายงานประจําเดือนของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีและขอมูลทุติยภูมิ
จากหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ อยางไรก็ดี หลายโครงการพบวาแมขอมูลจากการติดตามทางกายภาพ
จะเปนไปตามแผน แตไมกอประโยชนใหแกประชากรเทาท่ีควรและไมสรางผลกระทบท่ียั่งยืน จึงจําเปนตองมี
การติดตามปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการ เชน ศักยภาพของบุคลากร นับตั้งแตกระบวนการ
เลือก/คัดสรร การอบรม การยายออก ความสัมพันธภายในองคการและระหวางองคการ ความสัมพันธ
กับกลุมเปาหมาย รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพของระบบติดตามและประเมินผล 
  2)  การติดตามบริบท/ปจจัยแวดลอม (context monitoring) 
   เพ่ือใหรูภาวะวิกฤติหรือความเสี่ยงใด  ๆท่ีอาจเกิดข้ึนในปจจัย/บริบทท่ีกลาวมาแลว
ในขอ 1) รวมถึงปจจัยตาง  ๆท่ีอยูนอกเหนือความควบคุมและมีผลตอความสําเร็จของโครงการ ซ่ึงปจจัย
เหลานี้ควรไดรับการติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะไดปรับเปลี่ยนกลยุทธหรือสิ่งแทรกแซงใหเหมาะสม
กอนปญหาจะขยายตัว ตัวอยางปจจัยแวดลอม เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายตาง ๆ
ท่ีมีผลตอโครงการหรือกระทบตอศักยภาพของกลุมเปาหมาย สิ่งแทรกแซงมีหลายลักษณะท้ังท่ีมาในรูป
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม เชน ท่ีเรารูจักกันดีหรือมาในรูปของความชวยเหลือท่ีจับตองไมได เชน 
การใหคําแนะนํา การชี้นํา การชี้แจงนโยบาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับความเขาใจใหตรงกัน
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ในประเด็นนโยบายโดยท้ังหมดนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหทุกฝายทํางานสอดประสานกันและนําไปสูผลลัพธ
หรือการพัฒนาท่ีตองการ  ท้ังนี้องคการ undp ใหความสําคัญกับ soft assistance ไมนอยไปกวา
การสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรม 
 การประเมินผล (evaluation)  
 การประเมินผลเปนการวัดตามระยะเวลา (periodic assessment) ดังนี้ 
  1)  การศึกษาพ้ืนฐาน (baseline study) 
   เปนการเก็บและวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดกอนการแทรกแซงของโครงการ 
(interventions) เพ่ือใชเปนตัวเปรียบเทียบ (benchmark) ตอนกลางเทอมและเม่ือโครงการสิ้นสุด นอกจากนี้
การวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดกอนเริ่มโครงการยังบอกใหรูแตเนิ่นๆ วา ตัวชี้วัดท่ีโครงการกําหนดนั้น สามารถวัด
ไดหรือไม (measurability) เพ่ือปรับใหเหมาะสมสําหรับการประเมินระยะตอไปหากพันธมิตรโครงการ 
และ/หรือประชากรเปาหมายมีโอกาสเขารวมในการวางแผนการศึกษาพ้ืนฐานไดรวมออกแบบ ลงมือ
เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล จะทําใหพันธมิตรเหลานี้มีความรูสึกรวมกับโครงการและกระบวนการ
แทรกแซงท่ีจะเกิดตามมามากข้ึน ตัวอยางจาก 2 หมูบานในประเทศมาลาวี ผลการสํารวจเบื้องตนระบุวา 
2 ใน 3 ของครัวเรือนในหมูบาน ก. ไมใชสวม ขณะท่ีหมูบาน ข. มีเพียง 1 ใน 3 ของครัวเรือนท่ีไมใชสวม 
เม่ือโครงการดําเนินไป พบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของครัวเรือนในหมูบาน ก. ยินดีใหความรวมมือในการมี
และใชสวมถูกสุขลักษณะ 
  2)  การทบทวนประจําป (annual review) 
   เปนการประเมินภายใน โดยทีมบริหารโครงการซ่ึงจะทําอยางตอเนื่องทุกป ตลอดอายุ
โครงการ ขอมูลท่ีใชสวนใหญไดจากการติดตามผล เชน งบประมาณ ขอมูลทางกายภาพ ผลกระทบระยะสั้น 
และขอสันนิษฐาน วัตถุประสงคเพ่ือวัดความกาวหนาโครงการ ทบทวนกลยุทธ รวมถึงเปรียบเทียบผลงาน
กับเปาหมายท่ีระบุในแผน 
  3)  การศึกษาเชิงพิเคราะห (diagnostic study) 
   ทําเม่ือตองการขอมูลเจาะลึกเก่ียวกับขอจํากัดและ/หรือโอกาสของโครงการ  
การศึกษาชนิดนี้ไมตองทําเปนประจําแตจะใหขอมูลท่ีรวดเร็วและมีประโยชนตอการวางแผน
และบริหารจัดการโครงการ 
  4)  การประเมินผลกลางเทอม (mid-term evaluation) 
   เปนการประเมินภายนอกและใหขอเสนอแนะโดยประเมินในประเด็นผลงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณ โครงสรางองคการ การพัฒนาองคการ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมงานโครงการ 
รูปแบบโครงการ ความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ ความสัมพันธกับภาคี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การตอบรับ
ของกลุมเปาหมาย ปจจัยเสี่ยงและขอสันนิษฐาน รวมถึงขอมูลท่ีไดจากรายงานประจําปและการศึกษา
เชิงวิเคราะห (โครงการมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ปข้ึนไป การประเมินผลกลางเทอมจึงไมใช
การประเมินรอบ 6 เดือนหรือการประเมินกลางป)  
  5)  การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ (final evaluation) 
   สามารถทําไดเปนการภายในหรือมีบุคคลภายนอกรวมคณะประเมินขอมูล
เพ่ือการวิเคราะหจะเหมือนกับขอมูลท่ีใชในการประเมินกลางเทอมแตอาจเพ่ิมประเด็นความคุมคา 
แหลงขอมูลมาจากเอกสารโครงการ การดูงานในพ้ืนท่ี การประชุม/การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมคน
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ท่ีเก่ียวของในโครงการ เชน ประชากรเปาหมาย เจาหนาท่ีโครงการ ผูบริหารและผูใหทุนสนับสนุน  
วิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีทําในการประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการมี 2 วิธีหลัก ไดแก  
   (1) before and after เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวชี้วัด
กอนเริ่มโครงการโดยดูจาก baseline study และเม่ือโครงการสิ้นสุด ขอจํากัดของวิธีนี ้คือ ไมสามารถ
บอกไดวาเม่ือโครงการสิ้นสุดไปแลว ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจะยังคงอยูอยางยั่งยืนหรือไม และอะไร
คือ ปจจัยท่ีทําใหยั่งยืน (หรือไมยั่งยืน)  
   (2) with and without เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวางกลุมท่ี
ไดรับผลจากกิจกรรมการแทรกแซงของโครงการและกลุมท่ีไมมีโครงการ  
  6) การประเมินหลังการสิ้นสุดโครงการ (ex-post evaluation) 
   ดําเนินการภายหลังโครงการสิ้นสุดแลว 5 –10 ป โดยคณะประเมินจากภายนอก  
เพ่ือประเมินความยั่งยืนของผลการพัฒนาตามโครงการโดยดูท้ังผลท่ีเกิดกับครัวเรือน/ชุมชน และผลท่ีเกิด
กับหนวยงานของรัฐและภาคีท่ีเก่ียวของในแงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและผลกระทบในองคการ  
(เชน ศักยภาพของบุคลากรสามารถดําเนินงานตอไปหรือหนวยงานยังคงจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
แมโครงการสิ้นสุดลงแลว เปนตน) แหลงขอมูลจะมาจากการสัมภาษณ การสังเกต เอกสารรายงาน
และเอกสารผลการประเมินโครงการ  
  สรุป การรวมกันติดตามผลงานท่ีทําและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน  
รวมคิด พัฒนา ปรับปรุงใหงานดีข้ึน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาของบุคคล 
ผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดไวอยางแนนอนภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
ใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 
  7) การรับประโยชนรวมกัน (mutual benefits participation) คือ การรวมรับผลประโยชน
ท่ีเกิดข้ึน รวมชื่นชมยินดีในผลงานท่ีเกิดจากการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงนําไปสูความสัมพันธท่ีดี สมานฉันท
และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในการวิเคราะหกลุมผลประโยชนนั้นเปนเรื่องท่ีซับซอนจะตองมอง
ปรากฏการณของกลุมอยางเปนระบบท่ีมีความสัมพันธกัน ซ่ึงทําใหเราเขาใจโครงสรางอํานาจของกลุม  
และระบบเศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรม ซ่ึงจะกําหนดการแบงปนเศรษฐกิจและอํานาจใหแกกลุม  
ผลประโยชนตางๆ ในชุมชนนิคมอุตสาหกรรม กลุมผลประโยชนท่ีมีรายไดทางเศรษฐกิจสูงกวากลุมอ่ืน
และมีอํานาจทางการเมืองมากจะสามารถกดดันนโยบายตางๆ ในชุมชนไดทําใหเห็นวากลุมผลประโยชน
ท่ีมีอํานาจมากนั้นนอกจากจะสามารถผูกขาดเศรษฐกิจในชุมชนไดแลวยังสามารถผูกขาดอํานาจทางการเมือง
ไดอีกดวย กลุมผลประโยชนบางกลุมกลายเปนกลุมผลประโยชนท่ีมีอิทธิพลเนื่องจากมีปจจัยชวยสงเสริม
เชน รายไดความมีอํานาจของผูนํากลุม เปนตนและใชอํานาจดังกลาวแสวงหาผลประโยชนใหกับกลุมตนเอง 
ซ่ึงการจะเขาไปศึกษาการแขงขันทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุมผลประโยชนในนิคมอุตสาหกรรม ลําพูน 
เราสามารถนําแนวคิดกลุมผลประโยชนไปวิเคราะหกลุมผลประโยชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม  ลําพูน
ไดวากลุมผลประโยชนตางๆ ในพ้ืนท่ีนั้นมีการดําเนินกิจกรรมกลุมท่ีขัดแยงกันหรือชวยเหลือกัน  
และการขัดแยงและการชวยเหลือกันดังกลาวมีผลตอเศรษฐกิจ และการเมืองในพ้ืนท่ีชุมชนนิคมอุตสาหกรรม
อยางไร และกลุมผลประโยชนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ลําพูน ท่ีมีเศรษฐกิจสูงจะมีการผูกขาดอํานาจ
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ทางการเมืองดวยหรือไมซ่ึงกลุมผลประโยชนตางๆ ในพ้ืนท่ีชุมชนนิคมอุตสาหกรรม  ลําพูน นั้นจะมี
ความเหนียวแนนเขมแข็งหรือรวมกลุมกันเม่ือเกิดปญหากระทบกลุม เม่ือแกปญหาเสร็จก็แยกยายกันไป 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้ข้ึนอยูกับมูลเหตุท่ีทําใหเกิดกิจกรรมรวมกลุม (นุชนาฏ สุขเอม, 2550, หนา 10-11)  
  สรุป การรับประโยชนรวมกัน หมายถึง การท่ีคนรวมกลุมกันและจัดองคกรข้ึน  
ดวยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือมีพ้ืนฐานทางอาชีพอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  
การมารวมกลุมกันก็เพ่ือรวมพลังกันใหเขมแข็งและมีอํานาจตอรองสูงและกลุมผลประโยชนไมได 
เพียงแตแสวงหาอํานาจมาใหกลุมตนเองเทานั้น แตบางครั้งก็จะพยายามโนมนาวหรือกดดันใหผูมีอํานาจรัฐ
จัดทํานโยบายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง ผูศึกษาเห็นวากลุมผลประโยชนมีความสําคัญ  
เปนอยางยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กลุมผลประโยชนตางๆ นั้นจะมีการเรียกรองความตองการ
ของกลุมตนตอระบบการเมืองเพ่ือใหเกิดการกําหนดนโยบายเพ่ือกลุมตน ซ่ึงบางกลุมผลประโยชนก็ไมตองการ
มีอํานาจทางการเมือง แตใชพลังของกลุมเพ่ือใหเกิดนโยบายเพ่ือกลุมของตน 
  การมีสวนรวมของชุมชน เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีหนาท่ีสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับคนในชุมชน ดังนั้น  
การมีสวนรวมของชุมชนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 
 2.2.10 ขอบขายการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เปนการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 ขอ 6 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตองคํานึงถึงขอบขายของสายงาน
การบังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยจะตองจัดใหมีการประเมินตนเองทุกป เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2551, หนา 47-50) ไดบัญัติไววา ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพ่ือเปนการใชตนทุน
ทางสังคมใหมีประโยชนมากท่ีสุดในการพัฒนาเด็กเล็กและสามารถตอบสนองความตองการของสังคมใหเปน
ท่ียอมรับในการจัดการศึกษาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน กระบวนการมีสวนรวมจึงจําเปนอยางยิ่ง 
เพราะจะชวยใหการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐานการมีสวนรวม ภายใต
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและองคการตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ซ่ึงมีขอบเขตการบริหารงาน ดังนี้ 
  1) การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบงการบริหารออกเปน  4 ดาน ไดแก  
การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   ( 1) การบริหารงาน 
    ก.  การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีความพรอม
ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและกําหนดใหมีโครงสรางสวนราชการรวมท้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ไดแก 
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สวน/กอง/สํานักการศึกษา โดยตองมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและตองมีจํานวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ท่ีจะเขารับบริการไมนอยกวา 20 คน จากนั้นจัดทํา
โครงการและแผนจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินจัดทําประกาศจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดทําแผนการดําเนินงาน ไดแก สํารวจสํามโนประชากรเด็กเล็ก อายุ 2-5 ป แผนรับ
นักเรียน การจัดบุคลากร การจัดชั้นเรียนและการงบประมาณ เปนตน จัดทําระเบียบขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินวาดวยการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายงานการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินทราบ กรณีท่ีไมมีสถานท่ีกอสรางเปนขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองไดรับ
ความยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์อนุญาตใหใชสถานท่ีกอสรางและการบริหารจัดการศูนยฯ แกองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 
    ข.  การยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสํารวจ
ความตองการของตนสังกัดตามลําดับ เพ่ือใหผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเสนอ
ขอความเห็นชอบ ชุมชน จากนั้นใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําเรื่องเสนอตอหนวยงาน
จากสภาทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการจัดทําประกาศยาย/รวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวรายงานการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
    ค.  การยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศึกษา วิเคราะหเหตุผล ความจําเปนในการยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสนอองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ตนสังกัดเพ่ือดําเนินการดังนี้ คือ จัดเวทีประชาคมเพ่ือสํารวจความตองการของชุมชน จากนั้นประชาคม
พิจารณาเสนอผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  
จัดทําประกาศยุบเลิกพัฒนาเด็กเล็กโดยใหมีผลเม่ือสิ้นสุดภาคเรียนแลวรายงานการยุบเลิกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
    ง.  การใหบริการการอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนา  
การเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาท่ีใหการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนา 
การเรียนรูใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาท่ีเหมาะสมตามวัย
ตามศักยภาพของเด็กแตละคน ดังนี้ ระยะเวลาการจัดการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนรูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเหมาะสมเพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการศึกษาและพัฒนา
เปนไปตามวัยแตละชวงอายุ สอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ใหเด็กเล็กพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
    จ. ระยะเวลาเรียนรูในรอบปการศึกษา เริ่มตนปการศึกษาในวันท่ี 16 พฤษภาคม 
และสิ้นปการศึกษา ในวันท่ี 15 พฤษภาคมของปถัดไป โดยใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปดภาคเรียนรวมกันแลว
ไมนอยกวา 230 วัน และปดภาคเรียนตามปกติในรอบปการศึกษา โดยภาคเรียนท่ี 1 วันเปดภาคเรียน 
วันท่ี 16 พฤษภาคมวันปดภาคเรียนวันท่ี 11 ตุลาคมและภาคเรียนท่ี 2 วันเปดภาคเรียน วันท่ี 1 พฤศจกิายน 
วันปดภาคเรียนวันท่ี 1 เมษายน ของปถัดไป 
    ฉ . การใหบริการสงเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ไดแก  อาหารกลางวัน  อาหารวาง  
เครื่องนอน อาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่ออุปกรณการศึกษาและวัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจําป 
โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข เปนตน 
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    ช . การใหบริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรู
ใหเด็กเล็กอายุ 2-5 ป ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือใกลเคียงไดตามศักยภาพ
องคการปกครองสวนทองถ่ินศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาท่ีใหการอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ
และสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
ท่ีเหมาะสมตามวัย  ตามศักยภาพของเด็กแตละคนมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแบงออกเปน 10 ดาน ประกอบดวย
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับตัวเด็กและครอบครัว  สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน การจดัประสบการณ/การจดักิจกรรมประจําวัน การเขียนแผนการจัดประสบการณ
ดานสื่อและนวัตกรรม การจดัประสบการณเรยีนรู การวัดผลและประเมินผลการนิเทศการศึกษา การวิจัย
ในชั้นเรียน ดานโภชนาการ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ซ . จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็กมีการพัฒนาการ
ครบท้ัง 4 ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็ก
แตละคนตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ดานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร 
    กรณีจําเปนตองใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝกอบรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนตอราชการและชุมชนหรือเหตุจําเปนอ่ืนท่ีไมอาจ
เปดเรียนไดตามปกติใหผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน สั่งปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดไมเกิน 15 วัน 
หากเปนเหตุพิเศษท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติสาธารณะใหผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน สั่งปดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดไมเกิน 30 วัน โดยใหคําสั่งปดเปนหนังสือและตองกําหนดการเรียนชดเชยใหครบ
ตามจํานวนวันท่ีสั่งปด 
    ฌ .  ในระหวางปดภาคเรียนหรือปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามขอ (8) ใหผูบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน  มีคําสั่งใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  
หรือพนักงานจางอ่ืนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมการ  ดานวิชาการ หลักสูตร 
การจัดการเรียนรูแกเด็กเล็ก สื่อนวัตกรรม วัสดุอุปกรณตางๆ  การจัดสภาพแวดลอมหรือการพัฒนาศูนย
ในดานตางๆ  หรืองานดานการศึกษาปฐมวัยอ่ืน 
    ญ .  คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบดวยบุคคลท่ีองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผูดํารง
ตําแหนงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ผูนําทางศาสนา ผูแทนองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ผูแทนชุมชน ผูแทนผูปกครองและผูแทนครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
  โดยใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เปนประธาน โดยมีหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนงและใหผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินดํารงตําแหนงเปนท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมใหคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
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  (2)  ดานการบริหารงบประมาณ 
    องคการปกครองสวนทองถ่ินบริหารงบประมาณศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดรับ
การอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจากเงินรายไดขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  
และเงินรายไดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทาง ดังนี้ 
    ก.  งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จัดสรรเปนเงินอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน นําไปใช
คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารกลางวัน  คาตอบแทนและคาครองชีพของบุคลากร  เงินประกันสังคม
ของบุคลากร  คาวัสดุการศึกษา  คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล  ทุนการศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือระหวามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยดําเนินการเบิกจายรายการตางๆ  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการจัดสรร 
    ข. งบประมาณเงินรายไดขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีวิธีการจัดหา
งบประมาณศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
    ค. งบประมาณเงินรายไดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 และหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ 
    ง. การจัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณการเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ วิธีดําเนินการ
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณการเรียน วัสดุพัฒนาเด็ก 
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนาสวนการศึกษาหรือผูแทนเปนประธาน หัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข
และผูแทนผูปกครองในจํานวนท่ีเหมาะสมเปนกรรมการ แจงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก  สํารวจความตองการในการใชสื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณการเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชน ประสิทธิภาพ สอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนรูของเด็กเล็กแตละวัย 
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและครุภัณฑดําเนินการเบิกจาย สื่อ หนังสือ วัสดุ อุปกรณการเรียน ท่ีไดมา
ใหกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
    จ. การเบิกจายงบประมาณใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังตอไปนี้ 
   (3)  การบริหารงานบคุคล กรณีท่ีเปนพนักงานจาง การสรรหา/เลือกสรรและการปรับ
สถานภาพใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนด โดยยึดหลัก
ความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ ดวยกระบวนการท่ีไดมารฐาน ยุติธรรม
และโปรงใสเพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ก. คณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา/เลือกสรรและการปรบัสถานภาพ ประกอบดวย  ปลัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
หรือผูไดรับมอบหมายเปนประธาน, ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษาเปนกรรมการ, หัวหนาสํานักปลัด
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หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนกรรมการและเลาขานุการ, ใหนายกองคการปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ในคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมเปนคณะกรรมการได
ตามความเหมาะสม ข. การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอัตราครูผูดูแลเด็กเปนไปตามสัดสวน (ครู : นักเรียน) 1 : 20 หากมีเศษตั้งแต  
10 คน ข้ึนไปใหเพ่ิมครูผูดูแลเด็กไดอีก 1 คน โดยจัดการศึกษาหองละ 20 คน  สําหรับอัตราผูชวยครู
ผูดูแลเด็กและตําแหนงอ่ืน องคการปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากําหนดใหมีไดตามจํานวนท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับฐานะการคลังขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ค. การปรับสถานภาพพนักงานจางท่ัวไป
ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กและครูผูดูแลเด็ก เปนพนักงานจางตามภารกิจใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.4/ว 80 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2550 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.4/ว 846 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2551  
   ( 4) การคัดเลือกหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.4/ว 61 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนมาก ท่ี มท 0893.4/ว 476 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2551 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ท่ี มท 0893.4/1612 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   ( 5) การกําหนดคาตอบแทน สิทธิ สวัสดิการใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดคาตอบแทน สิทธิและสวัสดิการของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   ( 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก  
และผูชวยครูผูดูแลเด็ก เพ่ือนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง  การเลื่อน
คาตอบแทน การตอสัญญาจางและอ่ืนๆ  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง หนังสือกระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 
   ( 7) การพัฒนาบุคลากร  ใหองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการปฐมนิเทศ
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็กท่ีไดรับการแตงตั้งใหมรวมท้ังการอบรม
และศึกษาดูงาน นิเทศติดตามการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมสนับสนุนการใหทุนการศึกษา
แกหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กและพนักงานจางในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักเกณฑและฐานะการคลังขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ( 8) การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
มี 2 ประเภท คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเองและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยรับถายโอนจากสวนราชการตาง ไดแก กรมการพัฒนา
ชุมชน สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติและกรมการศาสนาการบริหารจัดการ 
    ก.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งเองและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและสํานักงาน
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การประถมศึกษาแหงชาติ ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครอง
สวนทองถ่ิน 
    ข.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินรับถายโอนจากกรม  
การศาสนาใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในหารบริหารจัดการศูนยอบรมเด็กกอนระดับประถมศึกษา
ในศาสนสถาน ตามหนังสือคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี นร 0107/ 
ว 20522 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2551 ดังนี้ 
    ค.  กรณีท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบท่ี 1 ท่ีมอบให
องคการปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการศูนยท้ังหมดใหองคการปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
    ง.  กรณีท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเลือกรูปแบบการบริหารจัดการแบบท่ี 2 และ 3
ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด ท้ังในการบริหารงาน บุคลากร งบประมาณและวิชาการ 
  2) ดานบุคลากร 
   บุคลากรท่ีเก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็กประกอบดวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ภารโรงและพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน จะตองมี
คุณสมบัติบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กเล็ก
ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวยความเหมาะสมอยางมีคุณภาพ เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความกาวหนาและม่ันคง
ทางวิชาชีพ โดยไดแจงใหองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้ง
ผูดูแลเด็กท่ีมีคุณสมบัติเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งแตป 2551 เปนตนมา ดังนั้น ดานบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดกําหนดคุณสมบัติ
สถานภาพและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก
ใหสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพ่ิมเติม) ซ่ึงไดกําหนดใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ินแตการท่ีองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กําหนดไดตองเปนกรณีท่ีไดรับการจัดสรรอัตราจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแลวเทานั้น ดังนั้น  
ในระหวางท่ียังไมมีการคัดเลือกและแตงตั้งผูดูแลเด็ก จากสถานภาพพนักงานจางเปนตําแหนงหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็กตามประกาศคณะกรรมการกลางดังกลาว ใหผูดูแลเด็กซ่ึงดํารงตําแหนง
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูดูแลเด็กในปจจุบันมีสถานภาพเปนพนักงานเจาขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและครูผูดูแลเด็ก รวมท้ังการสรรหาเขาสูตําแหนง
ดังกลาว โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด แตใหมีบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานดานบุคลากรนี้ไปกอน จึงไดกําหนดคุณสมบัติของหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และครูผูดูแลเด็กออกเปน  2 กรณี  คือ กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ /พนักงานครูสวนทองถ่ิน  
และกรณีมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
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   ( 1) หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ก. กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ /พนักงานครูสวนทองถ่ินคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับผูดํารงตําแหนงควรมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา
