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การศึกษาแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนรว่มของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อ าเภอรตันวาปี จังหวัดหนองคาย 
THE STUDY OF PARTICIPATIVE ADMINISTRATION GUIDELINE FOR 

TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL OF CHILD 
DEVELOPEMENT CENTER UNDER THE LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS IN RATTANAWAPI DISTRICT NONGKHAI PROVINCE. 
อุษณากร อุปสัย1   

ชัชจริยา  ใบลี2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย หนองคาย การวิจัยศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 84 คน ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามผลการวิจัย พบว่าความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เรียนตามล าดับ ดังนี้ 1 ) ด้านการร่วมรับผิดชอบ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
3 )  ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็น และ 4 ) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 
ค าส าคัญ  การบริหารสถานศึกษา   การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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Abstract  
 The purposes of this research to study the necessary condition for participative administration 
of teachers and educational personnel in Rattanawapi District Nongkhai Province. The population in this 
research consisted 84 teachers and educational personnel. The data were analysed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results of this research were as follows analysis of data 
the necessary condition for participative administration of teachers and educational personnel in child 
development center under the local administrative organizations in Rattanawapi District Nongkhai 
Province was at a high level. The necessary condition for participative administration respectively were               
1) a participation in responsibility 2) a participation in implementation 3) a participation in suggestion and 
4) a participation in decision making. 
 
Keywords: Administration, Child Development 
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1.  บทน า  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักการไว้ในมาตรา 8 ว่า การจัดการ
ศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และ 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และมาตรา 9                     
ได้บัญญัติว่า การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 1) มีเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายใน การปฏิบัติ 2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5) ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และ 6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และ สถาบันสังคมอ่ืน  การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย             
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การด าเนินงานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและ
หลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  1) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินใจ (School-Based  Decision Making)  เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ เรียนเป็นส าคัญ   2) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) 
ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมก ากับ ดูแล เป็นต้น  3) ใช้การกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ             
การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่  และสถานศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ  และ 4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และภารกิจของผู้รับผิดชอบ  หลักความรับผิดชอบนี้ถือว่าใครได้รับมอบหมายหน้าที่ใดต้อง
รับผิดชอบงานนั้นให้เกิดผลดีที่สุด และต้องสามารถตรวจสอบความส าเร็จได้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หน้า 1-3) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 18 ว่า 
การศึกษาปฐมวัย ให้จัดในสถานพัฒนาปฐมวัย ได้แก่ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการ
พิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, หน้า 91) และในมาตรา 
41 ได้บัญญัติว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ              
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในเรื่องการจัดบริการ 
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สาธารณะด้านการจัดการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก มาตรา 42 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ ประเมิน
ความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและมีหน้าที่ประสานส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน โดยต้องประเมินมาตรฐานคุณภาพและช่วยให้เข้าสู่คุณภาพ นอกจากนี้ได้ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาลเมือง
พัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและ มาตรา 17 (6) บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาและ มาตรา 30 ให้รัฐถ่ายโอนภารกิจบริหาร
สาธารณะแก่ท้องถิ่น ช่วยเหลือท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนแก่ ท้องถิ่นตามความจ าเป็นและความต้องการ
จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดการศึกษา  (กรมการปกครอง, 2545, หน้า 
48-50)   
 ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นหน่วยส าคัญที่สุดใน การปฏิบัติการเพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้มีคุณภาพ  เป็นเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเด็ก จึงเป็นหน่วยงานที่รัฐต้องเอาใจใส่และให้การสนับสนุน
ส่งเสริมทุ่มเททรัพยากรในการบริหารจัดการ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข้มแข็งในการด าเนิน
ภารกิจในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเจตนารมณ์แห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์   โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัด
การศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนแล้วส่วนมากจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน           
ได้พบว่าในจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษาก่อนวัยเรียนอยู่นั้น  ก าลังประสบปัญหาที่ท้าทาย
ส าคัญคือ การที่มีจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มที่ได้ปิดตัวลง 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรในวัยเรียนมีจ านวนลดลงและความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการ
ส่งบุตรหลานไปเรียนยังสถานศึกษาในตัวเมือง หรือสถานศึกษาในสังกัดของเอกชนมีจ านวนมากขึ้น 
เนื่องมาจากบริบทที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางแห่งยัง
ขาดแผนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ขาดงบประมาณด้านการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ด้านต่าง ๆ 
ขาดการร่วมมือการจัดการและร่วมตรวจสอบที่มีแนวทางร่วมกัน จึงท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง จึงท าให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนยังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนจัดการท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ เป้าหมาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการบริหาร โดยให้เป็นรูปแบบการบริหารงานที่มีบุคคลหลาย ๆ คน เข้าไปมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการ
บริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550, หน้า 2) การมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึก
ในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร (Chris Argyris, 1964, p. 35 อ้างถึงใน                  
ภารดี  อนันต์นาวี, 2552, หน้า 30-32) การมีส่วนร่วมใน การท างาน แม้ว่าจะไม่ได้รับมอบหมายให้ท างาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่หากได้รับมอบหมายให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน                
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โดยบุคคลผู้นั้นได้มีส่วนผลักดันให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จ อาจสร้างแรงจูงใจให้ บุคคลนั้นอยากท างาน
ร่วมกับองค์การต่อไปเรื่อย ๆ (อนิวัช แก้วจ านงค์, 2550, หน้า 207) นอกจากนี้ ผู้บริหารควรมีความ
เชื่อมั่น และไว้วางใจในตัวผู้ร่วมงาน มีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวเป็นไปอย่างฉันท์มิตร ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงาน มีการรับฟังค าแนะน าและความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ และน ามาปฏิบัติอย่าง
จริงจัง โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งที่จะสนับสนุนความพยายามที่จะให้เป้าหมายขององค์การสัมฤทธิผลตามที่วางไว้  
(Likert, 1997, p. 211 อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551, หน้า 126) ทังนี้ จะเห็นได้ว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมยังมีผลต่อ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ท างานขององค์การและมีประโยชน์หลายประการ 
เพราะจะก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร และผู้ร่วมงานทุกระดับในองค์การ ลดความขัดแย้งใน
การท างาน และเพ่ิมความไว้วางใจซึ่งกันและ กันมากขึ้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ช่วยให้
ผู้ร่วมงาน มีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า สร้าง ความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ ลดค่าใช้จ่ายและใช้
ทรัพยากรอย่างทะนุถนอม ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของ องค์การ (จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน้า 71) 
 จากสภาพปัญหาการบริหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและบริหารการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาความต้องการในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 