หรือปฐมวัยหรือทางอ่ืนท่ี ก .ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้และไดปฏิบัติงาน
หรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทองถ่ินติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลา
ท่ีไดปฏิบัติงานและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
    ข. กรณีมีสถานภาพเปนพนักงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีคุณสมบัติ
การคัดเลือกและแตงตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0893.4/ว61 ลงวันท่ี 10 
มกราคม  2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนมาก  ท่ี มท 0893.4/ว476 ลงวันท่ี  3 
มีนาคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.4/1612 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 
และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนงานท่ีวางไวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  ไดแก งานบุคลากรและการบริหารจัดการ
งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรงานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากชุมชนงานธุรการการเงินและพัสดุและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย 
   (2) ครูผูดูแลเด็ก 
    ก.  กรณีมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานครูสวนทองถ่ิน  คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับผูดํารงตําแหนงควรมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอกหรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้และไดปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางาน
ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทองถ่ินติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
จากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาท่ีไดปฏิบัติงานและมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ู
    ข. กรณีมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีคุณสมบัติการคัดเลือกและแตงตั้งตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู
การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   (3) ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดและระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของสถานภาพเปนพนักงานจางท่ัวไป /พนักงานจางตามภารกิจมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
สนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับครูผูดูแลเด็กปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายพนักงานจาง
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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   (4) ผูประกอบการ  มีบทบาทหนาท่ี  ประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะถูกอนามัย
ตามหลักโภชนาการสําหรับเด็กเล็ก แตงกายสะอาดเรียบรอย มีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ  จัดสถานท่ี
ประกอบอาหารและเครื่องครัวใหสะอาดเปนระเบียบมีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ 
   (5) ภารโรง มีบทบาทหนาท่ี ทําความสะอาดรักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและทรัพยสินใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดและมีความปลอดภัย
สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   (6) ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหนาท่ี ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน
บุคลากรและเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ถือวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานดังนั้นผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินควรมีบทบาทหนาท่ี ดังนี ้
  1) ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินไดแกนายกองคการปกครองสวนทองถ่ิน
และรองนายกองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายการกํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   (1) กําหนดนโยบายยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางยั่งยืน 
   ( 2) สนับสนุนงบประมาณ  ดานบุคลากร  สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ  วัสดุครุภัณฑ
การพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังคุณภาพครู 
   (3) สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูสําหรับเด็กพอแมผูปกครองเยาวชนและภูมิปญญาทองถ่ิน
โดยจัดกิจกรรมสานสายใยรักเพ่ือเสริมสรางความรักความอบอุนในครอบครัว 
   (4) สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรในศูนยและเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
   (5) ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเนน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   (6) กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
  2) หัวหนาสวนราชการขององคการปกครองสวนทองถ่ินไดแกปลัดองคการปกครอง
สวนทองถ่ินผูบริหารการศึกษาและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 
   (1) นํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ 
   (2) สํารวจความตองการของชุมชนในการจัดตั้งยาย /รวมยุบเลิกและดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ( 3) กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบุคลากรสถานท่ีตามฐานะ
การคลังของแตละทองถ่ิน 
   (4) ควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   (5) จัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณในการจัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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   (6) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผูบริหารองคการปกครอง
สวนทองถ่ินลงนาม 
   (7) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   (8) จัดทําระเบียบวาดวยการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเสนอผูบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ินเห็นชอบและลงนาม 
   (9) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานบุคลากรสื่อหนังสือวัสดุอุปกรณวัสดุครุภัณฑและการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
   (10) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรายงานผลพรอมขอเสนอใหผูบริหารองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  จากท่ีกลาวขางตนสรุปวา การบริหารงานดานบุคลากร หมายถึง การสรรหา/เลือกสรร
บุคลากรภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร การกําหนดหลักเกณฑ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร การสนับสนุนวิทยากรภูมิปญญาชาวบาน การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
  3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการ
การเรียนรูแกเด็กเล็ก ดังนั้น ในการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอม
ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคารตองคํานึงถึงความม่ันคง แข็งแรง ถูกสขุลักษณะ มีความเหมาะสม
และปลอดภัยแกเด็กเล็ก ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพสงเสริมพัฒนาการเด็กใหผูปกครองมีความม่ันใจ
ไววางใจ การกอสรางและพัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จะมีสวนชวยในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก  โดยการจัดสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะอันจะสงผล
ตอสุขภาพโดยตรงในการปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ
สงเสริมความปลอดภัยใหกับเด็กและฝกสุขนิสัยใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกตอง  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ของการเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ ดังนี ้
   (1) ดานอาคารสถานท่ี 
    ก. ท่ีตั้ง สถานท่ีตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรอยูในพ้ืนท่ีมีขนาดเหมาะสมและไมอยู
ในพ้ืนท่ีอาจเสี่ยงอันตราย เชน บริเวณขนถายแกส น้ํามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะ
ทางอากาศ  แสงและเสียงท่ีมากเกินควรหากไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองมีมาตรการปองกันอุบัติภัย
ตามมาตรฐานความจําเปนและเหมาะสม 
    ข.  ไมควรอยูใกลถนนหรือใกลทางรถไฟโดยเฉพาะท่ีมีการจราจรคับค่ัง
หากมีความจําเปนตองสรางใหหางจากแนวถนนไมนอยกวา 20 เมตรและมีรั้วปองกันอันตราย 
    ค.  พ้ืนท่ีกอสรางควรเปนพ้ืนท่ีสามารถรับนาหนักอาคารไดอยางปลอดภัย
และเปนพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมไมถึง 
   (2) จํานวนชั้นของอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรเปนอาคารชั้นเดียวหากเปนอาคาร 
2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอุบัติเหตุ  อุบัติภัยและอัคคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึนและความสูงของหองจากพ้ืน  
ถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร 
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   (3) ทางเขา-ออกตัวอาคาร มีความกวางท่ีสามารถเคลื่อนยายเด็กออกจากตัวอาคารได
สะดวกหากเกิดอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินตางๆ 
   (4) ประต-ูหนาตาง ตองมีความแข็งแรงอยูในสภาพใชงานไดดี มีขนาดและจํานวน
เหมาะสมกับขนาดพ้ืนท่ีของหองความสูงของขอบหนาตางควรสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  80 เซนติเมตร
นับจากพ้ืนและหนาตางมีความกวางและความสูงไมนอยกวา 1 เมตร เพ่ือใหเด็กมองเห็นสิ่งแวดลอมไดกวาง
และชัดเจนไมควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปดก้ันชองทางลมและแสงสวาง 
   (5) บันไดไมลาดหรือชันเกินไป  ควรมีความกวางแตละชวงไมนอยกวา  1 เมตร  
ลูกตั้งของบันไดสูงไมเกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20 เซนติเมตร บันไดทุกข้ันตอนมีลูกกรง 
และราวบันไดมีขนาดเหมาะสมกับมือเด็กและระยะหางของลูกกรงตองไมเกิน 17 เซนติเมตร ท้ังนี ้ใหคํานึงถึง
ความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ เชน ปดก้ันชองบันไดและชองลูกกรงบันได  (ชองท่ีเปนชวงอันตราย
อยูระหวาง 9-23 เซนติเมตร)  
   (6) พ้ืนท่ีใชสอยภายใน  ตองจัดใหมีบริเวณพ้ืนท่ีในอาคารท่ีสะอาดปลอดภัย
และเพียงพอเหมาะสมกับการทํากิจกรรมของเด็ก  เชน การเลน  การเรียนรู  การรับประทานอาหาร
และการนอน โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวมและท่ีพักของเด็กปวย เฉลี่ยพ้ืนท่ีใชสอย 
2 ตารางเมตรตอเด็ก  1 คน หากไมสามารถแยกเปนแตละหองไดอาจจัดรวมเปนหองอเนกประสงค  
โดยใชพ้ืนท่ีเดียวกันแตตางเวลาและปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณตามความเหมาะสมและขอจํากัดของพ้ืนท่ี
โดยมีแนวทาง ดังนี ้
    ก. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการนอนตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศถายเท
ไดสะดวกและอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็กมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยประมาณ 2 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน
โดยมีแนวทางในการจัด 
    ข. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับการเลนและพัฒนาเด็กสภาพพ้ืนท่ีทุกหองตองไมลื่น
และไมชื้น ควรเปนพ้ืนไมหรือวัสดุท่ีมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทําความสะอาดงายและอยูในสภาพ
ท่ีสะอาดอยูเสมอจัดวางสิ่งของเครื่องใชเชนตูโตะเปนระเบียบและมีการยึดติดกับผนังหรือพ้ืนอยางม่ันคง 
    ค.  บริเวณพ้ืนท่ีรับประทานอาหารตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก  มีอากาศ
ถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนเด็ก  ท้ังนี้ 
บริเวณหองอาหาร โตะเกาอ้ีท่ีใชสําหรับรับประทานอาหารตองทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอและควรจัดใหมี
วัสดุอุปกรณตาง  ๆท่ีใชมีขนาดเหมาะสมกับเด็กมีสภาพแข็งแรงและใชงานไดดี 
    ง. บริเวณสถานท่ีประกอบอาหารหรือหองครัวตองแยกหางจากบริเวณพ้ืนท่ี
สําหรับเด็กพอสมควรมีเครื่องใชท่ีจําเปน รวมท้ังท่ีลางและเก็บภาชนะเครื่องใชตางๆ  ท่ีถูกสุขลักษณะ
โดยเนนเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลัก 
    จ. หองปฐมพยาบาล  ตองแยกเปนสัดสวน  มีอุปกรณปฐมพยาบาล  ตูยา  
เครื่องภัณฑท่ีจําเปนและขณะอยูในหองปฐมพยาบาลเด็กตองอยูในสายตาของครูผูดูแลเด็กหรือผูชวย
ผูดูแลเด็กตลอดเวลา กรณีไมสามารถจัดหองปฐมพยาบาลเปนการเฉพาะไดตองจัดใหมีท่ีปฐมพยาบาล
แยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม 
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    ฉ. บริเวณพ้ืนท่ีสําหรับใชทําความสะอาดเด็กตองจัดใหมีบริเวณท่ีใชสําหรับ
ทําความสะอาดเด็กและมีอุปกรณท่ีจําเปนตามสมควร  อยางนอยตองมีท่ีลางมือและแปรงฟนในขนาด
ระดับความสูง 
    ช. หองสุขาสําหรับเด็กตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็กโดยเฉลี่ย  1 ท่ีตอเด็ก  
12 คน โถสวมตองมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานสวมท่ีเด็กสามารถกาวข้ึนลงไดงาย หองมีแสงสวาง
เพียงพอ  อากาศถายเทไดสะดวก  พ้ืนไมลื่นหากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือกุญแจและมีสวนสูง
ท่ีสามารถเห็นเด็กไดจากภายนอก  หากหองสวมอยูภายนอกอาคารจะตองไมตั้งอยูในท่ีลับตาคน
กรณีไมสามารถทําหองสวมสําหรับเด็กเปนการเฉพาะได  อาจดัดแปลงหองสวมท่ีมีอยูแลวใหเหมาะสม
และปลอดภัยสําหรับเด็กแยกเปนสัดสวนสําหรับเด็กผูชายและเด็กผูหญิง 
    ซ. หองอเนกประสงคสําหรับใชกิจกรรมพัฒนาเด็กการรับประทานอาหาร
หรือการนอนคํานึงถึงความสะอาดและการจัดพ้ืนท่ีใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
หากเปนอาคารชั้นเดียวตองมีฝาใตหลังคาหากเปนอาคารท่ีมีมากกวา  1 ชั้น ควรจัดใหชั้นบนสุดมีฝา
ใตหลังคา โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร แตกรณีท่ีมีความสูงเกินกวา 2 เมตร อาจไมมี
ฝาใตเพดานก็ได 
    ฌ.  การกําจัดสิ่งปฏิกูลตางๆ จัดเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิดและนําออกไปท้ิง
ภายนอกอาคารทุกวัน 
   (7) ดานสิ่งแวดลอม 
    ก. ภายในอาคารแสงสวางควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติสมํ่าเสมอท่ัวท้ังหอง
เอ้ือตอการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอในการอานหนังสือไดอยางสบายตา ไมควรให
เด็กอยูในหองท่ีใชแสงสวางจากไฟฟาตอเนื่องนานกวา 2-3 ชั่วโมง เพราะจะทําใหเกิดภาวะเครียดและมีผล
ถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก  เสียงตองอยูในระดับไมดังเกินไป  อาคารควรตั้งอยูในบริเวณท่ีระดับ
เสียงเหมาะสม ควรมีอากาศถายเทไดสะดวกโดยมีพ้ืนท่ีของหนาตางประตูและชองลมรวมกันแลวไมนอยกวา
รอยละ 20 ของพ้ืนท่ีหอง กรณีท่ีเปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณโรงงานท่ีมีมลพิษตองมีเครื่องฟอกอากาศ
และมีเครื่องปรับอากาศอยางเหมาะสมบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเขตหามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 
    ข. ภายนอกอาคารควรมีรั้วก้ันบริเวณใหเปนสัดสวนเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
และควรมีทางเขา -ออกไมนอยกวา  2 ทาง  กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  2 เมตร  
ควรมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและควรตั้งอยูหางจากแหลงอบายมุข ฝุนละอองหรือเสียง
ท่ีรบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ํา การระบายอากาศและการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม
ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะหรือแพรเชื้อโรคโดยเฉพาะตองกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 
    ค. พ้ืนท่ีเลนกลางแจงตองมีพ้ืนท่ีเลนกลางแจงเฉลี่ยไมนอยกวา 2 ตารางตอจํานวน
เด็ก 1 คน โดยจัดใหมีเครื่องเลนกลางแจงท่ีปลอดภัยและมีจํานวนเพียงพอกับเด็กในกรณีท่ีไมสามารถจัดใหมี
ท่ีเลนกลางแจงเปนการเฉพาะหรือในสถานท่ีอ่ืนๆ ได ควรปรับใชในบริเวณท่ีรมแทนโดยมีพ้ืนท่ีตามเกณฑ
กําหนดหรืออาจจะจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กในสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เชน ในบริเวณลานวัด
หรือในสวนสาธารณะ ในกรณีท่ีนําเด็กออกไปเลนนอกศูนยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแล
อยางใกลชิดเปนสําคัญ โดยใหเด็กมีกิจกรรมกลางแจงอยางนอย 1 ชั่วโมง ในแตละวัน 
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    ง. ระเบียงตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา  1.50 เมตร  หากมีท่ีนั่ง
ตามระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากท่ีนั่งไมนอยกวา 70 เซนติเมตร กรณีท่ีมี
อาคารสูง 2 ชั้นข้ึนไป ควรมีลูกกรงก้ันเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน
แข็งแรงและสภาพการใชงานใหปลอดภัยสําหรับเด็กอยูเสมอ 
   (8) ดานความปลอดภัย 
    ก.  มาตรการปองกันความปลอดภัยมีการติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษา
ความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายในบริเวณอาคาร เชน ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่องตอพ้ืนท่ี 
150 ตารางเมตร และยังดับเพลิงติดตั้งสูงจากพ้ืนถึงหัวถังไมเกิน 1.50 เซนติเมตร การติดตั้งปลั๊กไฟใหสูง
จากพ้ืนไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดตั้งต่ํากวาท่ีกําหนดจะตองมีฝาปดครอบเพ่ือปองกันไมใหเด็กเลนได
และควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวงควรหลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณตางๆ ท่ีทําดวยวัสดุ
แตกหักงายหรือแหลมคมหากเปนไมตองไมมีเสี้ยนไมหรือเหลี่ยมคมมี  การจัดใหมีตูเก็บยาและเครื่อง
เวชภัณฑสําหรับปฐมพยาบาลวางไวอยูในท่ีสูง สะดวกตอการหยิบใชและเก็บไวในท่ีปลอดภัยใหพนมือเด็ก 
จัดใหมีวัสดุกันลื่นในบริเวณหองน้ํา -หองสวมท่ีมีลักษณะลื่นและเก็บสารจําพวกเคมีหรือน้ํายา
ทําความสะอาดไวในท่ีปลอดภัยใหพนมือเด็ก วัสดุกันลื่นท่ีใชในหองน้ํา -หองสวมตองทําความสะอาด
สมํ่าเสมอ ไมมีหลุมหรือบอน้ําท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัวอาคาร รวมท้ังไมควรปลูกตนไม
ท่ีมีหนามแหลมคม มีระบบการประตูในการเขา-ออกนอกบริเวณอาคารสําหรับเจาหนาท่ีเปด-ปดได ควรมีกริ่ง
สัญญาณเรียกไวท่ีหนาประตูสําหรับหองครัวและท่ีประกอบอาหาร  ควรมีประตูเปด-ปดท่ีปลอดภัยเด็ก
เขาไปไมไดมีการติดตั้งอุปกรณเพ่ือปองกันพาหะนําโรค เชน มุงลวด ฯลฯ และมีมาตรการปองกัน
ดานสุขอนามัย มีตูหรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรูท่ีแข็งแรงม่ันคง มีความสูงขนาดท่ีเหมาะสม
กับเด็กเล็ก สําหรับสิ่งของเครื่องใชวัสดุอุปกรณท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็กนั้นควรจัดแยกใหพนมือเด็ก 
    ข.  มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉินมีการฝกซอมสําหรับ
การปองกันอุบัติภัยไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง บุคลากรไดรับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกัน
อุบัติภัยและความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก มีโทรศัพทและหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตาง ๆ
เชน สถานีตํารวจ หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลไวเพ่ือติดตอไดอยางทันทวงที กรณีเกิด
เหตุการณคับขันหรือจําเปนท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็กและควรมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับ
การปฐมพยาบาลประจําไวมีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กมีมาตรการในการรับ-สงเด็ก
อยางเปนระบบ มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินท่ีจะตองดําเนินการชวยเหลือโดยดวน 
   จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย หมายถึง การวางแผนดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
โดยการวางแผนการใชประโยชนจากอาคารสถานท่ี การบํารุงดูแลรักษาอาคารสถานท่ี การปรับปรุง
สภาพแวดลอม การชวยดูแลและวางแผนในการรักษาความปลอดภัย 
  4) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   การอบรมเลี้ยงดูการจัดประสบการณการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กอายุ 
2-5 ป เปนภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือให
เด็กเล็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูและไดรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้ังดานรางกาย  อารมณ จิตใจ สังคม 
และสติปญญาตามวัยและความสามารถของเด็กโดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี ้
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   (1) เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน (ดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา)  
   (2) เพ่ือพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ตามวัยโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 
   (3) เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
ไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ 
   (4) เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของเด็กเล็ก
ตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนสังคมในทองถ่ิน 
   ( 5) เพ่ือสงเสริมความรักเอ้ืออาทรของสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมทองถ่ิน 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยตองใชหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 มาเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
และเปนมาตรฐานเดียวกันดังตอไปนี้ 
   (1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 
5 ป (5 ป หมายถึงอาย ุ5 ป 11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสรมิกระบวนการเรียนรู
ท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม -วัฒนธรรม
ท่ีเด็กอาศัยอยูดวยความรักความเอ้ืออาทรและความเขาใจของทุกคนเพ่ือสรางรากฐานคุณภาพชีวิต
ใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 
   (2) หลักการ เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ
ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสมดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางเด็ก  พอแมเด็ก  ผูเลี้ยงดูหรือบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กปฐมวัยเพ่ือใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพโดยกําหนดหลักการ ดังนี ้
    ก. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
    ข . ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทย 
    ค . พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
    ง.  จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 
    จ. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรแบงออกเปน 10 ดานดังนี้ 
  1) ดานหลักสูตร 
   หลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ินแบงเปน 2 ระดับ คือ
ระดับอาย ุ2 ป และระดับอายุ 3-5 ป โดยหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตองตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับธรรมชาติและการจัดประสบการณเรียนรูของเด็กเล็ก
ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังนี ้
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   (1) ศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารท่ีเก่ียวของ
อ่ืนๆ รวมท้ังศึกษาขอมูลเก่ียวกับตัวเด็กและครอบครัวสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของชุมชน
และทองถ่ิน 
   (2) จัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสาระการเรียนรูรายป  การจดัประสบการณ  การสรางบรรยากาศ การเรียนรู
การประเมิน การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู รวมท้ังจัดทําแผนการจัดประสบการณ ท้ังนี้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อาจกําหนดหัวขออ่ืน  ๆไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของสถานศึกษาแตละแหง 
   (3) การประเมินเปนข้ันตอนของการตรวจสอบหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แบงออกเปน  การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใชเปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตรหลังจากท่ีไดจัดทําแลว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิ
ในดานตางๆ การประเมินระหวางการดําเนินการใชหลักสูตรเปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตร
สามารถนําไปใชไดดีเพียงใด  ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดและการประเมินหลังการใชหลักสูตร
เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรท้ังระบบ  หลังจากท่ีใชหลักสูตรครบแตละชวงอายุเพ่ือสรุปผล
วาหลักสูตรท่ีจัดทําควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีข้ึนอยางไร 
  ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมท้ังศึกษาขอมูลเก่ียวกับตัวเด็กและครอบครัว
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการจากผูเก่ียวของทุกฝาย
รวมกันจัดทําหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีข้ันตอน ดังนี ้
   (1) กําหนดวิสัยทัศนภารกิจเปาหมายหรือจุดมุงหมาย  (มาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค)  
   (2) โครงสรางหลักสตูรประกอบดวยสาระการเรียนรูรายประยะเวลาเรียน 
   (3) การจดัประสบการณ 
   (4) การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
   (5) สื่อและแหลงการเรียนรู 
   (6) การประเมินพัฒนาการเด็ก 
   (7) การบริหารจัดการหลักสูตรและอ่ืนๆ 
  2) การจดัประสบการณ/การจัดกิจกรรมประจําวัน 
   กิจกรรมประจําวันสําหรับเด็กอายุ 2-5 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันได
หลายรูปแบบเปนการชวยใหครูผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะตองทํากิจกรรมอะไรเม่ือใดและอยางไร
โดยมีหลักการจัดและขอบขายกิจกรรมประจําวัน ดังนี ้
   (1) หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน 
   ( 2) กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก
และยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก 
    วัย  2 ป มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 5 นาที 
    วัย  3 ป มีความสนใจอยูไดประมาณ 8 นาที 
    วัย  4 ป มีความสนใจอยูไดประมาณ 12 นาที 
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    วัย  5 ป มีความสนใจอยูไดประมาณ 15 นาที 
   (3) กิจกรรมท่ีตองใชความคิดท้ังในกลุมเล็กและกลุมใหญไมควรใชเวลาตอเนื่อง
นานเกิน 20 นาที 
   (4) กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเลนเสรีเชนการเลนตามมุมการเลนกลางแจง ฯลฯ             
ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที 
   (5) กิจกรรมมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหองกิจกรรมท่ีใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเปนรายบุคคลกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมท่ีเด็กเปนผูริเริ่ม
และผูสอนเปนผูริเริ่มและกิจกรรมท่ีใชกําลังและไมใชกําลังจัดใหครบทุกประเภท ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีตองออก
กําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไมตองออกกําลังมากนักเพ่ือเด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป 
  3) การเขียนแผนการจัดประสบการณในระดับเด็กเล็กนั้นไมสอนเปนรายวิชา  แตจัด
ในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการใหเด็กเรียนรูผานการเลน  ดังนั้น การจัดประสบการณใหเด็กไดพัฒนา
ครบทุกดาน บรรลุจุดหมายตามหลักสูตรนั้นผูสอนจําเปนตองวางแผนการจัดประสบการณและรูหลักการ
เขียนแผนการจัดประสบการณเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (1) จุดประสงคของการเขียนแผน การจัดประสบการณเพ่ือใหผูสอนวางแผนลวงหนา
ในการจัดกิจกรรมรวมกับเด็กไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเพ่ือใหผูสอน
นําแผนการจัดประสบการณไปใชในการจัดกิจกรรมาประจําวันใหบรรลุตามจุดหมายท่ีกําหนด 
   (2) การทําแผนการจัดประสบการณ การจัดแผนการจัดประสบการณใหบรรลุจุดหมาย
ของหลักสูตร ผูสอนควรศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และการเขียนแผนการจัด
ประสบการณผูสอน ควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณท่ีผูสอนนําไปใชไดจริงและเกิดประโยชน
ตอเด็กปฐมวัยท่ีผูสอนรับผิดชอบ ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
  4) ดานสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณเรียนรู  สื่อเปนตัวกลางในการถายทอด
เรื่องราว เนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับในการเรียนการสอน สื่อเปนตัวกลางนําความรูจากผูสอนสูเด็กทําใหเด็ก
เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีวางไว ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรงทําใหสิ่งท่ีเปนนามธรรมเขาใจยาก
กลายเปนรูปธรรมท่ีเด็กเขาใจไดงาย เรียนรูไดงายรวดเร็วเพลิดเพลินเกิดการเรียนรูและการคนพบดวยตนเอง
แนวทางการดําเนินการใชสื่อ 
   (1) ใชสื่อท่ีเปนของจริงสื่อธรรมชาติและสื่อภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (2) ใชสื่อจากแหลงการเรียนรูท่ีอยูอยางหลากหลายท้ังท่ีบาน ศูนยฯ ชุมชน 
   (3) ใชสื่อท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยตอตัวเด็ก 
   (4) ใชสื่อเพ่ือพัฒนาเด็กในดานตางๆ ใหครบทุกดานท้ังทางดานรางกายอารมณ 
   ( 5) จิตใจสังคมและสติปญญา โดยบูรณาการผานการเลนและเนนใหเด็กเกิดการเรียนรู
ดวยการกระทําโดยใชประสาทสัมผัสท้ังหา 
   (6) ใชสื่อและแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรูท่ีระบุไวในแผนการจัด
ประสบการณ 

   ( 7) บูรณาการกิจกรรมการเรียนรูสูแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 
   ( 8) เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีตางๆ เชน ซีดีรอม วีดีทัศน 
   ( 9) เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กโดยรวมจัดหาสื่อ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

65 
 

  5) การวัดผลและประเมินผลใหครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการประเมินผล
สงเสริมความสามารถใหประเมินผลอยางถูกตอง จัดใหมีการวัดและประเมินผลท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด ปรับปรุงการสรางเครื่องมือวัดผลใหการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ป เปนการประเมิน
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเนื่อง
และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติท่ีจัดใหเด็กในแตละวัน ท้ังนี้มุงนําขอมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง
วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมิน
พัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี ้
   ( 1) ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
   ( 2) ประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องตลอดป 
   ( 3) สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 
   ( 4) ประเมินอยางเปนระบบมีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไว
เปนหลักฐาน 
   ( 5) ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมท้ังใชแหลงขอมูล
หลายๆ ดานไมควรใชวิธีการทดสอบ 
 สําหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใชกับเด็กอาย ุ2-5 ป ไดแก การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลผลงานเด็กท่ีเก็บอยางมีระบบ 
  6) การนิเทศการศึกษาเปนงานท่ีครอบคลุมถึงการใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ปรึกษา
ทางวิชาการ  เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคลองกับหลักสูตรฯ  
การใชวิธีการนิเทศสามารถทําไดหลากหลายท้ังนี้ตองปฏิเสธสมํ่าเสมอและเปนระบบ 
  7) การวิจัยในชั้นเรียนเปนงานวิจัยท่ีมุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในหลักสูตรหรือสังคมคาดหวังซ่ึงดําเนินการ
โดยครูผูดูแลเด็กหรือดําเนินการรวมกับหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูเรียนโดยสงเสริมใหครูทําวิจัย
ในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
  8) ดานโภชนาการ  การดําเนินงานโภชนาการใชแนวทางการดําเนินงานโภชนาการ  
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัย ซ่ึงงานโภชนาการท่ีสําคัญมี 2 สวน คือ การจัดอาหารสําหรับเด็กเล็ก
และการเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กเพ่ือใหเด็กไดรับอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สงผล
ตอการเจริญเติบโตของเด็กเปนพ้ืนฐานของการมีสุขภาพท่ีดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย สงเสริมใหเด็ก
ไดรับอาหารครบ 5 หมู รวมท้ังน้ําดื่มสะอาดและสารอาหารท่ีจําเปน ดังนี ้
   (1) อาหารหลัก 5 หมู ประเทศไทยแบงอาหารชนิดตาง  ๆท่ีรับประทานเปน 5 หมู
เพ่ือเปนแนวทางงาย  ๆท่ีใชแนะนําการรับประทานอาหารวาควรกินใหครบ 5 หมู โดยอาหารในหมูเดียวกัน
สามารถกินทดแทนกันไดเพ่ือใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ครบถวนและเพียงพอเพ่ือการมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 
   (2) เด็กปฐมวัยควรไดดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอทุก 45 นาที เพ่ือใหสมองสามารถเรียนรู
ไดเต็มศักยภาพ 
   ( 3) การปรุงอาหารตองใชเครื่องปรุงท่ีมีสวนประกอบของไอโอดีนดวยทุกครั้ง  เชน 
เกลือไอโอดีน น้ําปลาไอโอดีน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

66 
 

   (4) ใน 1 สัปดาหควรจะจัดอาหารใหมีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 ม้ือ 
   (5) สารอาหารท่ีจําเปนสําหรับเด็กท่ีตองการ  คือ  คารโบไฮเดรตและไขมัน
ซ่ึงเปนสารอาหารท่ีใหพลังงานและโปรตีน เปนสารอาหารท่ีชวยในการเจริญเติบโตและเสริมสรางเนื้อเยื่อ
เราจะไดโปรตีนจากเนื้อสัตวตางๆ ไข นม และถ่ัวเมล็ดแหง เด็กเล็กมีความตองการพลังงานและสารอาหาร
ตอน้ําหนักตัวมากกวาผูใหญ  หากไดรับพลังงานไมเพียงพอรางกายจะนําโปรตีนไปใชเปนพลังงาน
ทําใหโปรตีนไมถูกนําไปใชในเรื่องการเจริญเติบโต ทําใหเด็กเตี้ยแคระแกร็นและอาหารสําหรับเด็กควรมีไขมัน
เปนสวนประกอบในปริมาณท่ีพอเหมาะเพ่ือใหไดรับกรดไขมันท่ีจําเปน นอกจากนั้นยังมีสารอาหารอ่ืน  ๆ
ท่ีมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแก แคลเซียม ไอโอดีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 
กรดไฟเลท รวมท้ังแรธาต ุฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตกเซียม สังกะส ี
   (6) การติดตามผลการดําเนินงานโภชนาการหลังจากท่ีใหคําแนะนํากับพอแม /
ผูปกครองเด็กและดําเนินการสงเสริมภาวะโภชนาการหรือแกไขปญหาแลวจะตองมีการติดตามผล
การดําเนินงานนั้นเพ่ือดูวาวิธีการสงเสริมภาวะโภชนาการหรือแกไขปญหานั้น 
  9) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมวันสําคัญตางๆ/โครงการท่ีสงเสริมผูเรียน)  
    ( 1) กิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน วันพอ วันแม วันเด็ก วันปใหม วันสําคัญทางศาสนา 
ฯลฯ 
   (2) โครงการตางๆ ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  10) ดานการประเมินคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถประเมินคุณภาพภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได โดยใชมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดเพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ
ของชุมชน 
 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การบริหารงานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง
การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการสงเสริมพัฒนาการ การวางแผนงานโครงการ  
เพ่ือการเรียนรูตามหลักสูตร การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง สงเสริมและพัฒนาครูในการผลิตใชสื่อและนวัตกรรม
อยางหลากหลาย การสนับสนุนเงินหรือวัสดุครุภัณฑตางๆ ท่ีจําเปนการสงเสริมดานวิชาการ การสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ  
การรวมจัดทําสารสนเทศ การพัฒนาแหลงเรียนรูและสนับสนุนใหความรูโดยปราชญชาวบานในชุมชน 
 2.2.11 การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ  
 แนวคิดการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท 
ท้ังนี้ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีมุงเนนคนเปนสําคัญมากกวาการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง ( top-down) มาเปน
จากระดับลางข้ึนบน (bottom-up) แนวทางดังกลาว สอดรับกับแนวคิดของ โอคเลย (Oakley, 1984, p. 17) 
ไดกลาววา แนวทางจากระดับลางข้ึนบนนี้เก่ียวของอยางยิ่งกับแนวคิดการมีสวนรวมในการบริหาร  
งานวิชาการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีขาดหาย (missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนนั้น 
มีนักวิชาการไดอธิบายและใหความหมาย ปจจัย ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึง โคเฮน และอัฟฮอฟ 
(Cohen & Uphoff, 1981, p. 6) ไดใหความหมาย การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการวาสมาชิก
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ของชุมชนตองเขามามีสวนเก่ียวของใน 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร 
2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ัง ลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ  3) การมีสวนรวมในการแบงปน
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ  
 สวนในดานการสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชนไดเขามามีสวนรวม ชวยเหลือและเขามา
มีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึง  ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้น
อยางเสมอภาค องคการสหประชาชาติ (United Nation, 1981, p. 5) และรีเดอร (Reeder, 1974, p. 39) 
ไดใหความหมาย เจาะจงถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการวาเปนการปะทะสังสรรคทางสังคม 
ท้ังในลักษณะการมีสวนรวมของปจเจกบุคคลและการมีสวนรวมของกลุม นอกจากนี้ สุชาดา จักรพิสุทธิ์ 
(2547, ออนไลน) ไดศึกษาเรื่อง ชุมชนกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน 
แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานเหตุผล โดยการ
เปดโอกาสใหสังคม องคการตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาท่ีในการเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ตั้งแตการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบ
ในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง  สงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนตอชุมชน
ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ 2) ลักษณะการมีสวนรวมจากความเก่ียวของทางดานจิตใจ 
เปนการมีสวนรวมของชุมชนท่ีเก่ียวของทางดานจิตใจ อารมณ รวมท้ัง คานิยมของประชาชนเปนเครื่อง
ชี้นําตนเองใหเขามามีสวนรวมแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ทําใหผูท่ีเขามามีสวนรวมเกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมท่ีดําเนินงานดวยความสมัครใจ 
ซ่ึง ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2547, ออนไลน) ไดกลาววา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการเกิดข้ึน
จากเปาหมายท่ีตองการคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส  
ความสามารถ  การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งท่ีตองการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ดังนี้  
1) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 2) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของคานิยม 3) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐาน
ของประเพณี 4) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสนหา  
 จากข้ันตอนของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการเพ่ือการรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น บนพ้ืนฐานของการเขามามีสวนรวม ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2547, ออนไลน) 
ไดนําเสนอความคิดเห็นผานบทความ “แลหนาเศรษฐกิจสังคมไทย” สรุป การมีสวนรวมในการบริหาร 
งานวิชาการไดใน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการท่ีรัฐเปนผูนํา การมีสวนรวม
ในลักษณะนี้เปนการมองมาจากเบื้องบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเปนเพียงผูคอยรับนโยบายและปฏิบัติตาม
และ 2) การมีสวนรวมท่ีเกิดจากความตองการของประชาชนดวยความสมัครใจโดยท่ีรัฐคอยชวยเหลือ
ใหคําแนะนําหรือคอยอํานวยความสะดวกเทานั้น 
 ท้ังนี้ จากการท่ีกฎหมายไดกําหนดบทบาทของทองถ่ินกับการจัดการศึกษาในสาระมาตรา 41 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีระบุไววา องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม 
และความตองการภายในทองถ่ิน ท้ังนี้ วิชิต นันทสุวรรณ และจํานงค แรกพินิจ (2541, หนา 21-29)  
ไดนําเสนอรูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการไว ดังนี้  
  1)  รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง การจัดการศึกษาในลักษณะนี้ เกิดจาก
ความสามารถและความตองการของคนในชุมชนท่ีมุงใหเกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและตอบสนอง
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ความตองการของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักใหผูเรียนไดเรียนรูอยางไมมีขีดจํากัดของระยะเวลา สถานท่ี 
เพศ และอายุ เปนการเปดโอกาสใหคนไดเรียนรูตามอัธยาศัยท่ีแทจริง ชุมชนไดเขามามีบทบาทหลัก
ในการจัดการศึกษา ท้ังนี้ รูปแบบการมีสวนรวมตามแนวทางนี้ ตองอาศัยองคประกอบ 3 อยางท่ีมีอยู
ในชุมชน ไดแก คน ความรูและทรัพยากร โดยมีกระบวนการดําเนินการ คือ (1) การวิเคราะห–สังเคราะห 
ปญหาชุมชน (2) หาทางออกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต (3) ดําเนินการสรางกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียน
ไดแกไขปญหาท่ีมีอยู (4) ประเมินผลกิจกรรมโดยการกําหนดเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนรูจะเริ่มจาก
จุดเล็กๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันแลวขยายออกไปสูเนื้อหาหรือกิจกรรมท่ีซับซอน และเก่ียวของ
กับวิถีชีวิตท้ังหมด 
  2)  รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ชุมชน
มีสวนรวมกับโรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถ่ินท่ีสัมพันธและสอดคลองกับความเปนจริง
ของสภาพชุมชน สนองความตองการและวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ิน โดยบุคคลในทองถ่ิน เชน 
ปราชญชาวบาน ผูรูผูนําชุมชน ผูปกครอง มาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและประเมินผล 
  3)  รูปแบบการเชื่อมประสานการบริหารงานวิชาการระหวางโรงเรียนกับชุมชน การมีสวนรวม
ของชุมชนในรูปแบบนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะกับชุมชนท่ีมีกระบวนการเรียนรูท่ีเขมแข็ง มีองคการชุมชน
เพ่ือจัดการเรียนรูรวมกัน มีเครือขายการเรียนรูเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนอ่ืน 
 รูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ตามท่ีไดกลาวมานั้น สรุปไดวา รูปแบบ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น นอกจากจะเปนการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนา  
การจดัการเรียนการสอนแลว นอกจากจะเปนการมีสวนรวมกับโรงเรยีนในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแลว ยังเปนไปในลักษณะของการรวมกันจัดการศึกษาใหแกคนในชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนนั้นๆ ดวยบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมในระดับสูง ซ่ึงการมีสวนรวมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจ
ท่ีตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต
ทางสังคม ซ่ึงการเราใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธี  
การดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพ่ือใหเกิดความสมัครใจในการเขารวมกิจกรรม 
 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 
 
 2.3.1 ความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหาร  พบวา  
มีการกลาวถึงคําวา คุณลักษณะของผูบริหารในหลายแนวทาง ดังนี้  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา 253) ไดใหความหมาย
ของคุณลักษณะไววา หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือลักษณะประจําตัว 
  วิทย เท่ียงบูรณธรรม ( 2545, หนา  137) กลาววา คุณลักษณะของผูบริหารตรงกับศัพท
ในภาษาอังกฤษวา characteristics มีความหมายวา ลักษณะเฉพาะ เปนลักษณะพิเศษเฉพาะ  
เปนนิสัยประจําหรือสิ่งท่ีเคยทําประจํา 
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  อาทิตย เอ่ียมศรี  (2547, หนา 13) สรุป ความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง
ศักยภาพทางความรูหรือทักษะสําคัญของผูบริหารเปนคุณลักษณะท่ีดีเดนซ่ึงมีสวนเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
 ตุลา มหาพสุธานนท (2547, หนา 220) คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ลักษณะความเปนผูนํา
ในการบริหารงานเปนไปดวยความราบรื่น สามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคการได  
อยางมีประสิทธิผล 
  เว็บเตอรเทิด นิว อินเตอรเนชั่นแนล ดิกชันนารี ( Webter’s Third New International 
Dictionary, 1986, หนา 158) กลาววา คุณลักษณะของผูบริหาร  หมายถึง 1) ลักษณะนิสัย ลักษณะ
คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 2) ลักษณะของรูปราง รูปแบบ ปจจัย ซ่ึงเปนลักษณะเดน 
ของแตละบุคคลใชในการแบงแยก ซ่ึงลักษณะเฉพาะของสิ่งของ หรือบุคคลท่ีสังเกตไดอยางชัดเจน  
 สรุปคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือพฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็น
ความเปนผูนํา มีลักษณะพิเศษท่ีบุคคลหนึ่งมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนหรือลักษณะประจํา
ของแตละบุคคล ซ่ึงเปนการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตและเห็นไดของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสั่งการ
การดําเนินการจัดการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.3.2 ความสําคัญของคุณลักษณะของผูบริหาร 
 การท่ีมนุษยอยูรวมกันเปนกลุม เปนชุมชน เปนองคการ เพ่ือวัตถุประสงคบางประการนั้น  
มนุษยยอมตองการผูนําท่ีมีความสามารถเพ่ือวินิจฉัย สั่งการงานของกลุมขององคการใหดําเนินไป
อยางมีระเบียบแบบแผนไปในทิศทางเดียวกันและชวยตดัสินแกปญหาสวนรวมในองคการดวยภาวะผูนํา
หรือความเปนผูนําจึงเกิดข้ึนโดยปริยาย เพราะเม่ือคนอยูรวมกันมากคน ถาไมมีหัวหนาคอยชี้นํายอมจะเกิด
ความสับสนวุนวาย ขาดการประสานงาน ขาดประสิทธิภาพในการทํางานไปดวย องคการเม่ือดําเนิน
กิจการงานไมมีประสิทธิภาพยอมไมมีความม่ันคง ในท่ีสุดก็ตองลมเลิกไป ไมอาจดํารงอยูในสังคมได
หากพิจารณาความสําคัญของผูนําตอการพัฒนาองคการและการจัดการแลว  จะเห็นวามีความสําคัญ
อยางมากในการท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบรรลุเปาหมาย ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน  
ไมวาจะเปนระดับโลก ระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน ภาวะผูนําลวนมีความสําคัญและกอใหเกิดผลท่ีแตกตาง
อยางเห็นไดชัด ผูนําบางคนทําใหองคการท่ีเคยเฉ่ือยชาเชื่องชาลง กลับกลายเปนองคการท่ีกระฉับกระเฉง
วองไว บางคนทําใหองคการท่ีเคยมีวิสัยทัศนกวางไกล มีสิ่งท่ีทาทายใหทําอยูตลอดเวลา กลายเปนองคการ
ท่ีทํางานอยูแตในขอบเขตท่ีแคบๆ ขาดสิ่งเราแกผูปฏิบัติงานภายในองคการและไดแตทํางานเรื่อยๆ ไปวันๆ  
 ในภาวะวิกฤติของระบบราชการท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน ตองการภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง
มีความตั้งใจท่ีจะแกไขอยางกลาหาญอดทนและตอเนื่อง สามารถสรางความม่ันใจในท่ีจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในองคการและทําใหระบบราชการสามารถเดินไปสูทิศทางท่ีดีข้ึน ภาวะวิกฤติของระบบ
ราชการของไทยดังกลาว ไมไดเกิดเฉพาะจุดเฉพาะงานแตเกิดข้ึนในขอบขายท้ังระบบท้ังในกระทรวง กรม
และกองตางๆ ท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอและระดับทองถ่ิน ภาวะผูนําท่ีตองการจึงไมใช
ภาวะผูนําของคนๆ เดียว แตเปนภาวะผูนําในทุกระดับ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่ีจะชวยกันเพ่ือพาระบบ
ราชการไทยท้ังระบบใหพนจากภาวะวิกฤติท่ีเปนอยูภาวะ “วิกฤติ” ท่ีเปนอยูนี้ หากมองในแงบวก
นับเปน “โอกาส” ท่ีหาไดยากยิ่งในการท่ีจะแกไขปญหา เพราะทําใหเห็นความจําเปนของการท่ีจะรื้อปรับ
ระบบราชการอยางขนานใหญ เพ่ือใหเปนระบบท่ีเขมแข็ง สามารถตอบสนองตอผลประโยชนของประชาชน 
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และสามารถแบกรับภารกิจท่ีสําคัญของประเทศอยางจริงจังในอนาคตไมใชเพียงแคแกปญหาใหผาน
แบบขอไปที (สงวน นิตยารมภพงศ, 2542, หนา 83) 
 สกาวรัตน สูสุข ( 2548, หนา 19) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูนํา  
และประชาชนไววา จุดมุงหมายผูนําจะบรรลุสําเร็จหรือไมอยางไรข้ึนอยูกับความรวมมือกับประชาชน
เปนสําคัญ ผูนําจะประสบผลสําเร็จในการดํารงความเปนผูนําของตนไวอยางม่ันคงหรือไมนั้น เก่ียวพันเปน
อยางยิ่งกับการดํารงความสัมพันธกับประชาชนใหประชาชนเกิดความยินยอมพรอมใจในการยอมรับ
และเลือกใหเขาอยูในตําแหนง ซ่ึงจะนําไปสูการมีสิทธิพิเศษเหนือคนสวนใหญความสําเร็จหรือลมเหลว
ของผูนําเก่ียวของกับประชาชนในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1) ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงผูนําจะยืนยงแคไหนข้ึนอยูกับความสามรถของเขา
ท่ีจะรักษาสัญญาและผลักดันใหจุดมุงหมายสําเร็จผล ท้ังนี้  สิ่งสําคัญ ก็คือ ผูนําจะตองมีความสามารถ
ในการรักษาความสัมพันธพ้ืนฐานระหวางตนกับมวลชนไวใหได 
  2) ความสามารถของมวลชนในการควบคุมการทํางานของผูนําจะสงผลในลักษณะ
เปนเครื่องจํากัดความสามารถในการดําเนินงานของผูนําและความสามารถในการดํารงอยูในตําแหนง
อยูในฐานะไปดวยในตัว 
  3) ผูนําจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความสามารถในการระดมมวลชน 
คือ แสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง  
 จากท่ีกลาวมาแลวความสําคัญของคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ในการบริหารงาน
ขององคการหรือหนวยงานใดๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน คนเปนปจจัยท่ีสําคัญขององคการหรือหนวยงาน
ท่ีจะชวยคํ้าจุนใหองคการนั้นดําเนินกิจการไปไดดวยดี มีความม่ันคง เจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงค
ท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชา หรือผูนําของหนวยงานนั้น ซ่ึงจะเปน
ผูรวบรวมพลังท้ังหลายดําเนินงานปฏิบัติภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบและนําหนวยงานนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการได 
 2.3.3 แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 

 การเปนผูนํานั้นเกิดจากความสัมพันธของอํานาจ 3 ประการ คือ พลังอํานาจ อิทธิพล และ อํานาจ
หนาท่ี ดังนั้น การเปนผูนําจะเกิดไดก็ตอเม่ือมีสมาชิกยอมรับอํานาจ ผูนํากับกลุมเปนของท่ีแยกกันไมได
ถาไมมีกลุมก็ไมมีผูนํา ถามีกลุมแตขาดผูนําก็จะเจริญกาวหนาไดยาก การเปนผูนําจึงเปนกระบวนการ
ท่ีจําเปนตองทําหนาท่ีท้ังการนําและการบริหารเพ่ือผลักดันวัตถุประสงคขององคการใหบรรลุเปาหมาย 
ผูวิจัยจึงศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดังตอไปนี้ 
  เซอรแมน และคณะ (Sherman & et al. 1996; อางถึงใน มนตนภา เรืองบุบผา, 2547, หนา 25) 
ไดกลาวไววา ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารทฤษฎีตามแนวพฤติกรรมศาสตร ทฤษฎีผูนํา
ตามสถานการณและทฤษฎีผูนําเชิงประจักษอ่ืนๆ ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนําทฤษฎีคุณลักษณะ
ของผูนํานี้เชื่อวาการเปนผูนําข้ึนอยูกับบุคลิกภาพบางอยางท้ังในดานจิตใจและรางกายและเชื่อวาคนเรา
เกิดมาเปนผูนําก็จะมีลักษณะเฉพาะท่ีมีมาแตกําเนิดซ่ึงไดแยกความแตกตางของผูนําจากคนท่ีไมไดเปนผูนํา
ตามคุณลักษณะดานบุคลิกภาพสังคม รางกาย และดานสติปญญา ดังนี้  
  1) เปนผูมีพลังและความทะเยอทะยานสูง  
  2) มีความปรารถนาท่ีจํานําผูอ่ืน  
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  3) มีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความซ่ือตรง  
  4) มีความเชื่อม่ันในตนสูง  
  5) มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  
  6) มีความรอบรูในการทํางาน 
  ธีระพล นิลสาขา (2542, หนา 6) ไดกําหนดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารท่ีชี้วัดใหเห็น
ความดีประจําของผูบริหาร จําแนกเปนดังนี้  
  1) ดานความรู ไดแก ความรูท่ัวไป ประกอบดวยความรู ความเขาใจเก่ียวกับเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรมท่ัวไปและความรูเฉพาะตําแหนง ประกอบดวยความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล เทคนิคในการบริหารงาน  
  2) ดานความสามารถในการบริหาร ไดแก ความสามารถในการบริหารงาน  
และความสามารถในการบริหารคน  
  3) ดานความเปนผูนํา ไดแก บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และพฤติกรรท่ีผูนํายกยอง  
  4) ดานคุณธรรมจรยิธรรม ไดแก พฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางท่ีดีท้ังรางกาย วาจา 
และจิตใจ  
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน (2547, หนา 113) 
ไดกําหนดมาตรฐาน ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร  ซ่ึงเปนตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณา
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก: ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ไวดังนี้  
 มาตรฐานท่ี 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการประกอบดวย
ตัวบงชี้ดังนี้  
  ตัวบงชี้ท่ี  1 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน 
  ตัวบงชี้ท่ี  2 ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหาร  
  ตัวบงชี้ท่ี  3 ผูบริหารมีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ  
  ตัวบงชี้ท่ี  4 ผูบริหารมีความมุงม่ัน อุทิศตนในการทํางานและเปนแบบอยางท่ีดี  
  ตัวบงชี้ท่ี  5 ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย  
  ตัวบงชี้ท่ี  6 สถานศึกษามีการบริหารท่ีมีประสิทธิผลและผูเก่ียวของพึงพอใจในการบริหาร 
  สมชาย เทพแสง (2547, หนา 56-57) ไดกําหนดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ไวดังนี้ 
  1) ผูนําควรมีวิสัยทัศน โดยเนนเทคโนโลยีในการสงเสริมระบบโรงเรียน โดยมุงสูโรงเรียน
แหงการเรยีนรู  
  2) ผูนําสรางกระบวนทัศนใหม ( new paradigms) ใหเกิดข้ึนโดยเปลี่ยนความรูสึก
ความนึกคิด พฤติกรรมการเรียนรูสูโลกดิจิตอล ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี  
  3) ผูนําการศึกษามีความเต็มใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงโดยนําคอมพิวเตอรมาใชประโยชน
ตอการศึกษา  
  4) มีการถายโอน เปลี่ยนแปลง โดยยึดประเพณีวัฒนธรรมแนวใหม อาศัยการมีสวนรวม
ของบุคลากร (participation)  
  5) ผูนํามีความสําคัญตอการเรียนรูโดยพัฒนาศักยภาพของตนเองและองคการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวาเปนหัวใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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  6) ผูนําจะตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง องคการและบุคลากรโรงเรียน
โดยตั้งเปาหมายในการทํางานไวสูง (high expectation)  
  7) ผูนําควรใหการศึกษา ฝกอบรมแกบุคลากรทุกระดับชั้นโดยพึงระลึกอยูเสมอวา
มนุษยทุกคนมีศักยภาพเทาเทียมกัน  
  8) สนับสนุนบรรยากาศในชั้นเรียนและโรงเรียนอยางตอเนื่อง ชวยใหครูตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยี เขาใจสังเคราะหเทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
  9) ผูนําการศึกษาตองสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมการอยางเพียงพอ  
  10) ผูนําการศึกษาควรใหความชวยเหลือ รวมมือแกบุคลากรในการพัฒนาผลงาน  
  11) ผูนําการศึกษาเปนผูมีอารมณดี มีความคิดจินตนาการสรางสรรคและมุงผลสําเร็จ 
ของงาน 
  รุง แกวแดง ( 2544, หนา 278) ไดกําหนดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้  
  1) มีความเปนผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็ง  
  2) เปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม  
  3) เปนผูประสานชุมชนท่ีดี  
  4) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเชี่ยวชาญ  
  5) เปนผูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลมองอนาคตของโรงเรียนไปในทางท่ีสรางสรรค 
 สุเทพ เชาวลิต (2548, หนา 47) ไดกําหนดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ไว 6 ขอ ดังนี ้
  1) มีวิสัยทัศน (vision) ในเปาหมายความสําเร็จ คือมองไปขางหนา “มองกวางคิดลึก 
เห็นไกล ทันสมัย และเฉียบแหลม”  
  2) สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ สามารถบอกทุกคนในองคการใหทราบไดวา 
องคการจะดําเนินการไปในทิศทางใด สามารถสื่อสารไดทุกทิศทาง 
  3) มีความนาเชื่อถือ คือ มีบุคลิกภาพเปนท่ีนาเชื่อถือ นาไววางใจ ไมโกหกหลอกลวง 
สรางความเชื่อถือความศรัทธาแกผูใตบังคับบัญชาและสาธารณชน 
  4) กลาไดกลาเสีย คือ กลาเสี่ยงวางแผนแลวตองเดินหนา อยากลัวผิด ผิดแลว
ตองรีบแกไข และอยานั่งทับปญหา เปนตน 
  5) คิดนอกกรอบ (think out of box) คือ คิดใหหลุดพนจากความเคยชินเดิมๆ และตองคิด
ใหเกิดความเชื่อมโยงในกรอบของโลกาภิวัตน มีมิติใหมๆ ของความคิด 
  6) กลาท่ีจะทําใหองคการมีความกระทัดรัด คลองตัว  
  สุพล วังสินธ ( 2545, หนา29-30) ไดกําหนดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้  
  1) มีวิสัยทัศนกวางไกล  
  2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน  
  3) มีจิตสํานึกในความมุงม่ัน  
  4) ใจกวางเปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพในการคิด  
  5) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูใหเกิดผลตามเปาหมายการศึกษา  
  6) มีศักยภาพในการจัดระบบบริหารโรงเรียนโดยนําระบบคุณธรรมมาใช 
  7) สรางขวัญกําลังใจใหครูมีกําลังใจท่ีจะเปนครูดีครูเกงและครูท่ีปรึกษา 
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  สตอกดิลล (Stogdill, 1981, pp. 73-97) ไดสังเคราะหงานวิจัยและพบวามีคุณลักษณะของผูนํา
บางประการท่ีพบเสมอในผูนําท่ีมีประสิทธิผล ไดแก  
  1) การมีความรับผิดชอบ  
  2) มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ  
  3) มีความแข็งแรง  
  4) มีความเพียรพยายาม  
  5) รูจักเสี่ยง  
  6) มีความคิดริเริ่ม  
  7) มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
  8) มีความสามารถท่ีจะจัดการกับความเครียด  
  9) มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอคนอ่ืน  

  10) มีความสามารถท่ีจะประสานพลังท้ังหลาย เพ่ือการทํางานใหสําเร็จ  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หนา 108) ระบุวาผูนําท่ีดีมีลักษณะเปนกันเอง 
เปนคนใจกวาง  ไมถือตัว กลาไดกลาเสีย  มีความยุติธรรม  เปนคนตรงไปตรงมา  เสมอตนเสมอปลาย  
มีความเปนอยูอยางงายๆ แตมีระเบียบวินัย  แนะนํา  ชี้แจงผูใตบังคับบัญชาใหทํางานใหดีอยูเสมอ  
ไมแลงน้ําใจ เปนคนเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคาของคน 
มองโลกในแงด ีควบคุมอารมณตัวเองไดด ีมีเหตุผลจูงใจ มีวาทศิลปดี ไมพยาบาทโกรธงายรูจักเอาใจเขา
มาใสใจเรา  ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ เปนคนมีความรับผิดชอบสูง เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนจะมีสวนรวม
ในการแกปญหาความสามารถในการทํางานเปนทีมสูงมีศิลปะในการจูงใจใหคนทํางานสูง  คุณลักษณะ
ของผูนําท่ีดีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ีผูบริหารท่ีดีจะตองมีเพราะในการทํางานรวมกันนั้นเม่ือมีปญหา
หรืออุปสรรคใดๆ เกิดข้ึนผูบริหารในฐานะผูนําจะสามารถใชอิทธิพล ตลอดจนศิลปะตางๆ จูงใจใหบุคคล
ในหนวยงานรวมมือรวมใจกันแกปญหาและทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นคุณลักษณะผูนําท่ีพึงประสงคควรจะมี ดังนี ้
  1) ดานสติปญญา  ไดแก  มีความรูปฏิภาณไหวพริบมีความรับผิดชอบมีเหตุมีผล
มีความคิดสรางสรรค  
  2) ดานรางกาย  ไดแก  สุขภาพสมบูรณแข็งแรงบุคลิกภาพดีกิริยามารยาทงาม
คลองแคลววองไว 

  3) ดานอารมณ ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธทีดีมีอารมณท่ีม่ันคง เยือกเย็น มีความเชื่อม่ัน 
และควบคุมตัวเองไดมองโลกในแงดี มีความกระตือรือรน  
  4) ดานอุปนิสัย ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต  ความเสียสละ  ความนาเชื่อถือไววางใจได
มีความหนักแนน ม่ันคงยุติธรรม 

  5) ดานความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ไดแก ความสามารถในการบริหาร  
งานบคุคล  ความสามารถในการบริหารงาน  เชน  การกําหนดนโยบาย  การวางแผน  การแกปญหา  
ความสามารถในการสรางแรงจูงใจ ความสามารถการแกไขปญหา ความขัดแยงภายในสถานศึกษา 
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  วินิดา ศุกระมูล ( 2546, หนา 34) ไดกําหนดทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ 
  1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงองคการท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู
เปาหมายท่ีดีกวา 

  2) เปนคนกลาตัดสินใจและกลาเปดเผยกลาเผชิญความจริงและจุดยืนท่ีชัดเจน  
  3) ใชคุณคาเปนแรงผลักดันผูนําจะชี้นําใหผูตามตระหนักถึงคุณคาและเปาหมาย
และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติแทนเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีมีคุณคา 
  4) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิตผูนําประเภทนี้จะพยายามเรียนรูสิงใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง
และองคการอยูตลอดเวลาและนํานวัตกรรมใหมๆ เขามาใช 
  5) เปนผูมองการณไกลคือมีความสามารถนําความหวังความฝนมาเปนความจริง 
  6) มีความสามารถทีจะเผชิญกับความสลับซับซอนและปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
  คูส และโพสเนอร (Kouzes & Posner,1995, pp. 20 –31) ไดทําการศึกษาคนควาลักษณะ
ของผูนําท่ีทําใหเกิดการยกยองชื่นชมในชวง ทศวรรษท่ี 1980 โดยทําการศึกษา ผูบริหารจํานวนหลายพันคน
ในวงการธุรกิจและราชการโดยใชคําถามปลายเปดถึงลักษณะและคานิยมของผูนําท่ีดี นายกยอง คําตอบ
ท่ีไดรับมีมากกวา 225 ขอ แตไดมีการนําคําตอบเหลานั้นมาประมวลผลและทําการวิเคราะหโดยผูทรงคุณวุฒิ
หลายทาน จนเหลือเพียงคุณลักษณะ 15 ประการ จากนั้น คูสและโพสเนอรไดเพ่ิมเติมคุณลักษณะผูนํา
ท่ีสําคัญบางประการลงไปจนไดคุณลักษณะของผูนําท่ีคนยกยองจนครบ  20 ประการ  ตอมาไดสง
แบบสอบถามท่ีระบุคุณสมบัติของผูนํา 20 ประการไปยังบุคคลตางๆ มากกวา 20,000 คนในสี่ทวีป คือ
อเมริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลียและสัมภาษณผูนําท่ีไดรับการยกยองจากประชาชนอยางมาก 40 คน 
ถึงรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของผูนําท่ีคนท่ัวไปยกยอง 4 อันดับ ดังนี ้1) ความซ่ือสัตย 
2) มองไปขางหนา 3) เปนผูใหแรงดลใจ 4) มีความสามารถ 
  สรุปไดวา ผูบริหารท่ีดีนั้นจะตองมีภาวะผูนําท่ีเหมาะสมไดรับความเชื่อถือไววางใจ
จากผูใตบังคับบัญชา แนวโนมผูบริหารท่ีจะประสบความสําเร็จในอนาคตขางหนาจะตองเปนผูนําท่ีมีลักษณะ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือเปนผูนําเชิงปฏิรูป สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดใชดุลยพินิจของตนเอง
ในการกําหนดเปาหมายการทํางาน ควบคุมการสั่งการดวยตนเองตลอดจนใหความสําคัญกับผลสําเร็จ
ของงานมากเทาเทียมกับความเอาใจใสในความสามารถและความตองการของผูใตบังคับบัญชา การพัฒนา
กําลังคน ใหเปนคนกลา คนเกงและคนดีได จะตองไดรับการพัฒนาขีดความสามารถใหไดในระดับสากล 
เพ่ือใหทันกับสภาวการณของกระแสโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงและรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒน
และท่ีสําคัญท่ีสุดสามารถพัฒนางาน ตลอดจนการจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารซ่ึงไดนํามาเปนกรอบ 
โดยใชความถ่ี 3 ใน 11 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2  การสังเคราะหคุณลักษณะของผูบริหาร  
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1 เปนผูมีพลังและความทะเยอ 
ทะยานสูง 

/  /     /    3 

2 ดานความเปนผูนํา / / / /    / / / / 8 
3 ดานคุณธรรมจรยิธรรม / /     /    / 4 
4 เปนผูมีบุคลิกดี /     / / /    4 
5 มีสติปญญาเฉลียวฉลาด /       / /   3 
6 มีความรอบรูในการทํางาน /           1 
7 ดานความรู  /      /    2 
8 ดานความสามารถ 

ในการบริหาร 
 / / /    / /  / 6 

9 ดานมีวิสัยทัศน /  /  / / / /  / / 8 
10 มีความมุงม่ัน อุทิศตน 

ในการทํางาน 
    /       2 

11 มีความเปนประชาธิปไตย       /     2 
12 กลาไดกลาเสีย      /  /  /  3 
12 เปนผูประสานชุมชนท่ีดี        /    2 
13 เปนผูอํานวยความสะดวก 

ท่ีเชี่ยวชาญ 
           1 

14 สรางกระบวนทัศนใหม     / /    /  3 
15 มีความเต็มใจท่ีจะ

เปลี่ยนแปลง 
    /  /   /  3 

16 มีการถายโอน เปลี่ยนแปลง 
โดยยึดประเพณีวัฒนธรรม
แนวใหม 

    /       1 
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ตาราง 2  (ตอ)  
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17 มีความสําคัญตอการเรียนรู
โดยพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองและองคการ 

    /       1 

18 ใหการศึกษา ฝกอบรมแก
บุคลากรทุกระดับชั้น 

    /       1 

19 สนับสนุนบรรยากาศ 
ในชั้นเรียนและโรงเรียน 

    /       1 

20 สนับสนุนงบประมาณ     /       1 
21 ใหความชวยเหลือ รวมมือ

แกบุคลากรในการพัฒนา
ผลงาน 

    /  /     2 

22 เปนผูมีอารมณดี มีความคิด     /    /   2 
23 สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ     / /      2 
24 กลาท่ีจะทําใหองคการมี

ความกระทัดรัด คลองตัว 
     /      1 

 
25 เปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพ

ในการคิด 
     /      1 

26 สรางขวัญกําลังใจใหครู       /     1 
27 มีความแข็งแรง        / /   2 
28 มีความเพียรพยายาม        /    1 
29 มีความเชื่อม่ันในตนเอง        /    1 
30 ดานอุปนิสัย         /   1 
31 ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน

ผูนํา 
         /  1 
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 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษา คุณลักษณะของผูบริหารหรือการเปนผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ตามแนวคิด
และทัศนะของนักวิชาการหลายทานท่ีกลาวมาขางตน  มีลักษณะท่ีสอดคลองกันบางแตกตางกันบาง  
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารจากนักวิชาการหลายทาน ซ่ึงประกอบดวย
เซอรแมน และคณะ (Sherman & et al., 1996; อางถึงใน มนตนภา เรืองบุบผา, 2547, หนา 25) สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน ( 2547, หนา 113) สมชาย เทพแสง 
(2547,หนา 56-57) รุง แกวแดง (2544, หนา 278) สุเทพ เชาวลิต (2548, มปป.) สุพล วังสินธ (2545, 
หนา 29-30) สตอกดิลล (Stogdill, 1981, pp. 73-97) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, 
หนา 108) วินิดา ศุกระมูล (2546, หนา 34) คูส และโพสเนอร (Kouzes & Posner, 1995, pp. 20 –31) 
โดยนํามาสังเคราะหเปนคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองกันและจําแนกมาเปนคุณลักษณะ
ของผูบริหาร สรุปไดดังนี้ 1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานความเปนผูนํา 4) ดานความสามารถ
ในการบริหาร 5) ดานคุณธรรมจรยิธรรม มีรายละเอียด ดังนี ้
  1) ดานวิสัยทัศน  การท่ีผูบริหารมืออาชีพเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล ทําใหเปนผูท่ี
ทันตอโลก ทันตอเหตุการณบานเมือง ความเปนไปของเศรษฐกิจและสังคม ยอมทําใหมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค วิธีการบริหารงานใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได  การบริหารงานก็จะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
    สมาน พงษจํานง (2547, หนา 56) ความหมายและลักษณะของวิสัยทัศน ผูบริหาร
ท่ีสถานศึกษาในยุคสังคมขาวสารท่ีเปนอิทธิพลตอปจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงดานแหลงงาน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการเปลี่ยนแปลงการบริหาร สําหรับอิทธิพลของปจจัยเก่ียวกับตัวผูบริหาร คือ ความสามารถวิเคราะห
ปญหาความสามารถในการเสี่ยง การคิดเปนระบบ เปนตน 
    วรนุช แสงนิ่มนวล (2545, หนา 15) ใหความหมายของ วิสัยทัศน หมายถึง การมอง
การณไกล เห็นสถานการณท่ีเกิดข้ึนขางหนาคอนขางชัดเจนและมุงม่ันท่ีจะจัดการใหสามารถ
อยูในสถานการณนั้นไดอยางเหมาะสม 
    รุง แกวแดง (2543, หนา 278) กลาววา ผูบริหารในโรงเรียนยุคใหมจะตองเปนผูนํา
ทางดานวิชาการ เปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม เปนผูประสานชุมชนท่ีดีเปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเชี่ยวชาญ 
และเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล 
    ฮิคแมน และซิลวา (Hickman & Silva, 1984, pp. 56) ใหความหมายของ วิสัยทัศน
วาเปนการเดินทางดวยสมอง (mentaljourney) จากท่ีๆ เรารูไปสูท่ีๆ เราไมรูโดยการสรางสรรคอนาคต
ดวยการสรางภาพจากขอเท็จจริงความหวังความฝนอันตรายและโอกาสท่ีมีอยูในปจจุบัน 
   จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปไดวา ดานวิสัยทัศน หมายถึง การเปนผูท่ีมีความรอบรู 
ฉลาดคิด เลือกใชแนวทางท่ีเหมาะสมในสถานการณตางๆ เพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายท่ีวางไว
อยางชาญฉลาด รูจักใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยในการบริหารงานใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

78 
 

   2) ดานบุคลิกภาพ เปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับภาพลักษณ
สมรรถภาพทางรางกาย อารมณ พฤติกรรมท่ีเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารมีผูเก่ียวของกับการศึกษา
ไดใหทัศนะท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพ ดังตอไปนี ้
    นพพงษ บุญจิตราดุลย  (2548, หนา  39) ไดใหความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคดานบุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียน ดังนี้ 
    (1) บุคลิกภาพทางกาย เชน สุขภาพสมบูรณ กําลังกายแข็งแรง ความทรหดอดทน
และรูปรางทาทางดี  แตงตัวเรียบรอย  มีรสนิยม  เสียงพูดชัดเจนเปนตามธรรมชาติ  มีอุปนิสัยดี
มีความสมํ่าเสมอ 
    (2) บุคลิกภาพดานจิตใจ ตองมีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย  มีความอดทนอดกลั้น
และเขาใจผูอ่ืน เปนคนมีอารมณดีและเบิกบาน มีใจสงบ ไมตื่นเตนงาย เปนคนตรงตอเวลา มีการยอมรับ
ขอบกพรองขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
    สุวิทย สิโนรักษ  (2548, หนา  21-22) ไดกลาวถึง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ดานบุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียนไว ดังนี้ 
    (1) กลาคิดกลาแสดงออกในทางสรางสรรคและไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ  
    (2) มีความสุขุมรอบคอบกลาตัดสินใจยอมรับผิดแทนผูใตบังคับบัญชาเยือกเย็น
รับฟงเหตุผลกอนพิจารณาตัดสินใจสั่งการ 
    (3) มีความเชื่อม่ันในตนเอง  สามารถจดจํารายละเอียดและจดจําผูคนทักทาย
ไดถูกตองมีปฏิภาณไหวพริบคิดกวางคิดไกลรูลึกรูจริง 
    (4) ออนนอมถอมตน  ยิ้มงาย  ใจกวาง  มีอารมณขันพูดจาสุภาพนุมนวล  คุยสนุก
เปนผูฟงท่ีดีและใหเกียรติกับผูสนทนา 
    (5) แตงกายดีภูมิฐานและสงางามเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    (6) เปนผูมีความหนักแนนรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
    (7) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีพฤติกรรมเปนท่ีนาเลื่อมใส 
    (8) นิสัยราเริงแจมใส  เปนมิตร  มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง  มีสติม่ันคงและสราง
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
    (9) สามารถพูดสื่อสารไดหลายภาษา 
    (10) เปนนักคิดนักวางแผนชอบและรักการอานหนังสือสามารถคาดการณและทํางาน
อยางมีกลยุทธ 
    (11) เปนนักประชาสัมพันธสามารถสื่อความหมายใชถอยคําหรือภาษาไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับเรื่องราวและสถานการณ 
    (12) มีความกระตือรือรนกระฉับกระเฉงในการทํางานชอบคิดและทําสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 
    (13) มีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรงสมสวนไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
    (14) ริเริ่มสรางสรรคอดทนรูสิ่งใดควรไมควร 
    (15) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเลือกใชและมอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา
อยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
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    (16) ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบขอบังคับมากกวาการปฏิบัติตามความเคยชิน
หรือประเพณีท่ีเคยทํา 
    (17) ใชกระบวนการกลุมในการทํางานติดตามกํากับตรวจสอบการทํางานของตนเอง
และผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 
    (18) ใสใจในความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาคอยรับฟงและใหคําแนะนํา
หาทางชวยเหลืออยางสุดความสามารถ 
    (19) สามารถเปนประธานและดําเนินการประชุมครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (20) เขาใจสภาพแวดลอมบริบทของหนวยงาน 
    (21) รูจักการดําเนินแนวทางชีวิตท่ีถูกตองตามคุณธรรมของศาสนา 
    (22) มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
    (23) อุทิศเวลาใหหนวยงาน 
  สรุป ดานบุคลิกภาพ หมายถึง ตองเปนผูมีความพรอมท้ังรางกายจิตใจและทางสังคม
ดานรางกายตองมีภาพลักษณท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ รูปรางทาทางด ีดานจิตใจ ตองมีสมาธิควบคุมอารมณได
มีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย มีความเชื่อม่ันในตนเอง สวนดานสังคม ตองเปนแบบอยางท่ีดีนาเคารพนับถือ
เปนท่ียอมรับของสังคม รูจักกาลเทศะมีมนุษยสัมพันธท่ีดีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
   3) ดานความเปนผูนํา 
    สมคิด บางโม (2545, หนา 229) ใหความหมาย ภาวะผูนํา หมายถึง การท่ีผูนํา
ใชอิทธิพลตางๆ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชารวมมือกันปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย อิทธิพลนี้อาจเปนไปได
ท้ังทางบวกและทางลบ 
    มัลลิกา ตนสอน (2544, หนา 190) กลาวไววา ความเปนผูนําเปนความสามารถท่ีชักจูง
และมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนใหทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายของกลุม โดยผูนําจะมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนใหทํางาน
ตามท่ีเขาตองการ ใชอํานาจท่ีมีซ่ึงเปนความสามรถท่ีจะทําใหเกิดผลตอการตัดสินใจ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคล 
    พลังเกท และแอทเนอร (Plunkett & Attner, 1997, p. 61) ไดใหความหมายไววา
ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลใหบุคคลหรือกลุมกําหนดเปาหมายและดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีผูใชอิทธิพลเต็มใจปรารถนา 
  สรุป ดานความเปนผูนํา หมายถึง ผูท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ
และเปนผูปฏิบัติงานคอยตัดสินในเรื่องงานและสิ่งท่ีสําคัญยังเปนศูนยรวมแหงอํานาจ เพ่ือจูงใจใหผูอ่ืน
ทํางานรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมท่ีไดวางแผนเอาไว 
   4)  ดานความสามารถในการบริหาร 
    คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง
ท่ีจะนําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาเกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและนักวิชาการไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะดานความสามารถ
ในการบริหารไว ดังนี ้
    กรมวิชาการ (2545, หนา 37) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะดานความสามารถ
ในการบริหารงาน คือ 
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    (1) มีความสามารถในการจัดการ 
    (2) มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
    (3) มีนิสัยรักการทํางานมีความปรารถนาใหงานท่ีทํากาวหนา 
    (4) มีความคิดริเริ่มสรางสิ่งใหมๆ  
    (5) สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน 
    (6) ศึกษาคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
    (7) รูจักวิธีทํางานใหสําเร็จ 
    (8) มีความเชื่อม่ันตอตนเอง 
    (9) ตื่นตัวและเขาใจสถานการณสามารถปรับตัวได 
    (10) ใหความรวมมือมีใจกวาง 
    (11) มีความสามารถในการพูดกับผูรวมงานและผูอ่ืน 
    (12) เขมแข็งเชี่ยวชาญรูจักแกไขปญหาตางๆ  
    (13) มีความเปนเลิศทางปญญา 
    (14) ทํางานอยางมีคุณภาพ 
    (15) ใหความรวมมือกับผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน 
    (16) มีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
    ประมวล ชิลวงษ  (2547, หนา  7) ไดกลาวถึง  คุณลักษณะดานความสามารถ
ในการบริหารของผูบริหารไว ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 
   (2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
   (3) ยึดม่ันในหลักการมากกวาบุคคล 
   (4) จัดหาวัสดุครุภัณฑใหเพียงพอกับความตองการ 
   (5) มีความสามารถในการจัดองคการและระบบงาน 
   (6) จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 
   (7) เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
   (8) สามารถระดมความรวมมือและความชวยเหลือจากชุมชน 
   (9) จัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม 
   (10) นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
   (11) จัดระบบเอกสารสารสนเทศไดเปนอยางดี 
  สรุป ดานความสามารถในการบริหาร หมายถึง ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล
มีความสามารถในการจัดองคการและระบบงาน  มีการศึกษาคนควาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดระบบเอกสารสารสนเทศเปนอยางดีจัดบุคลากรเขาทํางาน
ไดอยางเหมาะสม สามารถระดมความรวมมือและความชวยเหลือจากชุมชน มีทักษะในการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งๆ ข้ึน 
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   5) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

    บุรัญชัย จงกลนี (2532, หนา 41-42) ไดใหทัศนะเก่ียวกับคุณธรรมไววาคุณธรรม
หมายถึง ความรูหรือการกระทําท่ีถูกตอง คุณธรรมไมสามารถเกิดข้ึนไดในตัวบุคคลโดยฉับพลัน  
หรือโดยบังเอิญคุณธรรมทุกอยาง  ตองเกิดข้ึนจากความรูและไมใชความรูท่ีเปนทฤษฎีแตเปนความรู
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ  
    จิรศักดิ์ สงวนชีพ (2544, หนา 10) คุณธรรม คือ ความดีงามในตัวบุคคล อันมาจาก
การศึกษาและการถูกปลูกฝงอบรมทางจิตใจใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีดีงามและเปนประโยชนตอตนเอง
และผูอ่ืน  
    พุทธาสภิกขุ (2545 , หนา 90) คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติฝายดีโดยสวนเดียว  
เปนท่ีตั้งหรือประโยชนแกสันติภาพหรือสันติสุข จึงเปนท่ีตองการของมนุษย คุณธรรมเปนสิ่งท่ีตองอบรม
โดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดข้ึนอยางเหมาะสมกับท่ีเราตองการ 

   จันทร ชุมเมืองปก (2548, หนา 13) ไดกลาววา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี  ธรรมแหงความเก้ือกูลแกกันและกัน คุณธรรมเปนนามธรรม ตองใชจินตนาการเขามาชวย  
จึงจะมองเห็นและเขาใจความหมายของมัน คนท่ีมีคุณธรรม ก็คือ คนท่ีมีความเก้ือกูลตอผูอ่ืน กระทําความดี
ตอผูอ่ืนในแงดีเสมอ 
   สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (2550, หนา 58-59) ไดกําหนดใหผูบริหารท่ีดี
ควรจะมีหลักธรรมท่ีเรียกวา พรหมวิหาร 4 และธรรมะท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ 4 ซ่ึงเปนธรรมอันเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืนหรือธรรมเพ่ือใหคนเปนท่ีรักของคนท่ัวไป ดังนี ้
   (1) พรหมวิหาร 4 ไดแก 
     ก. เมตตา  แปลวา  ความรัก  หมายถึง  รักท่ีจะมุงเพ่ือปรารถนาดีโดยไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ  
     ข. กรุณา แปลวา ความสงสาร หมายถึง ความปรานีปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข
สงเคราะหสรรพสัตวท่ีมีความทุกขใหหมดทุกขตามกําลังกายกําลังปญญากําลังทรัพย 
     ค. มุทิตา แปลวา มีจิตใจออนโยน หมายถึง จิตท่ีไมมีความอิจฉาริษยาเจือปน
มีอารมณสดชื่นแจมใสตลอดเวลา 
     ง. อุเบกขา แปลวา ความวางเฉย นั่นคือ มีการวางเฉยตออารมณท่ีมากระทบ
และทรงความยุติธรรมไมลําเอียงตอผูใดผูหนึ่ง 
   ( 2) สังคหวัตถุ 4 ไดแก 
     ก. ทาน คือ การใหเสียสละแบงปนแกผูอ่ืน 
     ข. ปยวาจา คือ พูดจาดวยถอยคําสุภาพ นุมนวล เหมาะแกบุคคล เวลา สถานท่ีพูด
ในสิ่งท่ีเปนประโยชนพูดในทางสรางสรรคพูดใหเกิดกําลังใจ 
     ค. อัตถจริยา คือ ทําตนใหเปนประโยชนตามกําลัง  สติปญญา  ความรู  
ความสามารถ กําลังทรัพยและเวลาท่ีมีอยางไมเปนท่ีเดือดรอนแกตนหรือผูอ่ืน 
     ง. สมานัตตตา คือ การวางตนใหเสมอตนเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับฐานะ
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ไมเอาเปรียบผูอ่ืนรวมทุกขรวมสุขสมํ่าเสมอ คือ เราควรจะเปนคนท่ี “โอบออมอารี 
วจีไพเราะ สงเคราะหปวงชน วางตนไดเหมาะ”  
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    ภิญโญ สาธร (2548, หนา 352) ในดานคุณธรรมท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียน
ในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติตน คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนรวมงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงคุณธรรมของผูบริหารในสังคมไทยนั้นควรมี ดังตอไปนี ้
    (1) มีพรหมวิหาร 4 คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 
    (2) มีความหนักแนนไมหูเบารับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย 
    (3) มีความยุติธรรมและใหความเสมอภาคแกทุกคน 
    (4) มีความซ่ือสัตยสุจริต 
    (5) ออนหวานออนนอมสุภาพ 
    (6) อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปนมิตร 
    (7) เปนตัวอยางท่ีดีทุกดานของผูนอย 
    (8) ละเวนจากการประพฤติชั่วซ่ึงจะทําใหสังคมรังเกียจตามสภาพของสังคมไทย 
    (9) ไมดุดาหรือวากลาวคําผรุสวาทใดๆ ผูใตบังคับบัญชาตอหนาคนอ่ืน 
  สรุป ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีเจตนาในการปฏิบัติอยางจริงใจ
ใหเห็นเปนการกระทําเกิด เปนพฤตกิรรมใหผูอ่ืนไดรับรูนั้นและยอมรับวาเปนสิ่งท่ีดีงาม มีประโยชนตอตนเอง
และผูอ่ืน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดเปนความรู สามารถฝกฝนและอบรมใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติได  
  จากคุณลักษณะของผูบริหารขางตนสามารถสรุปเปนคุณลักษณะของผูบริหารของได 5 ดาน
ประกอบดวย 1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานความเปนผูนํา 4) ดานความความสามารถ  
5) ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  สุนทร พรหมทอง (2545, หนา 104-105) ไดศึกษา คุณลักษณะทางการบริหารของผูบริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตรัง กลุมตัวอยาง  คือ ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตรัง  
จํานวน 172 คน จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง จํานวน 162 คน เทศบาล จังหวัด จํานวน 10 คน 
เครื่องมือท่ีใชเปนแบบวัดคุณลักษณะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ วัดคุณลักษณะ 8 ดาน คือ ดานความสามารถในการสื่อสาร ดานความเชื่อม่ันในตัวเอง 
ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความสามารถในการจัดการ ดานความยืดหยุน ดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและดานความเปนผูนํา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตรัง
มีคุณลักษณะทางการบริหารโดยรวม ท้ัง 8 ดาน อยูในระดับมาก ผานเกณฑรอยละ 85 เม่ือพิจารณา
ตามสังกัด พบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท้ังสองสังกัดรอยละ 50 ข้ึนไป ไมผาน 3 ดาน คือ  
ดานความเชื่อม่ันในตนเอง ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค และดานความเปนผูนํา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดเทศบาลมากกวารอยละ 50 ไมผานดานมนุษยสัมพันธ ท้ังนี้ ผูบริหารโรงเรียนท้ังสองสังกัด
มีคุณลักษณะทางการบริหารดานความคิดริเริ่มสรางสรรคไมผานมากถึงรอยละ 97.1 ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีมีสังกัดเพศตางกัน มีคุณลักษณะทางการบริหารไมแตกตางกัน 
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  บวรวิทย เลิศไกร (2546, หนา 108-110) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของผูนําทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: กรณีศึกษาเฉพาะเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา 1) การมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินในการจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไป มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แตถาพิจารณา
รายขอพบวา เกือบทุกขอมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ยกเวนการมีสวนรวมในการจั ด
กิจกรรมตางๆ ของนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ยกเวนการมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมตาง  ๆของนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนปจจัยเก่ียวกับ
บุคคลของผูนําทองถ่ิน ดานความฉลาดทางอารมณท้ัง 5 ดาน ไดแก การเอาใจเขามาใสใจเรา การรับผิดชอบ 
ตอสังคม การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การจัดการกับความขัดแยงและการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
ตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมรายดานและรายขอมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
2) ปจจัยเก่ียวกับบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก การเอาใจเขามาใสใจเรา ระดับการศึกษาและรายได  
สวนการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําทองถ่ินในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ปจจัยเก่ียวกับบุคคลท่ีมีสามารถพยากรณการมีสวนรวม
ของผูนําทองถ่ินในการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก  
ระดับการศึกษา สวนรายไดและการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสามารถพยากรณการมีสวนรวมของผูนํา 
ทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสามารถรวมกันพยากรณ
รอยละ 23.40 
  ศิริชัย พลับพิบูลย (2547, หนา 113-114) ไดศึกษา  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
จํานวน 70 โรงเรียน โดยมีครูผูสอนเปนผูใหขอมูล จํานวน 311 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) สถิติท่ีใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมุทรสงคราม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารมีพฤติกรรม
ผูนําแบบกิจสัมพันธอยูในระดับมาก ในขณะท่ีพฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธ มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง 2) ผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สมุทรสงคราม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานในขณะท่ีการบริหารงานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
มีการดําเนินงาน อยูในระดับนอย 3) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับผล
การดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม  ในระดับมาก  
ในขณะท่ีพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาแบบกิจสัมพันธ มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในระดับปานกลาง สวนพฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน  
ของโรงเรียนในระดับนอย 
 บุญทัน นามศิริ (2548, หนา 172-195) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทและการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุรินทร เขต 1 มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทและการมีสวนรวมในการบรหิาร
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สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 1 
จําแนกตามเพศ อายุและวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย 
อายุ 41-55 ป จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิมีบทบาทและมีสวนรวม
การบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดาน 
บริหารงานท่ัวไป ยกเวน  ดานบริหารงานบุคคล  อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีเพศและวุฒิการศึกษาตางกัน  มีบทบาทและมีสวนรวมการบริหารสถานศึกษาโดยรวม
และรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอายุตางกัน มีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ดานงบประมาณและดานบริหารงานท่ัวไป 
และมีสวนรวมในการบริหาร สถานศึกษาทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  สุเทพ ไผลอม ( 2548, หนา 68-71) ทําการศึกษาเรื่อง ความตองการและการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการและการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยจําแนก
ตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา งานบริหารท่ัวไปอยูในระดับมาก สวนงานวิชาการ 
งานบุคลากรและงานงบประมาณอยูในระดับปานกลาง 2) การมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา งานบริหารท่ัวไปอยูในระดับมาก งานบุคลากร  
งานวิชาการและงานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง 3) เปรียบเทียบความตองการการมีสวนรวม  
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา งานวิชาการและงานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนงาน
งบประมาณและงานบริหารท่ัวไปแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ 4) เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบรหิาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ รายดาน พบวา งานงบประมาณ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สวนงานวิชาการ งานบุคลากรและงานบริหารท่ัวไป 
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ 5) เปรียบเทียบความตองการกับการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายดาน พบวา งานวิชาการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ รายดาน 
พบวา งานงบประมาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สวนงานวิชาการ งานบุคลากร 
และงานบริหารท่ัวไป แตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญ 5) เปรียบเทียบความตองการกับการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สระแกว เขต 1 โดยรวมแตกตางกัน อยา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายดาน พบวา งานวิชาการ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญ  
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  จําเนียน ดามัง (2548 หนา 76-78) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมและปญหาอุปสรรค
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุโขทัย เขต 2 อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ระดับการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานของสถานศึกษา โดยแยกเปนรายกลุม 
พบวา ผูแทนผูบริหาร ผูแทนครูและผูแทนผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมในการบรหิารงานสถานศึกษา
อยูในระดับมาก สวนผูแทนของผูปกครอง ผูแทนศิษยเกา ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนพระภิกษุสงฆ
หรือองคกรศาสนาอ่ืนๆ และผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการบรหิารงาน อยูในระดับ
ปานกลาง 3) ปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการบริหารงานของสถานศึกษามากท่ีสุด ไดแก  
การไมมีเวลา การขาดงบประมาณสนับสนุน  การขาดความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ความรูเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและความรูเก่ียวกับการบรหิารโรงเรียน  
  ขวัญเรือน ชนะสัตรู (2549, หนา 69-72) ทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
ในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับและลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ในจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ  
ดานการบริหารบุคคลและดานบริหารท่ัวไป เรียงระดับจากการมีสวนรวมมาก คือ ระดับรับทราบขอมูล 
ระดับการใหคําปรึกษา ระดับสนับสนุนการรวมติดตามประเมินผลและดานการระดมความคิด 2) ลักษณะ
การมีสวนรวมจัดการศึกษาเปนการรับทราบขอมูลจากการประชุมและการรายงานของสถานศึกษา  
ลักษณะการรวมใหคําปรึกษาในท่ีประชุมและเสนอแนะ แนวปฏิบัติและสนับสนุนทุนทรัพย เพ่ือสงเสริม 
กิจกรรมในสถานศึกษารวมปฏิบัติกิจกรรมในและนอกสถานศึกษาบาง แตการเขามามีสวนรวมตัดสินใจ
ในการจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปนั้น
มีนอยมาก ซ่ึงเปนลักษณะการรับทราบขอมูลแตไมไดรวมตัดสินใจดําเนินการ  
  แทน จันตะนะ (2549, หนา 67-70) ทําการศึกษาเรื่อง สภาพการมีสวนรวมของผูปกครอง 
นักเรียนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน 
สวนใหญ อยูในข้ันการมีสวนรวมตามท่ีโรงเรียนกําหนดในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร งานงบประมาณ 
และการบริหารงานท่ัวไป แตในการบรหิารงานบุคคล การมีสวนรวมอยูในข้ันรับรูขาวสารจากโรงเรียน 
กิจกรรมท่ีผูปกครองมีสวนรวมเรียงตามลําดับ คือ กิจกรรมการรักษาสภาพแวดลอมความรมรื่นสวยงาม 
ของโรงเรียน กิจกรรมการระดมเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน การศึกษา กิจกรรมการสงเสริมใหผูปกครอง
ไดชวยใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนท่ีโรงเรียนและกิจกรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติครูท่ีตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ขอเสนอแนะควรใหผูปกครองนักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญ
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ของการศึกษา โดยสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมากยิ่งข้ึน  
เพ่ือชวยกันพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป  
  48สุนทรา นนสุราช (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร
ท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก คุณลักษณะพ้ืนฐาน คุณลักษณะ
เฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว คุณลักษณะเชิงบูรณาการผูบริหารและครูผูสอน มีความคิดเห็น
ตอความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารท่ัวไป 
ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของการบริหารงานในโรงเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี .01 ตัวแปร ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ของการบริหารงานในโรงเรียนท้ัง 3 คุณลักษณะ ประกอบดวย สามารถพยากรณผลสําเร็จของการบริหารงาน
ในโรงเรียนทุกตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
  อานนท นามเพ็ง (2550 , หนา 166-167) ทําการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมในการบรหิาร
สถานศึกษาตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
รอยเอ็ด เขต 2 จําแนกมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบรหิาร
สถานศึกษาตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รอยเอ็ด  เขต 2 จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายดานทุกดาน พบวา ผูบริหาร ครู ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูแทนผูปกครอง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวม
ในการบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาตามขนาดโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบรหิาร
สถานศึกษาในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  บอกเลอร (นิศานาถ บุญสูง, 2544, หนา 59; อางถึงใน Bogler, 1999, Abstract) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การประเมินปจจัยพฤติกรรมของครูใหญตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบความเปนผูนําของครูใหญมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จากการศึกษางานวิจัย 
ตางประเทศขางตน เปนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนหรือพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนหรือพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  จึงเปนมูลเหตุใหผูวิจัย
สนใจศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  
 แพเทอรโน (Paterno, 1990, Dissertation Abstract; อางถึงใน ขนิษฐา เนียมวณิชกุล, 2550, 
หนา 36) ทําการศึกษา  ทัศนะของคณะกรรมการศึกษาและผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวกับ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของโรงเรียนในรัฐนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา 
คณะกรรมการศึกษาและผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจในโรงเรียน
อยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมจําแนกตามประสบการณในตําแหนง ขนาด 
เขตพ้ืนท่ีและจํานวนผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจของสถานศึกษาโดยศึกษาใน 4 ดาน คือ ดานการวางแผน
นโยบาย ดานหลักสูตร ดานแผนการจัดการเรียนการสอน พบวา คณะกรรมการศึกษามีทัศนคติตอการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ โดยรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  เฮฟเฟอรแมน (สุเทพ ไผลอม, 2548, หนา 40; อางถึงใน Hefferman, 1992, Dissertation 
Abstract International, p. 1341-A) ทําการศึกษาเก่ียวกับการรับรูในการมีสวนรวมของผูปกครอง
และสมาชิกในชุมชนท่ีเปนคณะกรรมการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเปนกุญแจสําคัญ
ในการสนับสนุนสงเสริมใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวม สวนในระดับชาติ รัฐ และทองถ่ิน
ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในคณะกรรมการ สวนปญหา
ท่ีเปนอุปสรรคในการมีสวนรวม คือ บทบาทของกลุมเก่ียวกับความไมชัดเจนของบทบาทและความรับผิดชอบ
ของผูปกครองและสมาชิกในชุมชน โรงเรียน จําเปนตองเปลี่ยนทัศนคติและความรูเก่ียวกับการมีสวนรวม
ในการเปนคณะกรรมการตัดสินใจของผูปกครองและสมาชิกในชุมชน สรุปไดวา สถานศึกษาและชุมชน
ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวม 
ในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางแทจริง โดยเฉพาะในการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 ดาน คือ 
ดานวิชาการ ดานอาคารสถานท่ี ดานงบประมาณ ดานบุคลากรและดานความสัมพันธกับชุมชน  
ซ่ึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองใหผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวม และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีเพศและวุฒิการศึกษา ตางกันมีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแตกตางกัน เชนกัน นอกจากนี ้ยังพบวาปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการเขามามีสวนรวม คือ 
ชุมชนมักเขาใจวาภารกิจจัดการเรียนรู  หนาท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทานั้น การไมมีเวลา การขาด
งบประมาณสนับสนุน การขาดความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
การขาดความรูเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและความรู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การขาดความรูเก่ียวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและความรูเก่ียวกับการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ซ่ึงนักวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะไวดังนี้ 1) ควรใหความรูเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีแกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ควรใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางชัดเจนและมากข้ึน 
3) ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรของโรงเรียนเพ่ือนําบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในทองถ่ินเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษา 4) ควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5) ควรมีการศึกษาดูงานรวมกันระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและบุคลากรในสถานศึกษา 
6) ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามัคคีระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน เชน กีฬา  
และนันทนาการ 7) บุคลากรในสถานศึกษาควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอชุมชน  8) ชุมชนควรมีสวนรวม
ในการรับรู รวมตัดสินใจ  
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
  ผูวิจัยไดศึกษาและเลือกท่ีสอดคลองกันของ คุณลักษณะ ของผูบริหารผูวิจัยไดสังเคราะห
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานประกอบดวย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
องคการมหาชน (2547, หนา 113) สมชาย เทพแสง (2547, หนา 56-57) รุง แกวแดง (2544, หนา 278) 
สุเทพ เชาวลิต (2548, มปป.) สุพล วังสินธ (2545, หนา 29-30) เซอรแมน และคณะ (Sherman & et al. 
1996; อางถึงใน มนตนภา เรืองบุบผา, 2547, หนา 25) สตอกดิลล (Stogdill, 1981, pp. 73-97) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หนา 108) วินิดาศุกระมูล (2546, หนา 34) คูส และโพสเนอร (Kouzes 
& Posner, 1995, pp. 20–31) ประกอบดวย คุณลักษณะ 5 ดาน ไดแก 1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานบุคลิกภาพ
3) ดานความเปนผูนํา 4) ดานความความสามารถในการบริหาร 5) ดานคุณธรรมจรยิธรรม ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 1) ดานวิสัยทัศน หมายถึง การเปนผูท่ีมีความรอบรู ฉลาดคิด เลือกใชแนวทางท่ีเหมาะสม
ในสถานการณตาง  ๆเพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมายท่ีวางไวอยางชาญฉลาด รูจักใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาชวยในการบริหารงานใหงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 2) ดานบุคลิกภาพ หมายถึง ตองเปน
ผูมีความพรอมท้ังรางกาย จิตใจและทางสังคม ดานรางกาย ตองมีภาพลักษณท่ีดีมีสุขภาพสมบูรณ รูปราง
ทาทางด ีดานจิตใจ ตองมีสมาธิควบคุมอารมณไดด ีมีความจริงใจ มีความซ่ือสัตย มีความเชื่อม่ันในตนเอง
สวนดานสังคมตองเปนแบบอยางท่ีดี  นาเคารพนับถือ เปนท่ียอมรับของสังคม  รูจักกาลเทศะ มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ีใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติได 3) ดานความเปนผูนํา 
หมายถึง เปนผูมีสวนสําคัญตอการบริหาร ผูบริหารจะตองเปนท้ังผูนําและผูตาม เปนผูบริหาร
และเปนผูปฏิบัติงาน เปนผูตัดสินในและเปนศูนยรวมแหงอํานาจ เพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนทํางานรวมกันใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุมท่ีไดวางแผนเอาไว  4) ดานความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความสามารถในการจัดองคการและระบบงาน มีการศึกษาคนควาวิธีการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดระบบเอกสารสารสนเทศ เปนอยางดี
จัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม สามารถระดมความรวมมือและความชวยเหลือจากชุมชน มีทักษะ
ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งๆ ข้ึน 5) ดานคุณธรรม  จริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีเจตนาในการปฏิบัติ
อยางจริงใจใหเห็นเปนการกระทําเกิดเปนพฤติกรรมใหผูอ่ืนไดรับรูนั้นและยอมรับวาเปนสิ่งท่ีดีงาม  
มีประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเกิดเปนความรู สามารถฝกฝนและอบรม
ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติได สวนแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใชสวนแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใชแนวคิดของ จิณณวัตร ปะโคทัง (2549, หนา 113) ประกอบดวย องคประกอบ 5 ดาน คือ 1) การระดม
ความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน
ในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 1) การระดมความคิด 9หมายถึง 9การคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกัน
ในลักษณะของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย มี 9การปรับแนวความคิดรวมกันระหวางสมาชิกผูมีสวนได
สวนเสียรวมกัน9 เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหาเปนเทคนิคท่ีสนับสนุนใหแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหาโดยไมมีการประเมินวาความคิดเห็นของใครวาดีหรือไมดี ความคิดเห็นของทุกคนจะถูก
รวบรวมและนําเสนอใหสมาชิกทุกคนไดทราบพรอมท้ังสนับสนุนใหสมาชิกเสนอความคิดเห็นตอเติม
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หรือเสริมของกันและกันได  2) การรวมวางแผน หมายถึง การนําสิ่งท่ีรวมคิดมากําหนดเปนแผน  
ปฏิบัติการรวมกันดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจท้ังทางดานจิตใจ 
อารมณ ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุมท่ีมีความคิดเห็นตรงกันและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
รวมถึงกิจกรรมของโครงการหนึ่งเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีจะทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ
กับกลุมดังกลาวโดยรวม ซ่ึงกลุมบุคคลดังกลาว จะวางแผน คิดแกไขการปฏิบัติงาน ติดตามผล ละรวมรักษา
มาตรฐานท่ีกลุมกําหนดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอองคการ 3) การรวมลงมือทํา 20หมายถึง การนํา
แผนงานท่ีไดไปรวมกันทําหรือแบงงานกันรับผิดชอบเพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว  
โดย20การรวมกันทํางานของสมาชิกท่ีมากกวา 1 คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกัน
จะทํา9อะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน9 การทํางานเปนทีมมีความสําคัญ
ในทุกองคการ  การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารงานการทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัย
ความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี20 4) การรวมติดตามประเมินผล หมายถึง การรวมกันติดตามผลงาน
ท่ีทําและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึก
และประเมินโดยหัวหนางาน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ
การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน 5) การรับประโยชนรวมกัน หมายถึง 
การท่ีคนรวมกลุมกันและจัดองคกรข้ึน  ดวยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมีพ้ืนฐาน
ทางอาชีพอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน การมารวมกลุมกันก็เพ่ือรวมพลังกันใหเขมแข็งและมีอํานาจ  
ตอรองสูงและกลุมผลประโยชนไมไดเพียงแตแสวงหาอํานาจมาใหกลุมตนเองเทานั้น แตบางครั้งก็จะพยายาม
โนมนาวหรือกดดันใหผูมีอํานาจรัฐจัดทํานโยบายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง ผูศึกษาเห็นวา 
กลุมผลประโยชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กลุมผลประโยชนตางๆ นั้น
จะมีการเรียกรองความตองการของกลุมตนตอระบบการเมืองเพ่ือใหเกิดการกําหนดนโยบายเพ่ือกลุมตน 
ซ่ึงบางกลุมผลประโยชนก็ไมตองการมีอํานาจทางการเมือง แตใชพลังของกลุมเพ่ือใหเกิดนโยบายเพ่ือกลุม 
ของตน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เปนการศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
  3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  3.1.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาจากประชากรท้ังหมด ไดแก ผูบริหาร
องคการบริหารในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 209 
คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมประชากรท้ังสิ้น จํานวน 288 
คน รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สังกัดองคการ 
 บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกตามอําเภอ  
 

อําเภอ ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก รวมประชากร 
เมือง 18 48 66 
บางคลา 7 19 26 
บางน้ําเปรี้ยว 9 24 33 
บางปะกง 8 19 27 
บานโพธิ ์ 13 32 45 
พนมสารคาม 7 19 26 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

อําเภอ ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก รวมประชากร 
ราชสาสน 3 9 12 
สนามชัย 4 10 14 
แปลงยาว 3 9 12 
ทาตะเกียบ 2 6 8 
คลองเข่ือน 5 14 19 

รวม 79 209 288 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามผูวิจัยสรางข้ึนเองท้ังหมดแบงเปน 3 ตอน 
ประกอบดวย 
 ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน 
 ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน 
2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานความเปนผูนํา 4) ดานความความสามารถในการบริหาร 5) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถาม การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 5 ดานคือ 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 
4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน  
 ลักษณะแบบสอบถามท้ัง 2 ตอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับโดยลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (rating scalc) ของลิเคิรท (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250) 
มีรายละเอียดดังนี้   
  5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 
  1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 
 3.2.1 การสรางเครื่องมือ 
   1) ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีจากเอกสารตําราแนวคิดตางๆ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับและคุณลักษณะ
ของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   2) ผูวิจัยเขียนนิยามศัพทเฉพาะจากชื่อเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารท้ัง 5 ดาน และการมี
สวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย 5 ดาน 
   3) ผูวิจัยวิเคราะหขอคําถามเพ่ือสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม 
   4) ผูวิจัยรางแบบสอบถามแลวเสนออาจารยท่ีควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบและแนะนํา 
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   5) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ
แนะนําปรับปรุงและแกไข 
 3.2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
  1) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(content validity) โดยใชเทคนิค IOC แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
   (1)  ดร.อรอุมา เจริญสุข ตําแหนง อาจารยประจํากลุมวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   (2)  อาจารยพรทิพย คําชาย ตําแหนง อาจารยประจําคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏราชนครินทร  
   ( 3) ผศ. ดร.สายฝน เสกขุนทด ตําแหนง อาจารยประจําคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร  
   ( 4) ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา ตําแหนง อาจารยประจําคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร  
   (5)  นางไอรินทร ยอดอุดมนิพัทธ ตําแหนง หัวหนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  
และสวัสดิการ องคการบริหารสวนตําบลบางตลาด  
  2)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลและครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30 คน  
  3) นําแบบสอบถามท่ีแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธี

ของ Cronbach (Cronbach, 1990, p. 202-204) ท่ีเรียกวา “สัมประสิทธิ์อัลฟา α -coefficient” 
คุณลักษณะของผูบริหาร มีคาความเชื่อม่ันท่ีระดับ .90 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาความเชื่อม่ันท่ีระดับ .93 
  4)  นําแบบสอบถามปรับปรุงแกไขแลวฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี ้
  3.3.1 ทําหนังสือเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
  3.3.2 นําหนังสือเสนอตอทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพิจารณาแลวเสนอหนังสือตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
  3.3.3 การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยสงดวยตนเอง 
  3.3.4 การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมดวยตนเอง หลงัจากสงแบบสอบถามไปแลว 
1 สัปดาห 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

93 
 

 3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและนําผลขอมูล
มาวิเคราะห 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 3.4.1 ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.4.2 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 3.4.3 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม
โดยใชการวิเคราะหคารอยละ (percentage) 
 3.4.4 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
โดยใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการวิเคราะห
ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) ดังนี ้
  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.4.5 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการ โดยใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ) 
โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการวิเคราะหของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.4.6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและรายดานแลวเปรียบเทียบ
กับเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 110) ดังนี ้
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  1) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 หมายถึง ตัวแปรท้ังสองไมมีความสัมพันธกัน 
  2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง -1 และ +1 หมายถึง ตัวแปรท้ังสอง
มีความสัมพันธกันโดยท่ีทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ท่ีคํานวณได คือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 
แตถาในทางลบ  แสดงวาตัวแปรท้ังสองมี ความสัมพันธกันในทางตรงกันขามกันหรือผกผันกัน  
สําหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธสามารถพิจารณาได ดังนี้ 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.80-1.00 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.60-0.79 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธระดับมาก 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.40-0.59 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.20-0.39 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธระดับนอย 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01-0.19 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธระดับนอยมาก 
  3.4.7 วิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จากแบบสอบถามดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ( multiple 
regression analysis) โดยใชวิธ ีstepwise 
 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
  ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ดังนี้ 
  3.5.1 คาเฉลี่ย (µ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 3.5.2 วิเคราะหเพ่ือตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน ของการใชสถิติ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ดวยการวิเคราะห การแจกแจงแบบโคงปกติ ( normality) และการวิเคราะหภาวะรวมเสนตรงพหุ  
(linear clinearity) 
 3.5.3 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
  3.5.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปนตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 
  ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับศึกษา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ตอนท่ี  4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
  ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
  (µ)   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
  (σ) แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t  แทน  คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
  S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
  R  แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
  R2 แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
  b  แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
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  β   แทน  คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน  
 p  แทน  คาความนาจะเปน (Probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 a  แทน  คาคงท่ี 
 F   แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F  (F-distribution) 
 tolerance แทน  คาความคงทนของการยอมรับ  
 VIF    แทน  ความแปรปรวน  

 ∗   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 X1   แทน  การมีวิสัยทัศน 
 X2   แทน  การมีบุคลิกภาพ   
 X3   แทน  การเปนผูนํา 
 X4  แทน  การมีความสามารถในการบริหาร  
 X5  แทน  การมีคุณธรรม จริยธรรม 
 X   แทน  คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
 Y1   แทน  การระดมความคิด 
 Y2   แทน  การรวมวางแผน 
 Y3   แทน  การรวมลงมือทํา 
 Y4   แทน  การรวมติดตามประเมินผล 
 Y5  แทน  การรับประโยชนรวมกัน  
 Y   แทน  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
 r   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 y´  แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 
 Z´y  แทน  สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
ตอนท่ี 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ

ในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 
 

ตาราง 4  จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก
ตามระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 74 25.69 
ปริญญาตรี 190 65.97 
ปริญญาโท 24 8.33 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 
สูงกวาปริญญาโท 0 0.00 
รวม       288     100.00 

ประสบการณในการทํางาน   
ไมเกิน 5 ป 57 19.79 
6-10 ป 95 32.99 
11-15 ป 92 31.94 
16 ป ข้ึนไป 44 15.28 
รวม 288 100.00 

ตําแหนงหนาท่ี   
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 79 27.43 
พนักงานสวนตําบล 158 54.86 
ลูกจางประจํา 51 17.71 
รวม 288 100.00 

 
 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด
จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 65.97 รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 25.69
ปริญญาโท มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.33 มีประสบการณในการทํางาน 6 -10 ป มากท่ีสุด จํานวน 95 
คน คิดเปนรอยละ 32.99 รองลงมา 11-15 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 31.94 ไมเกิน 5 ป จํานวน 57 
คน คิดเปนรอยละ 19.79  และ 16 ปข้ึนไป 44 คน คิดเปนรอยละ 15.28 ตําแหนงหนาท่ี มากท่ีสุด คือ 
พนักงานสวนตําบล จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 54.86 รองลงมา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 27.43 และลูกจางประจํา จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17.71 
 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน 

  
ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  โดยภาพรวม

และรายดาน 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. การมีวิสัยทัศน 4.31 .29 มาก 5 
2. การมีบุคลิกภาพ   4.32 .31 มาก 4 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
3. การเปนผูนํา 4.33 .27 มาก 3 
4. การมีความสามารถในการบริหาร 4.39 .29 มาก 2 
5. การมีคุณธรรม จริยธรรม 4.41 .27 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.35 .23 มาก  

 
 จากตาราง 5 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก (µ=4.35) เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม (µ=4.41) รองลงมา คือ การมีความสามารถในการบริหาร 
(µ=4.39) การเปนผูนํา (µ=4.33) การมีบุคลิกภาพ (µ=4.32) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การมีวิสัยทัศน 
(µ=4.31)  
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีวิสัยทัศน 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีภาพท่ีคาดหวังในอนาคตชัดเจนเก่ียวกับ  
    การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.32 .55 มาก 5 

2. ผูบริหารมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนา   
    เด็กเล็กแหงนี้ซ่ึงเปนผลลัพธแหงความสําเร็จ  
    รวมกัน ของบุคลากรทุกคนในทุกๆ ดาน 

4.33 .57 มาก 3 

3. ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน 
    กลยุทธและเปาหมายในการทํางานของศูนย 
    พัฒนาเด็ก เล็กใหสอดคลองกับหนวยเหนือ 

4.33 .57 มาก 3 

4. ผูบริหารมุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปได 
    มากกวา สิ่งท่ีเปนไปไดยาก 

4.29 .60 มาก 7 

5. ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหและ     
    คาดการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง 

4.16 .65 มาก 10 

6. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน  
    การดําเนินงานเพ่ือความอยูรอดและ    
    การพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.28 .61 มาก 8 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
7. ผูบริหารรูเทาทันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง  
    รอบดานท่ีมีผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.31 .59 มาก 6 

8. ผูบริหารจัดใหมีระบบบริหารท่ีเปดโอกาส  
    ใหบุคลากรไดตัดสินใจในการแกไขปญหา  
    ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.36 .55 มาก 2 

9. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพัน  
    ตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมุงม่ันในการพัฒนา   
    งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.46 .61 มาก 1 

10. ผูบริหารสรางบรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวม  
     ในวิสัยทัศนและภารกิจของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.28 .59 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.31 .29 มาก  

 
 จากตาราง 6 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.31) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมุงม่ันในการพัฒนางาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (µ=4.46) รองลงมา คือ ผูบริหารจัดใหมีระบบบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากร
ไดตัดสินใจในการแกไขปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (µ=4.36) และผูบริหารมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ซ่ึงเปนผลลัพธแหงความสําเร็จรวมกันของบุคลากรทุกคนในทุกๆ ดานกับผูบริหาร
มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน  กลยทุธและเปาหมายในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหสอดคลองกับหนวยเหนือ ( µ=4.33) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการวิเคราะหและคาดการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง (µ=4.16) 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีบุคลิกภาพ 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีสุขภาพทางกายสมบูรณแข็งแรง 4.16 .65 มาก 10 
2. ผูบริหารควบคุมอารมณไดดี มีวุฒิภาวะทาง  
    อารมณสูง 

4.28 .61 มาก 9 

3. ผูบริหารแตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม 
    กับหนาท่ีการงาน 

4.35 .67 มาก 5 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
4. ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.36 .64 มาก 4 
5. ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองอยางมีเหตุผล 4.39 .64 มาก 1 
6. ผูบริหารเปนคนกลาตัดสินใจ 4.34 .58 มาก 6 
7. ผูบริหารท่ีเปนนักประชาสัมพันธ ใชถอยคําหรือ  
    ภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

4.39 .63 มาก 1 

8. ผูบริหารมีความสามารถในการสรางความเขาใจ 
    อันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 

4.32 .56 มาก 7 

9. ผูบริหารเปนผูฟงท่ีดี 4.38 .55 มาก 3 
10. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.31 .60 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.32 .31 มาก  

 
 จากตาราง 7 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.32) เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองอยางมีเหตุผล  มีคาเฉลี่ยเทากัน ผูบริหาร ท่ีเปน
นักประชาสัมพันธ ใชถอยคําหรือภาษาอยางถูกตองเหมาะสม (µ=4.46) รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูฟงท่ีดี 
(µ=4.38) และผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ( µ=4.36) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
ผูบริหารมีสุขภาพทางกายสมบูรณแข็งแรง (µ=4.16) 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การเปนผูนํา 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทัน 
    การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

4.41 .62 มาก 2 

2. ผูบริหารสามารถนําเปาหมายมากําหนดเปนแนว 
    ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

4.34 .56 มาก 4 

3. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแน 
    ท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 

4.33 57 มาก 7 

4. ผูบริหารมีความเปนผูนํามีความรู ความสามารถ 
    ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.34 .59 มาก 4 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
5. ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในดานมนุษย 
    สัมพันธเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 

4.34 .59 มาก 4 

6. ผูบริหารมีความยุติธรรมเสมอภาคตอทุกคน 4.30 .62 มาก 8 
7. เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากร  
    ผูบริหารจะมีวิธีการท่ีดีท่ีทําใหเกิดความเขาใจ  

4.17 .67 มาก 10 

    ท่ีตรงกัน     
8. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนประสานให  
    บุคลากรมีการทํางานเปนทีม 

4.29 .63 มาก 9 

9. ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจท่ี 
    เหมาะสมกับสถานการณเปนท่ียอมรับของ  
    บุคลากร 

4.43 .57 มาก 1 

10. ผูบริหารมีความสามารถปรับปรุงพัฒนางาน 
     ตางๆ ใหดีข้ึน 

4.37 .59 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.33 .27 มาก  

 
 จากตาราง 8 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การเปนผูนํามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.33) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับสถานการณเปนท่ียอมรับของบุคลากร 
(µ=4.43) รองลงมา คือ ผูบริหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 
(µ=4.38) และผูบริหารมีความสามารถปรับปรุงพัฒนางานตางๆ ใหดีข้ึน (µ=4.37) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากร ผูบริหารจะมีวิธีการท่ีดีท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 
(µ=4.17) 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีความสามารถในการบริหาร 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล 4.29 .61 มาก 10 
2. ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบงานใน 
    องคกร 

4.32 .63 มาก 8 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
3. ผูบริหารมีความรูในสถานการณตางๆ  4.36 .61 มาก 6 
   เปนอยางดี     
4. ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบเอกสาร  
    สารสนเทศไดเปนอยางด ี

4.34 .60 มาก 7 

5. ผูบริหารพิจารณาจัดบุคลากรเขาทํางานไดอยาง 
    เหมาะสม 

4.32 .60 มาก 8 

6. ผูบริหารมีความสามารถระดมความรวมมือ  
    ความชวยเหลือจากชุมชนได 

4.49 .54 มาก 1 

7. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรู 
    ความสามารถโดยมุงม่ันในการทํางาน 

4.46 .56 มาก 4 

8. ผูบริหารใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ  
    ในทางท่ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน 

4.48 .55 มาก 3 

9. ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน 
    อยางเปนระบบ 

4.38 .57 มาก 5 

10. ผูบริหารมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางาน 
     ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

4.49 .57 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.39 .29 มาก  

 
 จากตาราง 9 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  การมีความสามารถในการบริหาร  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (µ=4.39) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถระดมความรวมมือ ความชวยเหลือ
จากชุมชนได กับผูบริหารมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.49) 
รองลงมา คือ ผูบริหารใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ ในทางท่ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน (µ=4.48) 
และผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรู ความสามารถ โดยมุงม่ันในการทํางาน (µ=4.46) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล (µ=4.29) 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารหลีกเลี่ยงจากอบายมุข รูจักรักษา 
    สุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ มีความอดทน 
    ขยัน ซ่ือสัตยประหยัดและอดออม 

4.47 .55 มาก 1 

2. ผูบริหารรูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบ 
    ไมประมาทสามารถควบคุมตัวเองได 

4.44 .58 มาก 4 

3. ผูบริหารเปนผูเสียสละตอเพ่ือนรวมงาน  
    เอาใจใส ดูแลทุกข สุข ของครู 

4.40 .56 มาก 6 

4. ผูบริหารสรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง 
    กับผูรวมงาน   

4.47 .55 มาก 1 

5. ผูบริหารมีศิลปะในการแกไขปญหา 4.33 .62 มาก 10 
6. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจหรือยกยองชมเชย  
    เม่ือผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางจริงใจ 

4.38 .58 มาก 8 

7. ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม  
    ในการวางแผนและแกปญหาตางๆ 

4.40 .61 มาก 6 

8. ผูบริหารเปนผูเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน  
    ในการปฏิบัติงาน ยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือ 

4.42 .59 มาก 5 

9. ผูบริหารสงเสริมผูใตบังคับบัญชาเขารับ  
    การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาในการทํางานใหสําเร็จ 

4.35 .58 มาก 9 

10. ผูบริหารมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 
     โดยไมยอทอตอความยากลําบาก 

4.47 .58 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.41 .27 มาก  

  
 จากตาราง 10 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การมีคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.41) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ผูบริหารหลีกเลี่ยงจากอบายมุข รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
อยูเสมอ มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัดและอดออม กับผูบริหารสรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง
กับผูรวมงานและผูบริหารมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอความยากลําบาก (µ=4.47) รองลงมา 
คือ ผูบริหารรูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบไมประมาท สามารถควบคุมตัวเองได (µ=4.44) และผูบริหาร
เปนผูเห็นอกเห็นใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือ (µ=4.42) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีศิลปะในการแกไขปญหา (µ=4.33) 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายดาน 

  
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. การระดมความคิด 4.35 .28 มาก 5 
2. การรวมวางแผน 4.36 .30 มาก 4 
3. การรวมลงมือทํา 4.37 .39 มาก 3 
4. การรวมติดตามประเมินผล 4.43 .28 มาก 1 
5. การรับประโยชนรวมกัน 4.39 .29 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.38 .24 มาก  

 
 จากตาราง 11 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (µ=4.38) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การรวมติดตามประเมินผล (µ=4.43) รองลงมา คือ การรับประโยชน
รวมกัน (µ=4.39) การรวมลงมือทํา (µ=4.37) การรวมวางแผน (µ=4.36) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
การระดมความคิด (µ=4.35)  
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การระดมความคิด 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
    ในการคิดคนสิ่งท่ีเปนประโยชนใหเกิดข้ึน 

4.28 .61 มาก 7 

2. ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
    ในการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.31 .59 มาก 5 

3. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิกปรับแนวความคิด 
9    ใหสอดคลองและรวมกัน9ปฏิบัติงาน 

4.37 .55 มาก 3 

4. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมมือกัน 
    เพ่ือหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหา 

4.29 .62 มาก 6 

5. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ไดนําเทคนิคตาง  ๆ
    เพ่ือมาสนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกปญห  

4.25 .64 มาก 8 
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ตาราง 12  (ตอ) 
  

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
6. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวบรวมประเด็น 
    ท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจงใหสมาชิกทุกคน 
    ไดรับทราบ 

4.37 .56 มาก 3 

7. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9เสนอความคิดเห็น   
    ตอเติมหรือเสริมแนวคิดซ่ึงกันและกันได 

4.46 .56 มาก 2 

8. ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิด 
   ไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชน 

4.48 .55 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.35 .28 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการระดมความคิด  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
(µ=4.35) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิดไปใชพัฒนา
ใหเกิดประโยชน (µ=4.48) รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9เสนอความคิดเห็นตอเติมหรือเสริม
แนวคิดซ่ึงกันและกันได  (µ=4.46) และผูบริหารเปดโอกาส 9ใหสมาชิกปรับแนวความคิดใหสอดคลอง
และรวมกัน 9ปฏิบัติงาน กับผูบริหารเปดโอกาส 9ใหสมาชิก 9รวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจง  
ใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ (µ=4.37) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน (µ=4.31) 
 
ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมวางแผน 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9นําเสนอ   
    แนวความคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ 

4.38 .57 มาก 5 

2. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ระดมทรัพยากร  
    จากทุกฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจ 

4.34 .59 มาก 6 

3. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ท่ีมีความคิดเห็น 
    ตรงกัน และเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

4.47 .55 มาก 1 

4. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมกันวางแผน 
    ทํากิจกรรมและโครงการ เพ่ือใหบรรลุตาม 
    วัตถุประสงค 

4.16 .66 มาก 8 
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ตาราง 13  (ตอ) 
  

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
5. ทานเกิดความรูสึกวาทานเปนคนหนึ่ง 
    ในการรวมรับผิดชอบ 

4.27 .62 มาก 7 

6. ทานคิดวาการวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติงาน  
    ท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนา 
    ตอองคการดียิ่งข้ึน 

4.39 .58 มาก 4 

7. ทานคิดวาการติดตามผลและรวมรักษามาตรฐาน 
    ท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนา 
    ตอองคการดียิ่งข้ึน 

4.47 .57 มาก 1 

8. ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9มีการวางแผน 
    เตรียมพรอมงานอยูเสมอกอน ท่ีจะลงมือปฏิบัติ 

4.45 .55 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.36 .30 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมวางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.36) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การติดตามผลและรวมรักษามาตรฐานท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิด
การพัฒนาตอองคการดียิ่งข้ึน กับผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันและเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.47) รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9มีการวางแผน
เตรียมพรอมงานอยูเสมอกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ ( µ=4.45) และการวางแผน คิดแกไขการปฏิบัติงาน
ท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการดียิ่งข้ึน (µ=4.39) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ผูบริหารเปดโอกาส 9ใหสมาชิก 9รวมกันวางแผนทํากิจกรรมและโครงการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
(µ=4.16) 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
               ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมลงมือทํา 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. 9สมาชิก9ทุกคนมีการแบงงานกันรับผิดชอบ 
    แตละหนาท่ี 

4.32 .56 มาก 7 

2. สมาชิกไดนําแผนงาน ท่ีไดรวมกันทําไปใช 
    ใหเกิดประโยชนกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.30 .57 มาก 8 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

107 

 
ตาราง 14  (ตอ) 
  

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
3. สมาชิกทุกคนมีความมุงม่ัน ในการรวมมือกัน  
    ทํางานตามจุดประสงค เพ่ือใหเปนไปตามแผน   
    และเปาหมายท่ีวางไว 

4.40 .55 มาก 3 

4. ในการรวมลงมือทําแผนงาน20 สมาชิกทุกคน 
20    จะมีเปาหมายเดียวกัน 

4.37 .60 มาก 5 

5. ในการการรวมลงมือทําแผนงาน20 ทุกคน9ยอมรับ 
9    ซ่ึงกันและกัน 

4.40 .58 มาก 3 

6. สมาชิกทุกคน9มีสวนรวมในการทํางาน9  
    และทํางานกันเปนทีม 

4.42 .63 มาก 1 

7. ทานคิดวาในการทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปน 
    สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.41 .62 มาก 2 

8. ทานคิดวา การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญ 
    ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัย 
    ความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางด ี

4.36 .61 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.37 .39 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมลงมือทํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.37) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สมาชิกทุกคน9มีสวนรวมในการทํางาน9และทํางานกันเปนทีม (µ=4.42) 
รองลงมา คือ ในการทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล (µ=4.41) 
และในการการรวมลงมือทําแผนงานทุกคน 9ยอมรับซ่ึงกันและกัน 9 กับสมาชิกทุกคนมีความมุงม่ัน  
ในการรวมมือกันทํางานตามจุดประสงคเพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว มีคาเฉลี่ยเทากัน  
(µ=4.40) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สมาชิกไดนําแผนงานท่ีไดรวมกันทําไปใชใหเกิดประโยชน
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (µ=4.30) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมติดตาม
ประเมินผล 

 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
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1. มีการรวมกันติดตามผลงานท่ีทําอยูเสมอ 4.38 .57 มาก 7 
ตาราง 15  (ตอ) 
  

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
2. มีการรวมกันแกไขปญหาหากเกิดข้ึนระหวาง 
    การทํางาน 

4.42 .56 มาก 5 

3. มีการรวมคิดและพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน 4.46 .56 มาก 4 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน 
    กระบวนการ 

4.48 .55 มาก 2 

5. มีการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงาน 
    ในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ 

4.38 .57 มาก 7 

6. การประเมินอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบ 4.40 .56 มาก 6 
7. การประเมินมีมาตรฐานแบบเดียวกัน 4.47 .55 มาก 3 
8. ในการติดตามประเมินผลมีการกําหนดเวลา   
    เปนท่ีแนนอน 

4.49 54 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.43 .28 มาก  

 
 จากตาราง 15 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมติดตามประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(µ=4.43) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ในการติดตามประเมินผลมีการกําหนดเวลาเปนท่ีแนนอน 
(µ=4.49) รองลงมา คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ (µ=4.48) และการประเมิน
มีมาตรฐานแบบเดียวกัน (µ=4.47) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ มีการรวมกันติดตามผลงานท่ีทํา
อยูเสมอกับมีการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
มีคาเฉลียเทากัน (µ=4.30) 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรับ
ประโยชนรวมกัน 

 

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
1. ทานคิดวาทุกคนรวมกลุมกัน และจัดองคกรข้ึน 
    ดวยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
    หรือมีพ้ืนฐานทางอาชีพอยางเดียวกัน  
    หรือคลายคลึงกัน 

4.40 .56 มาก 4 
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ตาราง 16  (ตอ) 
  

การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ ระดับ อันดับท่ี 
2. ทานคิดวาการมารวมกลุมกันก็เพ่ือรวมพลังกัน 
    ใหเขมแข็งและมีอํานาจตอรองสูงข้ึน 

4.45 .57 มาก 1 

3. ทานคิดวาการแสวงหาอํานาจในการตอรอง  
    เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง 

4.33 .62 มาก 8 

4. ทานคิดวาการรับประโยชนรวม มีความสําคัญ  
    เปนอยางยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 

4.40 .56 มาก 4 

5. ทานคิดวาการรับประโยชนรวมเปนการใชพลัง 
    ของกลุมเพ่ือใหเกิดนโยบายเพ่ือกลุมของตน 

4.38 .62 มาก 6 

6. ทานไดรับผลประโยชนจากการรับประโยชน 
    รวมกัน 

4.42 .58 มาก 3 

7. ในการรับผลประโยชนรวมกันทานเปนสวนหนึ่ง 
    ในการตัดสินใจ 

4.35 .58 มาก 7 

8. ในการรับผลประโยชนรวมกัน มีความเปนธรรม 
     และเสมอภาค 

4.44 .59 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.39 .29 มาก  

 
 จากตาราง  16 พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรับประโยชนรวมกัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(µ=4.39) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การมารวมกลุมกัน ก็เพ่ือรวมพลังกันใหเขมแข็งและมี
อํานาจตอรองสูงข้ึน (µ=4.45) รองลงมา คือ ในการรับผลประโยชนรวมกัน มีความเปนธรรมและเสมอภาค 
(µ=4.44) และไดรับผลประโยชนจากการรับประโยชนรวมกัน (µ=4.42) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
การแสวงหาอํานาจในการตอรอง เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง (µ=4.33) 
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ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร กับ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 
ตาราง 17  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ คุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

*p≤.05 
 
 จากตาราง 17 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก (rxy=.796) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา รายดาน 
พบวา มีความสัมพันธในทางบวกระดับมาก  เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ  
การมีคุณธรรม จริยธรรม (rx5y=.740) การมีความสามารถในการบริหาร (rx4y=.723) การมีบุคลิกภาพ 
(rx2y=.633) การมีวิสัยทัศน (rx1y=.605) สวนดานท่ีมีความสัมพันธต่ําสุด ซ่ึงมีความสัมพันธในทางบวก
ระดับปานกลาง คือ การเปนผูนํา (rx3y=.517)  
  
 
 

ตัว
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

X1 1.00            
X2 .789* 1.00           
X3 .758* .734* 1.00          
X4 .490* .497* .422* 1.00         
X5 .461* .473* .378* .618* 1.00        
X .871* .873* .816* .748* .718* 1.00       
Y1 .641* .610* .480* .726* .543* .744* 1.00      
Y2 .518* .540* .489* .613* .496* .661* .646* 1.00     
Y3 .389* .468* .361* .324* .423* .486* .384* .501* 1.00    
Y4 .386* .363* .297* .696* .532* .561* .670* .729* .435* 1.00   
Y5 .448* .484* .392* .545* .933* .687* .512* .428* .392* .442* 1.00  
Y .605* .633* .517* .723* .740* .796* .801* .838* .739* .821* .700* .1.00 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

111 

ตอนท่ี 5  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 ผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยนําตัวแปรพยากรณ ไดแก ดานวิสัยทัศน (X1 ) ดานบุคลิกภาพ  (X2 ) ดานความเปนผูนํา  (X3 ) 
ดานความสามารถในการบริหาร (X4) ดานคุณธรรม จริยธรรม (X5) การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (y) มาวิเคราะหหาคาสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression 
analysis) ดวยวิธี stepwise 
 

4.4 ผลการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติวิเคราะหการถดถอย 
 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางตามขอตกลงเบื้องตน
ของการใชสถิติวิเคราะหการถดถอย ดังนี้ 
 4.4.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีมาตราวัดเปน interval ซ่ึงกําหนดเปนมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ 
 4.4.2 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสุมมาจากประชากรท่ีมีการแจกแจงปกติ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 288 คน จึงมีจํานวนมากกวา 30 จึงถือไดวาขอมูลมีการแจกแจง
เปนโคงปกติ  
 4.4.3 ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธกัน โดยการตรวจสอบจากคาความคงทน
ของการยอมรับ (tolerance) และคาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) 
 
ตาราง 18  คาความคงทนของการยอมรับ (tolerance) และคาปจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) 

ของตัวแปรอิสระในดานตางๆ 
 

ตัวแปร tolerance VIF 
ดานวิสัยทัศน (X1)   .299 3.345 
ดานบุคลิกภาพ (X2)   .319 3.134 
ดานความเปนผูนํา (X3)   .375 2.666 
ดานความความสามารถในการบริหาร (X4)    .558 1.792 
ดานคุณธรรมจรยิธรรม (X5)   .580 1.726 

  
 จากตาง 18 พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีคาความคงทนของการยอมรับ  (tolerance) ไมนอยกวา  0.10 
และมีคาปจจัยการขยาตัวของความแปรปรวน (VIF) นอยกวา 10 ซ่ึง แสดงใหเห็นวา ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมี
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ลักษณะเปน multicollinearity คือ ไมเกิดความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชยบัญชา, 
2544, หนา 468) 
 4.4.4 ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการพยากรณ พบวา  
  1) มีคาความคลาดเคลื่อน ( residual)=.0000 
  2) มีการแจกแจงแบบปกติ ตรวจสอบโดยใช nomal probability plot จุด 0 แสดงถึงคา 
Prob. ของขอมูลสวนเสนตรงท่ีลากทะแยงเปนแนวเสนแสดงการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น 0 มีการเรียงตัว
เขาใกลเสนจึงถือวา คาความคลาดเคลื่อนเกิดจากการพยากรณมีการแจกแจงแบบปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  nomal porbability plot charts แสดงความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการพยากรณ 
 

4.5 ผลการวิเคราะห คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   
 ผูวิจัยวิเคราะหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาสมการ
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise ดังนี ้
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ตาราง 19  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

ตัวแปร b S.E.b B    t        sig 

Constant .666 .140  4.751       .000 

ดานคุณธรรม จริยธรรม (X5) .356 .037 .400 9.625* .000 

ดานความสามารถในการบริหาร (X4) .282 .035 .340 8.048* .000 

ดานบุคลิกภาพ (X2) .210 .029 .275 7.290* .000 

ดานวิสัยทัศน (X1) .082 .048 .099 1.715 .087 

ดานการเปนผูนํา (X3) .007 .046 .008 .153 .879 

คาคงท่ี (a)=.666 

R=.845, R2=.714, S.E.est=.13000, F=53.137, p=.000 

*p≤.05 
 
  จากตาราง 19 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 ได 3 ดาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R) เทากับ .845 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) ในภาพรวมเทากับ .714 หมายถึง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 
สามารถพยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรอยละ 71.40 เรียงลําดับตามอํานาจพยากรณจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ดานคุณธรรม จริยธรรม (X5) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .356 ดานความสามารถในการ
บริหาร (X4) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .282 ดานบุคลิกภาพ (X2) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 
.210 
 คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ท่ีไมสามารถพยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทราได มี 2 ดาน  
คือ ดานวิสัยทัศน  (X1) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ . 082 และดานการเปนผูนํา  (X3) มี
สัมประสิทธิก์ารพยากรณเทากับ .007  
    สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  
     y´=a+bx 
     y=.666+.356X5+.282X4+.210X2  
    สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
     Z´y=.400X5+.340X4+.275X2  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทราซ่ึงสรุปตามลําดับ ดังนี้ 
  วัตถุประสงคการวิจัย 
   1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร 
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   2) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   4)  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 สมมติฐานการวิจัย 
  1) คุณลักษณะของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก 
  2)  การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม
อยูในระดับมาก 
  3)  คุณลักษณะผูบริหาร มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชน ในการบรหิาร  
งานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ในทางบวก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4)  คุณลักษณะของผูบริหารอยางนอย 1 ดาน สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก จํานวน 209 คน 
รวมท้ังสิ้น จํานวน 288 คน 
   2) กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษาจากประชากรท้ังหมด ไดแก ผูบริหาร
องคการบริหารในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 79 คน และครูผูดูแลเด็ก  
จํานวน 209 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมกลุมตัวอยาง
ท้ังสิ้น จํานวน 288 คน 
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 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่อง  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารและ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอนมีรายละเอียด ดังนี ้
   ตอนท่ี  1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ทําหนังสือเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือขออนุญาตในการเก็บขอมูล
เพ่ือการวิจัยจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
   2) นําหนังสือเสนอตอทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพิจารณาแลวเสนอหนังสือตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
   3) การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยสงดวยตนเอง 
   4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมดวยตนเอง หลงัจากสงแบบสอบถามไปแลว 
1 สัปดาห 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี ้
   1)  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี
และคํานวณเปนคารอยละ 
   2)  วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
   3)  วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
  4) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร กับการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson,s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
   5)  วิเคราะห คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ท่ีสงผล ตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยหาคาสมการถดถอยพหุคูณ แบบ stepwise (multiple regression analysis: stepwise) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 190 คน 
คิดเปนรอยละ 65.97 รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 25.69 ปริญญาโท 
มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.33 มีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป มากท่ีสุด จํานวน 95 คน 
คิดเปนรอยละ 32.99 รองลงมา 11-15 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 31.94 ไมเกิน 5 ป จํานวน 57 คน 
คิดเปนรอยละ 19.79 และ 16 ปข้ึนไป 44 คน คิดเปนรอยละ 15.28 ตําแหนงหนาท่ี มากท่ีสุด คือ พนักงาน
สวนตําบล จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 54.86 รองลงมา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 79 คน 
คิดเปนรอยละ 27.43 และลูกจางประจํา จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17.71  
 5.1.2  ผลของการศึกษา คุณลักษณะผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวมทุกดานอยูท่ี ระดับมาก (µ=4.35) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม (µ=4.41) รองลงมา คือ การมีความสามารถในการบริหาร (µ=4.39) ดานการเปน
ผูนํา (µ=4.33) การมีบุคลิกภาพ (µ=4.32) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การมีวิสัยทัศน (µ=4.31) 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
   1)  การมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.31) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมุงม่ันในการพัฒนางานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (µ=4.46) รองลงมา คือ ผูบริหารจัดใหมีระบบบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจ
ในการแกไขปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ( µ=4.36) และผูบริหารมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแหงนี ้ซ่ึงเปนผลลัพธแหงความสําเร็จรวมกันของบุคลากรทุกคนในทุกๆ ดานกับผูบริหาร
มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน  กลยุทธและเปาหมายในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหสอดคลองกับหนวยเหนือ ( µ=4.33) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  ผูบริหารมีความสามารถ
ในการวิเคราะหและคาดการณการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง (µ=4.16) 
   2)  การมีบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.32) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองอยางมีเหตุผล  มีคาเฉลี่ยเทากัน  ท่ีกับผูบริหารเปนนัก
ประชาสัมพันธ ใชถอยคําหรือภาษาอยางถูกตองเหมาะสม (µ=4.46) รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูฟงท่ีด ี
(µ=4.38) และผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ( µ=4.36) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
ผูบริหารมีสุขภาพทางกายสมบูรณแข็งแรง (µ=4.16) 
  3) การเปนผูนํามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.33) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับสถานการณเปนท่ียอมรับของบุคลากร (µ=4.43) 
รองลงมา คือ ผูบริหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน (µ=4.38) 
และผูบริหารมีความสามารถปรับปรุงพัฒนางานตางๆ ใหดีข้ึน (µ=4.37) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากร ผูบริหารจะมีวิธีการท่ีดีท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน (µ=4.17) 
  4)  การมีความสามารถในการบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ=4.39) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความสามารถระดมความรวมมือ ความชวยเหลือจากชุมชนได  
กับผูบริหารมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.49) รองลงมา คือ 
ผูบริหารใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ ในทางท่ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน (µ=4.48) และผูบริหาร
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สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรูความสามารถโดยมุงม่ันในการทํางาน (µ=4.46) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล (µ=4.29) 
  5) การมีคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.41) เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ผูบริหารหลีกเลี่ยงจากอบายมุข รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ 
มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย  ประหยัดและอดออม  กับผูบริหารสรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเอง
กับผูรวมงานและผูบริหารมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอความยากลําบาก (µ=4.47) รองลงมา 
คือ ผูบริหารรูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบไมประมาทสามารถควบคุมตัวเองได (µ=4.44) และผูบริหาร
เปนผูเห็นอกเห็นใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือ (µ=4.42) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด คือ ผูบริหารมีศิลปะในการแกไขปญหา (µ=4.33) 
  5.1.3 ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (µ=4.38) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การรวมติดตามประเมินผล (µ=4.43) รองลงมา คือ การรับประโยชนรวมกัน 
(µ=4.39) การรวมลงมือทํา (µ=4.37) การรวมวางแผน (µ=4.36) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การระดม
ความคิด (µ=4.35) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
  1) ดานการระดมความคิด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.35) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิดไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชน (µ=4.48) รองลงมา คือ 
ผูบริหารเปดโอกาส 9ใหสมาชิก 9เสนอความคิดเห็น ตอเติมหรือเสริมแนวคิดซ่ึงกันและกันได  (µ=4.46) 
และผูบริหารเปดโอกาส 9ใหสมาชิกปรับแนวความคิดใหสอดคลองและรวมกัน 9ปฏิบัติงาน  กับผูบริหาร
เปดโอกาส 9ใหสมาชิก 9รวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจงใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ  
(µ=4.37) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน (µ=4.31)  
   2) ดานการรวมวางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.36) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ การติดตามผลและรวมรักษามาตรฐานท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการ
ดียิ่งข้ึน กับผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ท่ีมีความคิดเห็นตรงกันและเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.47) รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9มีการวางแผน เตรียมความพรอม
อยูเสมอกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ (µ=4.45) และการวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติงานท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําให
เกิดการพัฒนาตอองคการดียิ่งข้ึน (µ=4.39) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9

รวมกันวางแผนทํากิจกรรมและโครงการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค (µ=4.16) 
   3) ดานการรวมลงมือทํามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.37) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย คือ สมาชิกทุกคน 9มีสวนรวมในการทํางาน 9และทํางานกันเปนทีม 20 (µ=4.42) รองลงมา 
คือ ในการทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล20 (µ=4.41) และใน
การรวมลงมือทําแผนงาน20 ทุกคน9ยอมรับซ่ึงกันและกัน9 กับสมาชิกทุกคนมีความมุงม่ันในการรวมมือกัน
ทํางานตามจุดประสงคเพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว มีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=4.40) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ สมาชิกไดนําแผนงานท่ีไดรวมกันทําไปใชใหเกิดประโยชนกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(µ=4.30) 
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   4) ดานการรวมติดตามประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.43) เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ ในการติดตามประเมินผลมีการกําหนดเวลาเปนท่ีแนนอน ( µ=4.49) รองลงมา
คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ ( µ=4.48) และการประเมินมีมาตรฐาน
แบบเดียวกัน  (µ=4.47) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ มีการรวมกันติดตามผลงานท่ีทําอยูเสมอ  
กับมีการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ มีคาเฉลียเทากัน 
(µ=4.30) 
   5)  ดานการรับประโยชนรวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ=4.39) เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คือ การมารวมกลุมกันก็เพ่ือรวมพลังกันใหเขมแข็งและมีอํานาจตอรองสูงข้ึน (µ=4.45) 
รองลงมา คือ ในการรับผลประโยชนรวมกัน มีความเปนธรรมและเสมอภาค (µ=4.44) และไดรับผลประโยชน
จากการรับประโยชนรวมกัน (µ=4.42) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การแสวงหาอํานาจในการตอรอง 
เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง (µ=4.33) 
  5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะผูบริหาร กับ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวา มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก ( rxy=.796)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 5.1.5  ผลการศึกษาคุณลักษณะผูบริหาร (X) ท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการ  (y) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด ฉะเชิงเทรา  พบวา 
คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานคุณธรรม จริยธรรม  (X5) ดานความสามารถในการบริหาร ( X4 ) 
ดานบุคลิกภาพ  (X2 ) ดานวิสัยทัศน  (X1 ) ดานการเปนผูนํา  (X3 ) สงผลตอ การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารงานวิชาการ (y) สามารถพยากรณการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดรอยละ 71.40  เขียนเปน
สมการ พยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานได  คือ Z´y=.400 X5 +.340X4 +.275 X2  สวน ดาน
วิสัยทัศน  (X1 ) และดานการเปนผูนํา  (X3) ไมสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงาน
วิชาการ 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นท่ีนาสนใจ
นํามาอภิปราย ดังนี ้
 5.2.1  จากการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุนทร พรหมทอง (2545, หนา 104-105) ไดศึกษาคุณลักษณะทางการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดตรัง ซ่ึงผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะทางการบริหารของผูบรหิารโรงเรียน โดยรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย พลับพิบูลย (2547, หนา 113) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาสมุทรสงคราม  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม
อยูในระดับมาก  
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูบริหารท่ีมีความตั้งใจทําใหองคการประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายหรือนโยบาย
ขององคการดวยเหตุผลและหลักการ ซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัว มีการประยุกตทฤษฎีหรือแนวทางตางๆ  
อยางผสมผสาน กลมกลืนแลวนําไปสูการปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงผูบริหารสวนใหญนั้นเปนผูท่ีมี
ประวัติผลงานและการบริหารอยางโดดเดน เปนท่ียอมรับของสังคม สามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเปนท่ีประจักษ เปนไปตามบรรทัดฐานท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค  
มีภาวะผูนําท่ีเหมาะสมไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูใตบังคับบัญชาแนวโนมผูบริหารท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในอนาคตขางหนา จะตองเปนผูนําท่ีมีลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือเปนผูนําเชิงปฏิรูป
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดใชดุลยพินิจของตนเอง ในการกําหนดเปาหมายการทํางาน ควบคุมการสั่งการ
ดวยตนเอง ตลอดจนใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงานมากเทาเทียมกับความเอาใจใสในความสามารถ
และความตองการของผูใตบังคับบัญชา การพัฒนากําลังคนใหเปน คนกลา คนเกงและคนดีได จะตองไดรับ
การพัฒนาขีดความสามารถใหไดในระดับสากล เพ่ือใหทันกับสภาวการณของกระแสโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรุนแรงและรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒนและท่ีสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนางานตลอดจนการจัดการ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หนา 108) ระบุวา
ผูนําท่ีดีมีลักษณะเปนกันเอง เปนคนใจกวาง ไมถือตัว กลาไดกลาเสีย มีความยุติธรรม เปนคนตรงไปตรงมา 
เสมอตนเสมอปลาย มีความเปนอยูอยางงายๆ แตมีระเบียบวินัย แนะนําชี้แจงผูใตบังคับบัญชาใหทํางานใหดี
อยูเสมอ ไมแลงน้ําใจ เปนคนเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคา
ของคน มองโลกในแงดี ควบคุมอารมณตัวเองไดดี มีเหตุผลจูงใจ มีวาทศิลปดี ไมพยาบาท โกรธงาย รูจัก
เอาใจเขามาใสใจเรา ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ เปนคนมีความรับผิดชอบสูง เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนจะมีสวนรวม
ในการแกปญหาความสามารถในการทํางานเปนทีมสูงมีศิลปะในการจูงใจใหคนทํางานสูง 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา ในการบริหารงานขององคการหรือหนวยงานใดๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
คนเปนปจจัยท่ีสําคัญขององคการหรือหนวยงานท่ีจะชวยคํ้าจุนใหองคการนั้นดําเนินกิจการไปไดดวยดี 
มีความม่ันคง เจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนา
หรือผูบังคับบัญชา หรือผูนําของหนวยงานนั้น ซ่ึงจะเปนผูรวบรวมพลังท้ังหลาย ดําเนินงาน ปฏิบัติภารกิจ
หนาท่ีรับผิดชอบและนําหนวยงานนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการได จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให 
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 5.2.2 ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร พรหมทอง ( 2545, หนา 105) ไดศึกษาคุณลักษณะทางการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตรัง ซ่ึงผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะทางการบริหารของผูบริหาร 
ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 48สุนทรา นนสุราช 
(2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ของการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
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และครูผูสอนมีความคิดเห็นตอปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก 
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเฉพาะของผูบริหารมีการแสดงออกในดานคุณงามความดีท่ีเจตนาปฏิบัติ
อยางจริงใจใหเห็นเปนการกระทําเกิดเปนพฤติกรรมใหผูอ่ืนไดรับรูนั้นและยอมรับวาเปนสิ่งท่ีดีงาม  
โดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด
และอดออม รูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบไมประมาทสามารถควบคุมตัวเองได  เปนผูเสียสละ
ตอเพ่ือนรวมงาน เอาใจใส ดูแลทุกข สุข ของครู สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเองกับผูรวมงาน มีศิลปะ
ในการแกไขปญหาสรางขวัญกําลังใจหรือยกยองชมเชยเม่ือผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางจริงใจ 
เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและแกปญหาตางๆ เห็นอกเห็นใจผูรวมงานในการปฏิบัติงาน 
ยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือ มีการสงเสริมผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาในการทํางาน
ใหสําเร็จและมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอความยากลําบาก ซ่ึงสอดคลองกับ  
จันทร ชุมเมืองปก (2548, หนา 13) ไดกลาววา คุณธรรม เปนสภาพคุณงามความดีธรรมแหงความเก้ือกูล
แกกันและกัน คุณธรรม เปนนามธรรม ตองใชจินตนาการเขามาชวย จึงจะมองเห็นและเขาใจความหมาย
ของมัน คนท่ีมีคุณธรรม ก็คือ คนท่ีมีความเก้ือกูลตอผูอ่ืน กระทําความดีตอผูอ่ืนในแงดีเสมอ  
 ดังนั้น  จากเหตุผลดังกลาว  จึงทําใหผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณลักษณะ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
และอยูในอันดับท่ี 1  
 5.2.3 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูในลําดับสุดทาย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย พลับพิบูลย (2547, หนา 113-114) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  
 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีภาพท่ีคาดหวังในอนาคตท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
มุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ ซ่ึงเปนผลลัพธแหงความสําเร็จรวมกัน ของบุคลากร
ทุกคน รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน กลยทุธและเปาหมายในการทํางานท่ีมุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปได
มากกวาในสิ่งท่ีเปนไป ไมไดและยังมีการวิเคราะหและคาดการณการเปลี่ยนแปลงท่ี มีความแมนยํา  
มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนา อยาง เทาทันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรอบดาน  
มีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการแกไขปญหาและ มีการสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพัน
ตอองคการและสรางบรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวมใน วิสัยทัศนและภารกิจ 
 ดังนั้น  จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  
แตเม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ จึงอยูในลําดับสุดทาย 
 5.2.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญทัน นามศิริ 
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(2548, หนา 172-195) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทและการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อานนท นามเพ็ง 
(2550, หนา 166-167) ทําการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผลการศึกษา
พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  
 ท้ังนี ้อาจเนื่องมาจากผูบริหารไดมองเห็นวาการมีสวนรวมของชุมชนเปนแนวคิดทางยุทธศาสตร
และเปนเง่ือนไขสําคัญของความสําเร็จในงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีไดเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด 
ปญหาสูการแกปญหา โดยการกําหนดจุดหมาย การกําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนงาน การกําหนด 
ปจจัยตางๆ ในการจัดทําแผนเพ่ือนําไปปฏิบัติและการประเมินผล สําหรับปจจัยท่ีมีผลเก่ียวของกับการ
มีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนานั้น มีหลายปจจัยดวยกัน เชน ปจจัยของสิ่งจูงใจ ปจจัยโครงสรางของ
โอกาสหรือชองทางในการเขารวมปจจัย  ดานอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม  
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสถานภาพ  โดยตําแหนง ปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา ความตองการ
เขามามีสวนรวมดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับโครงการ การคาดหวังผลประโยชนจากโครงการ ซ่ึงการมี 
สวนรวมของชุมชนเปนหลัก ในการพัฒนากิจกรรมตองเริ่มจากพ้ืนฐานปญหาของชุมชน สังคม จึงจะทําให
การมีสวนรวมของชุมชนประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 5.2.5 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรวมติดตามประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
และอยูในลําดับท่ี 1 สอดคลองกับ48งานวิจัยของ 48ขวัญเรือน ชนะสัตรู (2549, หนา 69-72) ทําการศึกษาเรื่อง 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
ในจังหวัดชลบุรี ดานการรวมติดตามประเมินผล อยูในระดับมาก  
 ท้ังนี ้อาจเนื่องมาจากชุมชนมีการรวมกันติดตามผลงานในดานวิชาการท่ีทําและแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนกระบวนการประเมินคาของบุคคล ผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีคุณคา 
ตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางแนนอน ภายใตการสังเกต จดบันทึกและประเมิน
โดยหัวหนางาน โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมิน
ท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยท่ัวกัน สอดคลองกับ บีช (Beach, 1980, p. 46) กลาววา
การรวมกันติดตามผลงานท่ีทําและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน 
การประเมินผลการปฎิบัติงานนับเปนเครื่องมือหรือองคประกอบหนึ่งในกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย
ท่ีองคประกอบตางๆ มีความเชื่อมโยงและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังยังมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนงาน
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ขององคกร ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  มีสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Dale S. Beach, 1980) 
 ดังนั้น  จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดานการรวมติดตาม
ประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืนจึงอยูในลําดับท่ี 1  
 5.2.6 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการระดมความคิด โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากและอยูใน
ลําดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน ชนะสัตรู (2549, หนา 69-72) ทําการศึกษาเรื่อง  
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  
ในจังหวัดชลบุรี ดานการระดมความคิด อยูในระดับมาก  
 ท้ังนี ้อาจเนื่องมาจาก ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการคิดคนและวิเคราะหปญหาในงานวิชาการ 
รวมกันในลักษณะของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย ในการคิดคนในการวิเคราะหสิ่งท่ีเปนประโยชน ใหเกิดข้ึน 
มีการระดมความคิด มี 9การปรับแนวความคิดใหสอดคลองและรวมกัน 9ปฏิบัติงาน มีการรวมมือกัน
เพ่ือหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหานําเทคนิคตางๆ เพ่ือมาสนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา 
มีการรวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจงใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ มีการเปดโอกาสใหสมาชิก
เสนอความคิดเห็นตอเติมหรือเสริมแนวคิดซ่ึงกันและกันได และมีการนําแนวทางในการระดมความคิด
ไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชน สอดคลองกับ สมยศ นาวีการ (2545 หนา 36) กลาววา การระดมความคิด 
(brainstorming) เปนการคิดคนและวิเคราะหปญหารวมกันในลักษณะของการรวมคิดท่ีมาจากทุกฝาย 
ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานเปนกลุม โดยสมาชิกซ่ึงมาจากพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันจะมารวมกระบวนการ
ในการคนหาแนวคิดและแนวทางในการแกไขปญหาเดียวกันรวมกัน ในกระบวนการระดมความคิด  
เปนกระบวนการหนึ่งในการใหไดมาซ่ึงแนวคิดท่ีหลากหลายองคกรใดๆ ก็ตาม จะประสบความสําเร็จไดก็ดวย
การคิดอยางสรางสรรค นอกจากนี้ในสถานการณใดๆ (โดยเฉพาะในการประชุม) ความคิดใหมๆ ลวนแต
ถูกทําลายดวยพฤติกรรมบางอยางของคนบางพวก โดยเฉพาะหากแนวคิดใหมๆ นั้น ยังไมหนักแนน เพียงพอ 
(ดวยความใหมของมัน) หรือไดรับการเสนอจากผูท่ีไมมีตําแหนงหรืออํานาจ ดังนั้น กระบวนการระดม
ความคิดจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยละลายพฤติกรรมเหลานั้น พรอมใหทุกคนสามารถปลดปลอยความคิด
สรางสรรคของตนออกมาไดอยางเต็มท่ี 
 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการระดมความคิด โดยมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับดานอ่ืนจึงอยูในลําดับสุดทาย 
 5.2.7 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหาร กับ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร  
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ
ในทางบวกในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริชัย พลับพิบูลย 
(2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูนํา
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ของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรสงคราม ในระดับมาก 
 ท้ังนี้  อาจเนื่องจาก ถือไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญขององคการหรือหนวยงานท่ีจะชวยคํ้าจุน
ใหองคการนั้นดําเนินกิจการไปไดดวยดี มีความม่ันคง เจริญกาวหนาและบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไว 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาหรือผูนําของหนวยงานนั้น ซ่ึงจะเปนผูรวบรวม
พลังท้ังหลาย ดําเนินงานปฏิบัติภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบและนําหนวยงานนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการได  ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมของการบริหารจัดการศึกษาท่ีตองมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน  
ในสถานศึกษา มีกิจกรรมท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไป ดังนั้น การเลือกสรรบุคคลก็ตองใหตรง
กับกิจกรรมและเปนไปดวยความสมัครใจมิใชมองแตผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  มีอํานาจหรือฐานะดี  
ผูบริหารและคณะครูจะตองมีการวางแผนในการประสานงานท่ีดี มีความเปนกัลยาณมิตรเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนรวมกันอันจะนําพาไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน เห็นสมควรในกรณีท่ีเก่ียวของกับสิทธิประโยชน 
ของนักเรียนโดยตรง ชุมชนจึงมีความสําคัญยิ่งตอการเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงลวนแตเปน 
สวนหนึ่งของชุมชนและสถานศึกษา ดังนั้น บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในดานตางๆ สามารถ
สรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน กอใหเกิดการมีสวนรวมในการบรหิารสถานศึกษา
ไดอยางแทจริง 
 ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหคุณลักษณะผูนําของผูบริหารกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก (rxy=.796) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2.8 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร 
งานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .0 5 พบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานท่ีมีอํานาจพยากรณ คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ คณิตตรา เจริญพร 
(2555, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานภาวะผูนํา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม ดานบุคลิกภาพ 
และดานความสามารถในการบริหาร สงผลตอการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
 ท้ังนี ้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ระบุไววา
ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป สูคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินงานไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับการจัดการศึกษา ทุกฝายซ่ึงเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ัง ปจจัยเก้ือหนุน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 33)  ในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษา  การท่ีจะนําพา
สถานศึกษาไปใหถึงเปาหมายในการจัดการศึกษา ตองอาศัยผูบริหารท่ีมีคุณลักษณะเปนผูนํา ท่ีมีความรู 
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มีความสามารถ มีความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนเปนอยางดี ตามสถานการณตางๆ  
ของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงการดําเนินการตางๆ  
จะประสบความสําเร็จไดนั้น  จะตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและเปนรูปธรรมสามารถตอบสนอง
ตอนโยบายของหนวยงานสนองตอความตองการของผูเรียนและชุมชนในทองถ่ิน จึงจะสงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานดานตางๆ ซ่ึงเห็นไดจากคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพท้ัง 4 ดาน 
ลวนแตเปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหโรงเรียน
ประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวเชนเดียวกัน  
 ดังนั้น  จากเหตุผลดังกลาว จึงทําให คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอ การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.2.9 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหารดานวิสัยทัศนและการเปนผูนํา ไมสงผลตอการ
มีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีภาพท่ีคาดหวังในอนาคต ท่ียังไม ชัดเจนเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา และมี
ความมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและเปาหมาย
ในการทํางาน ขาดความ มุงม่ัน ในการ ปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปได มีการวิเคราะหและคาดการณ
การเปลี่ยนแปลง ท่ียังไมถูกตอง ยังไมมีการเปด เปดโอกาสใหบุคลากรไดตัดสินใจในการแกไขปญหา  
สงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการและสรางบรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวมในวิสัยทัศน 
และภารกิจเทาท่ีควร รวมท้ัง ผูบริหารบางทานมีการแสดงออกในดานความเปนผูนําในการดําเนินงาน  
มีวิสัยทัศนและเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลงท่ียังไมชัดเจน ดังนั้น จากเหตุผล
ดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุทําให คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ดานวิสัยทัศนและการเปนผูนําไมสงผล
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
  1)  จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรพิจารณาในดานมีมุงหวัง
ถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางความสําเร็จรวมกันของบุคลากรทุกคน มีการกําหนดวิสัยทัศน
กลยุทธและเปาหมายในการทํางาน  มุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปไดมากกวาสิ่งท่ีเปนไปไดยาก  
มีการวิเคราะห มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนารูเทาทันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรอบดาน  
  2) จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการระดมความคิด มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
ดังนั้น ผูบริหารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรพิจารณา
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ในดานการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิดคนสิ่งท่ีเปนประโยชนใหเกิดข้ึน เปดโอกาสใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน เปดโอกาส 9ใหสมาชิกปรับแนวความคิดใหสอดคลอง
และรวมกัน9ปฏิบัติงาน เปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมมือกันเพ่ือหาแนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหา เปดโอกาส9

ใหสมาชิก9ไดนําเทคนิคตางๆ เพ่ือมาสนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา เปดโอกาส9ใหสมาชิก9

รวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจงใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ เปดโอกาส 9ใหสมาชิก 9เสนอ
ความคิดเห็น ตอเติมหรือเสริมแนวคิดซ่ึงกันและกันได ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิดไปใชพัฒนา
ใหเกิดประโยชน 
  3)  จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะผูนําของผูบริหารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญในเรื่อง 
คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร โดยมุงเนนท่ีผูบริหารใหมีความรู ความสามารถ โดยเฉพาะในดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามารถในการบริหาร บุคลิกภาพและวิสัยทัศน การระดมความคิด การรวมวางแผน  
การรวมลงมือทํา การรวมติดตามประเมินผล การรับประโยชนรวมกัน เพ่ือนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย
ท่ีวางไว  
   4) จากการศึกษาพบวา0 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา0 ดังนั้น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 ควรจัดอบรมพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือใหมีความรูมีศักยภาพ มีคุณลักษณะของผูนําเพ่ือนําไปสูความสําเร็จและประสิทธิภาพ
ในการบริหารสถานศึกษา 
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   3) ควรศึกษา คุณลักษณะผูนําดานวิสัยทัศนท่ี สงผลตอ การมีสวนรวมของชุมชน
ในการบริหารงานวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

150 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
 เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
  ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
  ใหคะแนน   0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
  ใหคะแนน  -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
 
   สูตร   IOC = ∑ R / N  
 
   เม่ือ    ∑ R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  
        N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
 เกณฑการตัดสิน 
  คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
  คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 
แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง 20  ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
คุณลักษณะของผูบริหาร 

 
ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
1 1) การมีวิสัยทัศน 

ผูบริหารมีภาพท่ีคาดหวังในอนาคตชัดเจนเก่ียวกับ  
การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

2 ผูบริหารมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
แหงนี้ซ่ึงเปนผลลัพธแหงความสําเร็จรวมกันของ
บุคลากรทุกคนในทุกๆ ดาน 

1 -
1 

1 1 1 3 0.6 ใชได 

3 ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน 
กลยุทธและเปาหมายในการทํางานของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กใหสอดคลองกับหนวยเหนือ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารมุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปไดมากกวา 
สิ่งท่ีเปนไปไดยาก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหและคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ผูบริหารมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
การดําเนินงานเพ่ือความอยูรอดและการพัฒนา 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารรูเทาทันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรอบดาน 
ท่ีมีผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-
1 

1 1 1 1 3 0.6 ใชได 

8 ผูบริหารจัดใหมีระบบบริหารท่ีเปดโอกาสใหบุคลากร 
ไดตัดสินใจในการแกไขปญหาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพัน 
ตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กและมุงม่ันในการพัฒนางาน 
ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 

10 ผูบริหารสรางบรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวมใน 
วิสัยทัศนและภารกิจของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
11 

2) การมีบุคลิกภาพ 
ผูบริหารมีสุขภาพทางกายสมบูรณแข็งแรง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

12 ผูบริหารควบคุมอารมณไดดี มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 20  (ตอ) 
 
ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
13 ผูบริหารแตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสม 

กับหนาท่ีการงาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
15 ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองอยางมีเหตุผล 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
16 ผูบริหารเปนคนกลาตัดสินใจ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
17 ผูบริหารมีเปนนักประชาสัมพันธ ใชถอยคําหรือ

ภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ผูบริหารเปนผูฟงท่ีดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 

21 
3) การเปนผูนํา 
ผูบริหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทัน 
การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

22 ผูบริหารสามารถนําเปาหมายมากําหนดเปนแนว
ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแน 
ท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 

24 ผูบริหารมีความเปนผูนํามีความรู ความสามารถ 
ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในดานมนุษย
สัมพันธเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ผูบริหารมีความยุติธรรมเสมอภาคตอทุกคน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
27 เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากร ผูบริหาร 

จะมีวิธีการท่ีดีท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนประสาน 
ใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 
กับสถานการณเปนท่ียอมรับของ บุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 20  (ตอ) 
 
ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

30 ผูบริหารมีความสามารถปรับปรุงพัฒนา
งานตางๆ ใหดีข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
31 

4) การมีความสามารถในการบริหาร 
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

32 ผูบริหารมีความสามารถในการจัด
ระบบงานในองคกร  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

33 ผูบริหารมีความรูในสถานการณตางๆ 
เปนอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบ
เอกสารสารสนเทศไดเปนอยางดี 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

35 ผูบริหารพิจารณาจัดบุคลากรเขาทํางาน
ไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ผูบริหารมีความสามารถระดมความ
รวมมือ ความชวยเหลือจากชุมชนได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

37 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา
ความรูความสามารถโดยมุงม่ันในการ
ทํางาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ผูบริหารใชเหตุผลในการแกไขปญหา
ตางๆ ในทางท่ีจะเปนประโยชนตอ
หนวยงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

39 ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผน
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

40 ผูบริหารมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
41 

5) การมีคุณธรรม จริยธรรม 
ผูบริหารหลีกเลี่ยงจากอบายมุข  
รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ 
มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด 
และอดออม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 
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ตาราง 20  (ตอ) 
 
ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

42 ผูบริหารรูทันตอเหตุการณ มีความ
รอบคอบไมประมาทสามารถควบคุม
ตัวเองได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

43 ผูบริหารเปนผูเสียสละตอเพ่ือนรวมงาน 
เอาใจใส ดูแลทุกข สุข ของครู 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

44 ผูบริหารสรางความรูสึกสนิทสนม 
เปนกันเองกับผูรวมงาน   

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

45 ผูบริหารมีศิลปะในการแกไขปญหา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
46 ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจหรือยกยอง

ชมเชยเม่ือผูรวมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ
อยางจริงใจ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

47 ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
ในการ วางแผนและแกปญหาตางๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

48 ผูบริหารเปนผูเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน
ในการ ปฏิบัติงาน ยินดีท่ีจะใหความ
ชวยเหลือ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

49 ผูบริหารสงเสริมผูใตบังคับบัญชาเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาในการทํางานให
สําเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

50 ผูบริหารมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ
โดยไมยอทอตอความยากลําบาก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 21  แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 

 

 
 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
1 1) การระดมความคิด 

ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการคิดคนสิ่งท่ีเปนประโยชนใหเกิดข้ึน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

2 ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิกปรับ
แนวความคิดใหสอดคลองและรวมกัน9

ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

4 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมมือกันเพ่ือหา
แนวทางท่ีจะนําไปสูการแกปญหา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ไดนํา 
เทคนิคตาง เๆพ่ือมาสนับสนุนความคิดเห็น
เก่ียวกับการแกปญหา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

6 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวบรวมประเด็น
ท่ีสําคัญและนําเสนอชี้แจง ใหสมาชิกทุกคนได
รับทราบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9เสนอ 
ความคิดเห็น ตอเติมหรือเสริมแนวคิด 
ซ่ึงกันและกันได  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8. ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิดไปใช
พัฒนาใหเกิดประโยชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 

 
9 

2) การรวมวางแผน  
ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9นําเสนอ
แนวความคิดมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ  

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
4 

 
8 

 
ใชได 

10 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ระดมทรัพยากรจาก
ทุกฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจ  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 21  (ตอ) 
 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
11 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ท่ีมีความคิดเห็น

ตรงกัน และเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมกันวางแผน 
ทํากิจกรรมและโครงการ เพ่ือใหบรรลุตาม 
วัตถุประสงค  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 

13 ทานเกิดความรูสึกวาทานเปนคนหนึ่งในการ
รวมรับผิดชอบ  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ทานคิดวาการวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติงาน 
ท่ีกลุม กําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองค
การดียิ่งข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ทานคิดวาการติดตามผลและรวมรักษามาตรฐาน
ท่ีกลุมกําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนา 
ตอองคการดียิ่งข้ึน 

0 1 1 1 1 4 8 ใชได 

16 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9มีการวางแผน
เตรียมพรอมงานอยูเสมอกอน ท่ีจะลงมือปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
17 

3) การรวมลงมือทํา  
9สมาชิก9ทุกคนมีการแบงงานกันรับผิดชอบ 
แตละหนาท่ี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

18 สมาชิกไดนําแผนงาน ท่ีไดรวมกันทําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 สมาชิกทุกคนมีความมุงม่ัน ในการรวมมือกัน
ทํางานตามจุดประสงค เพ่ือใหเปนไปตามแผน
และเปาหมายท่ีวางไว  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ในการรวมลงมือทําแผนงาน20 สมาชิกทุกคนจะมี
เปาหมายเดียวกัน20  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ในการการรวมลงมือทําแผนงาน20 ทุกคน9ยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 สมาชิกทุกคน9มีสวนรวมในการทํางาน 
20และทํางานกันเปนทีม20  

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
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ตาราง 21  (ตอ) 
 

 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
23 20ทานคิดวาในการทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปน

สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล20  
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 20ทานคิดวา การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญ 
20ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัย
ความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
 

 
25 

4) การรวมติดตามประเมินผล  
มีการรวมกันติดตามผลงานท่ีทําอยูเสมอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

 
ใชได 

26 มีการรวมกันแกไขปญหาหากเกิดข้ึนระหวาง
การทํางาน  

1 0 1 1 1 4 0.8 ใชได 
 

27 มีการรวมคิดและพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน  1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
28 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน 

กระบวนการ 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 มีการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงาน 
ในดานตางๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 การประเมินอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบ  1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
31 การประเมินมีมาตรฐานแบบเดียวกัน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
32 ในการติดตามประเมินผลมีการกําหนดเวลาเปนท

แนนอน 
1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

 
33 

5) การรับประโยชนรวมกัน  
ทานคิดวาทุกคนรวมกลุมกัน และจัดองคกรข้ึนด
วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมี
พ้ืนฐานทางอาชีพอยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกั   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.8 

 
ใชได 

34 ทานคิดวาการมารวมกลุมกัน ก็เพ่ือรวมพลัง
กันใหเขมแข็งและมีอํานาจตอรองสูงข้ึน  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ทานคิดวาการแสวงหาอํานาจในการตอรอง เพ่ือ
เอ้ือประโยชนใหกับกลุมของตนเอง  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ทานคิดวาการรับประโยชนรวม มีความสําคัญเป
นอยางยิ่งในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย  

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 21  (ตอ) 
 

 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 
(คนท่ี 1-5) 

 
รวม 

 
คา 
IOC 

 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
37 ทานคิดวาการรับประโยชนรวมเปนการใชพลัง

ของกลุม เพ่ือใหเกิดนโยบายเพ่ือกลุมของตน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

38 ทานไดรับผลประโยชนจากการรับ 
ประโยชนรวมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

39 ในการรับผลประโยชนรวมกันทาน 
เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ 

1 1 1 1 -1 3 0.6 ใชได 

40 ในการรับผลประโยชนรวมกัน  
มีความเปนธรรมและเสมอภาค 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบบันี้แบงเปน 3 ตอนคือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 5 ดาน ไดแก 1) การมี
วิสัยทัศน 2) การมีบุคลิกภาพ 3) การเปนผูนํา 4) การมีความสามารถในการบริหาร 5) การมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกับ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การร
วมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน  
 ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดใช
สําหรับการวิจัยเทานั้นและจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอหนวยงานและทานแตอยางใด
การวิจัยในครั้งนี้ 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามในครั้ง
นี้ดวยดีและขอบคุณมาณโอกาสนี้ 

 
 
 

นางนัยนา  ฝาพิมาย 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจงโปรดกาเครื่องหมาย   /   ลงใน   (  ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

1. ระดับการศึกษา 
 (  )  ต่ํากวาปริญญาตรี  

   (  )  ปริญญาตรี  
   (  )  ปริญญาโท 
   (  )  สูงกวาปริญญาโท  
  2. ประสบการณในการทํางาน 
   (  )  ไมเกิน  5  ป  
   (  )  6 -10 ป 
   (  )  11-15 ป  
   (  )  16  ป ข้ึนไป  

3. ตําแหนงหนาท่ี 
   (  )  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
   (  )  พนักงานสวนตําบล  
   (  )  ลูกจางประจํา  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 5 ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศน 2) การมี
บุคลิกภาพ  3) การเปนผูนํา 4) การมีความสามารถในการบริหาร 5) การมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
คําช้ีแจง  ขอความในแบบสอบถาม เปนการสอบถามความคิดเห็นของทานวา การมีสวนรวมของ
ชุมชนอยูใน 
 ระดับใด โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองตามความเปนจริงท่ีตรงกับระดับคุณลักษณะ
ผูบริหารของทาน โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 

  5  หมายถึง         คุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง         คุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง         คุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง         คุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับนอย 
  1  หมายถึง         คุณลักษณะผูนําของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 
1 

1) การมีวิสัยทัศน 
ผูบริหารมีภาพท่ีคาดหวังในอนาคตชัดเจนเก่ียวกับ การ
บริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

2 ผูบริหารมุงหวังถึงความเปนเลิศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้
ซ่ึงเปนผลลัพธแหงความสําเร็จรวมกัน ของบุคลากรทุกคนใน
ทุกๆ ดาน 

     

3 ผูบริหารมีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนกลยุทธและ
เปาหมายในการทํางานของศูนยพัฒนาเด็ก เล็กใหสอดคลอง
กับหนวยเหนือ 

     

4 ผูบริหารมุงม่ันปฏิบัติในสิ่งท่ีนาจะเปนไปไดมากกวา สิ่งท่ี
เปนไปไดยาก 

     

5 ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะหและ คาดการณการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตอง 

     

6 ผูบริหารมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการ ดําเนินงาน
เพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

7 ผูบริหารรูเทาทันเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรอบดานท่ี           
มีผลกระทบตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

8 ผูบริหารจัดใหมีระบบบริหารท่ีเปดโอกาสให บุคลากรได
ตัดสินใจในการแกไขปญหาของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 
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ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
9 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันตอศูนย พัฒนาเด็ก

เล็กและมุงม่ันในการพัฒนางานของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

10 ผูบริหารสรางบรรยากาศใหสมาชิกมีสวนรวมใน วิสัยทัศน
และภารกิจของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

 
11 

2) การมีบุคลิกภาพ 
ผูบริหารมีสุขภาพทางกายสมบูรณแข็งแรง 

     

12 ผูบริหารควบคุมอารมณไดดี มีวุฒิภาวะทาง อารมณสูง      
13 ผูบริหารแตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสมกับหนาท่ีการงาน      
14 ผูบริหารปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ      
15 ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเองอยางมี เหตุผล      
16 ผูบริหารเปนคนกลาตัดสินใจ      
17 ผูบริหารมีเปนนักประชาสัมพันธ ใชถอยคําหรือ ภาษาอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
     

18 ผูบริหารมีความสามารถในการสรางความเขาใจอันดีระหวาง 
เพ่ือนรวมงาน 

     

19 ผูบริหารเปนผูฟงท่ีดี      
20 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
 

21 
3) ดานการเปนผูนํา 
ผูบริหารมีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ีกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

     

22 ผูบริหารสามารถนําเปาหมายมากําหนดเปนแนวปฏิบัติ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

     

23 ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 

     

24 ผูบริหารมีความเปนผูนํามีความรู ความสามารถในการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

25 ผูบริหารไดรับการยอมรบัจากผูอ่ืนในดานมนุษยสัมพันธเปน
ท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 

     

26 ผูบริหารมีความยุติธรรมเสมอภาคตอทุกคน      
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ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
27 เม่ือเกิดความขัดแยงระหวางบุคลากร ผูบริหารจะมีวิธีการท่ี 

ดีท่ีทําใหเกิดความเขาใจ ท่ีตรงกัน 
     

28 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนประสานให บุคลากรมีการ
ทํางานเปนทีม 

     

29 ผูบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับสถาน
การณเปนท่ียอมรับของ บุคลากร 

     

30 ผูบริหารมีความสามารถปรับปรุงพัฒนางานตางๆ ใหดีข้ึน      
 

31 
4) การมีความสามารถในการบริหาร 
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล 

     

32 ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบงานในองคกร       
33 ผูบริหารมีความรูในสถานการณตางๆ เปนอยางดี      
34 ผูบริหารมีความสามารถในการจัดระบบเอกสาร สารสนเทศได

เปนอยางด ี
     

35 ผูบริหารพิจารณาจัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม      
36 ผูบริหารมีความสามารถระดมความรวมมือ ความชวยเหลือ

จากชุมชนได 
     

37 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรูความสามารถโดย
มุงม่ันในการทํางาน 

     

38 ผูบริหารใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ ในทางท่ีจะเปน
ประโยชนตอหนวยงาน 

     

39 ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 

     

40 ผูบริหารมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

     

 
41 

5) การมีคุณธรรม จริยธรรม 
ผูบริหารหลีกเลี่ยงจากอบายมุข รูจักรักษาสุขภาพใหแข็งแรง 
อยูเสมอ มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัดและอดออม 

     

42 ผูบริหารรูทันตอเหตุการณ มีความรอบคอบไมประมาท
สามารถควบคุมตัวเองได 

     

43 ผูบริหารเปนผูเสียสละตอเพ่ือนรวมงาน เอาใจใส ดูแลทุกข 
สุข ของครู 
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ขอ
ท่ี 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
44 ผูบริหารสรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเองกับผูรวมงาน        
45 ผูบริหารมีศิลปะในการแกไขปญหา      
46 ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจหรือยกยองชมเชยเม่ือ ผูรวมงาน

ทํางานบรรลุผลสําเร็จอยางจริงใจ 
     

47 ผูบริหารเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการ วางแผนและ
แกปญหาตางๆ 

     

48 ผูบริหารเปนผูเห็นอกเห็นใจผูรวมงานในการ ปฏิบัติงาน  
ยินดีท่ีจะใหความชวยเหลือ 

     

49 ผูบริหารสงเสริมผูใตบังคับบัญชาเขารับการ ฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาในการทํางานใหสําเร็จ 

     

50 ผูบริหารมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอความ
ยากลําบาก 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 5 
ดาน ไดแก 1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การรวมติดตาม
ประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน  
 
คําช้ีแจง ขอความในแบบสอบถาม เปนการสอบถามความคิดเห็นของทานวา ทานมีความคิดเห็นตอ
การมีสวน 
            รวมของชุมชนในการบริหารงาน อยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองตามความ
เปนจริงท่ี 
            ตรงกับระดับการบริหารงาน   โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 

 

5  หมายถึง   การมีสวนรวมของชุมชน      อยูในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง   การมีสวนรวมของชุมชน      อยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง   การมีสวนรวมของชุมชน      อยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง   การมีสวนรวมของชุมชน      อยูในระดับนอย 
  1  หมายถึง   การมีสวนรวมของชุมชน      อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ขอ
ท่ี 

ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1 1) การระดมความคิด 

ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิดคนสิ่ง
ท่ีเปนประโยชนใหเกิดข้ึน 

     

2 ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

     

3 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิกปรับแนวความคิดใหสอดคลอง
และรวมกัน9ปฏิบัติงาน 

     

4 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมมือกันเพ่ือหาแนวทางท่ี        
จะนําไปสูการแกปญหา 

     

5 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ไดนําเทคนิคตางๆเพ่ือมา
สนับสนุนความคิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา 

     

6 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวบรวมประเด็นท่ีสําคัญและ
นําเสนอชี้แจง ใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ 

     

7 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9เสนอความคิดเห็น ตอเติมหรือ
เสริมแนวคิดซ่ึงกันและกันได  

     

8. ผูบริหารนําแนวทางในการระดมความคิดไปใชพัฒนาใหเกิด
ประโยชน 
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ขอ
ท่ี 

ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 
9 

2) การรวมวางแผน  
ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9นําเสนอแนวความคิดมา
กําหนดเปนแผนปฏิบัติการ  

     

10 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ระดมทรัพยากรจากทุก 
ฝาย โดยการรวมปฏิบัติและความสมัครใจ  

     

11 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9ท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน และ        
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน  

     

12 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9รวมกันวางแผนทํากิจกรรมและ
โครงการ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

     

13 ทานเกิดความรูสึกวาทานเปนคนหนึ่งในการรวมรับผิดชอบ       
14 ทานคิดวาการวางแผน คิดแกไข การปฏิบัติงาน ท่ีกลุม 

กําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการดียิ่งข้ึน 
     

15 ทานคิดวาการติดตามผล และรวมรักษามาตรฐานท่ีกลุม 
กําหนดข้ึน จะทําใหเกิดการพัฒนาตอองคการดียิ่งข้ึน 

     

16 ผูบริหารเปดโอกาส9ใหสมาชิก9มีการวางแผนเตรียมพรอมงาน
อยูเสมอกอน ท่ีจะลงมือปฏิบัติ 

     

 
17 

3) การรวมลงมือทํา  
9สมาชิก9ทุกคนมีการแบงงานกันรับผิดชอบแตละหนาท่ี 

     

18 สมาชิกไดนําแผนงาน ท่ีไดรวมกันทําไปใชใหเกิดประโยชน
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

19 สมาชิกทุกคนมีความมุงม่ัน ในการรวมมือกันทํางานตาม
จุดประสงค เพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว  

     

20 ในการรวมลงมือทําแผนงาน20 สมาชิกทุกคนจะมีเปาหมาย
เดียวกัน20  

     

21 ในการการรวมลงมือทําแผนงาน20 ทุกคน9ยอมรับซ่ึงกันและกัน       
22 สมาชิกทุกคน9มีสวนรวมในการทํางาน9 และทํางานกันเปนทีม20       
23 20ทานคิดวาในการทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล20  
     

24 20ทานคิดวา การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิก
เปนอยางดี 
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ขอ
ท่ี 

ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 

25 
4) การรวมติดตามประเมินผล  
มีการรวมกันติดตามผลงานท่ีทําอยูเสมอ 

     

26 มีการรวมกันแกไขปญหาหากเกิดข้ึนระหวางการทํางาน       
27 มีการรวมคิดและพัฒนาปรับปรุงใหงานดีข้ึน       
28 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนกระบวนการ      
29 มีการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ  

ท้ังผลงานและคุณลกัษณะอ่ืนๆ  
     

30 การประเมินอยูบนพ้ืนฐานของความเปนระบบ       
31 การประเมินมีมาตรฐานแบบเดียวกัน      
32 ในการติดตามประเมินผลมีการกําหนดเวลาเปนท่ีแนนอน      
 

33 
5) การรับประโยชนรวมกัน  
ทานคิดวาทุกคนรวมกลุมกัน และจัดองคกรข้ึนดวยแรงจูงใจ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือมีพ้ืนฐานทางอาชีพอยาง
เดียวกัน หรือคลายคลึงกัน  

     

34 ทานคิดวาการมารวมกลุมกัน ก็เพ่ือรวมพลังกันใหเขมแข็ง
และมีอํานาจตอรองสูงข้ึน  

     

35 ทานคิดวาการแสวงหาอํานาจในการตอรอง เพ่ือเอ้ือประโยชนให
กับกลุมของตนเอง  

     

36 ทานคิดวาการรับประโยชนรวม มีความสําคัญ เปนอยางยิ่ง 
ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย  

     

37 ทานคิดวาการรับประโยชนรวมเปนการใชพลังของกลุม         
เพ่ือใหเกิดนโยบายเพ่ือกลุมของตน 

     

38 ทานไดรับผลประโยชนจากการรับประโยชนรวมกัน      
39 ในการรับผลประโยชนรวมกันทานเปนสวนหนึ่งในการ

ตัดสินใจ 
     

40 ในการรับผลประโยชนรวมกัน มีความเปนธรรมและเสมอภาค      
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ประวัติผูวิจัย 
  
ชื่อ-ชื่อสกุล       นางนัยนา  ฝาพิมาย 
วันเดือนปเกิด       13 มกราคม 2518  
สถานท่ีเกิด       15 หมู 5 ตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง  
        จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีอยู        28/56 หมู 2 ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
        จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอรโทรศัพท 089 - 8327429 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน     นักวิชาการศึกษา 6 ว 
สถานท่ีทํางาน       องคการบริหารสวนตําบลโยธะกา 
ประวัติการศึกษา       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
        สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
        พ.ศ. 2542 
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