3.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  การบริหารแบบมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการกล่าวถึงหลักการและแนวคิดไว้ดังนี้ 
   สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2542, หน้า 127) ได้กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายด้วยตัวของเขาเอง ก็ถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่มีความส าคัญ
ที่สุด เพราะเป็นการมีส่วนร่วมทางสมองหรือทางความคิด เมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
หรือโครงการนั้นบรรลุ นอกจากนั้นยังเกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของในเป้าหมายหรือโครงการ ดังนั้น
เมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ และกระตือรือร้นให้งานบรรลุตามที่เขาได้มีส่วนก าหนดขึ้นมานั้น  
การมีส่วนร่วมยังหมายถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ ขององค์การ ดังนั้นจึงเป็นการ
ตอบสนองความต้องการทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์ด้วย   
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   วิโรจน์ สารัตนะ (2542, หน้า 25-40) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนในการบริหารโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้  1. ก าหนดจุดมุ่งหมายและความต้องการ  2. ก าหนดนโยบาย  3. ก าหนดแผนงาน  4. การ
อนุมัติงบประมาณ  5. การน าแผนไปปฏิบัติ  6. การประเมินผล   
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544, หน้า 137) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
คือ   
    1. การบริหารโดยการมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการบริหารที่ผู้บริหารใช้ยุทธศาสตร์เพ่ือ
ระดมก าลังความคิด จิตใจ ให้เกิดพลังการบริหาร โดยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่เอ้ือต่อ รูปแบบ
การบริหาร   
    2. การบริหารที่องค์กรจะได้ทั้งมือ หัวใจ และความคิดนั้น เป็นการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพตามความหวังทางการบริหาร โดยได้รับการพิสูจน์จากการวิจัยตามเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว 
    3. การบริหารโดยการมีส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรมและให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิด 
ร่วมกันท าตั้งแต่ระดับกลุ่มเล็ก ๆ จนกระท่ังกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบมากขึ้น และมีความหลากหลาย   
    4. การน าการบริหารโดยการมีส่วนร่วมไปใช้ ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ตัวผู้บริหาร 
บรรยากาศขององค์การ นิสัย และความเคยชินของพนักงานในองค์การเอง 
   อคิน  รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ     
    1. การก าหนดเป้าหมาย สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข     
    2. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา     
    3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน     
    4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
   ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 206-207) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็น
แนวความคิด ในการบริหารแผนใหม่ที่จูงใจให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบในองค์กร
ที่ตน ปฏิบัติงานอยู่ด้วยความเต็มใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน 
เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง                    
เพ่ือประโยชน์ในการระดมก าลังความคิดและแบ่งภาระหน้าที่ของผู้บริหารโดยมีหลักของการมีส่วนร่วม           
ในองค์กรที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานขององค์กร 3 ประการ คือ   
    1. เงื่อนไขด้านบริหารงาน ผู้รับผิดชอบในองค์กรจะต้องพิจารณาว่าองค์กรที่ตน
รับผิดชอบอยู่นั้นเป็นองค์กรประเภทใด และจะสามารถจัดให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ได้มากน้อยเพียงไร เพราะเหตุว่า ลักษณะขององค์กรไม่เอ้ือต่อการที่จะน าเอาวิธีการมีส่วนร่วม   
    2. เงื่อนไขด้านประสิทธิผลของงาน เงื่อนไขนี้ย่อมอาศัยปัจจัยด้านเวลาอย่างเพียง
พอที่จะจัดให้มีส่วนร่วม ตลอดจนปัจจัยในทางการเงินที่จะน้อมน าให้สมาชิกในองค์กรนั้นเข้ามามีส่วนร่วม
ว่าจะได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ นอกจากนี้เนื้อหาสาระของการที่จะเชิญชวนให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร
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ต้องเป็นสิงที่ตรงกับความประสงค์ขององค์กรนั้น ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างหัวหน้างาน
กับผู้ร่วมงาน และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกของกลุ่มในการท างานร่วมกัน   
    3. เงื่อนไขด้านผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน การมีส่วนร่วมในองค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้                 
ถ้าผู้ร่วมงานไม่สนใจหรือมิได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร การที่จะ
กระตุ้นเตือนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเกิดความสนใจได้นั้นจะต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง
ให้แก่บุคคลเหล่านั้น การมอบหมายให้ท าตามความถนัดและความสนใจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้ร่วมงานได้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและเกิดส านึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารขององค์กร ความส าเร็จ
ขององค์กร การมีส่วนร่วมจะเกิดข้ึนจากการสร้างสถานการณ์ให้เอ้ืออ านวย ต่อการมีส่วนร่วมโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้จากสิ่งแวดล้อมในขณะนั้น 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550, หน้า 2) ได้กล่าวถึง วิธีการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา คือ เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยให้เป็นรูปแบบ              
การบริหารงานที่มีบุคคลหลาย ๆ คน เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมตัดสินใจ 
เพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
   จันทรานี  สงวนนาม (2551, หน้า 167) ได้กล่าวว่า ประเด็นส าคัญของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม อยู่ที่การให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วม 3 ด้าน คือ   
    1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดหมายชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่ง ๆ 
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควร เข้าร่วม
หรือไม ่  
    2. ต้องมีกิจกรรม เป้าหมายการให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรม
ว่ามีรูปแบบและลักษณะงานอย่างไร เพ่ือที่บุคคลจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่   
    3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องระบุ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ
การมีส่วนร่วม อยู่แล้วโดยพื้นฐาน   
   อากีริส (Argyris,  1964, p. 35 อ้างถึงใน ภารดี  อนันต์นาวี,  2552, หน้า 30-32) ได้
กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานใน
องค์การ  ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วย
ความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กรควรประกอบด้วย  สาระส าคัญอย่างน้อย 3 
ประการ คือ   
    1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพันกับ
องค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร แม้เพียง
ได้รับฟังความคิดเห็น ก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร   



วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (Online)           ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)         ISSN 2697-5270 

    

 
21 

    2. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็นแล้วยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิกและ
ความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์กร ท าให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็น
การยินยอมและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุน 
และผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่  
    3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดง
ความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
   เมตต ์ เมตต์การุณ์จิต (2553, หน้า 24-25) ได้กล่าวว่า หลักการส าคัญของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม คือ การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ สิ่งเหล่านีจะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความเข้าใจ ในปัญหาของ
หน่วยงาน ส าหรับการเพ่ิมค่าจ้างอาจมิใช่เป็นสิงจูงใจให้ท างานได้อย่างเต็มที่เสมอไป แต่การให้รางวัลด้วย
การชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติ อาจเป็นแรงกระตุ้นที่ส าคัญท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงาน เกิดพลังต่าง ๆ ในการท างาน 
เมื่อประสบความส าเร็จผู้ปฏิบัติยิ่งมีความภาคภูมิใจแม้จะมิได้รับเงิน หรือค่าจ้างเป็นการตอบแทนก็ตาม 
การท างานที่ผู้บริหารคิดค านึงถึงผลประโยชน์แต่ด้านเดียว การท างานตามตารางท าตามกรอบก าหนด               
มีการควบคุมทั้งเวลาและกฎระเบียบโดยมิให้ผู้ปฏิบัติ  มีส่วนร่วมในกิจการ องค์กรย่อมไม่สามารถเกิดการ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ดี เพราะสมาชิกในหน่วยงานไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และอาจไม่เห็นด้วยกับ
นโยบาย การยอมท าตามค าสั่งของผู้บริหาร จึงเป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานอย่างฝืนใจ ดังนั้น
ผลผลิตที่ได้จึงไม่ดีเท่าท่ีควรเพราะ ไม่ได้เกิดจากความภาคภูมิใจในความส าเร็จ เนื่องจากความส าเร็จที่เกิด
จากผลงานของผู้บริหาร ในที่สุดองค์กรก็จะมีพฤติกรรมการท างานในลักษณะที่ต่างคนต่างท าไปตามหน้าที่ 
เป็นผลน าไปสู่การไม่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใด ๆ    
   จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมตต์ เมตต์การุณ์จิต ได้สรุปปรัชญาการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมได้ดังนี้   
    1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการท างานในแบบบรรยากาศแบบประชาธิปไตยมี
การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการบริหาร   
    2. โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีข้อจ ากัดด้านร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้ด้วยคนเดียว จึงต้องมีการร่วมแรงร่วมใจ  
กันแก้ปัญหาในข้อจ ากัดดังกล่าว   
    3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การ
ท างาน ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดความผูกพันทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม ที่มีต่อกิจกรรมนั้น ๆ 
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   จรัส อติวิทยาภรณ์ (2554, หน้า 269) ได้กล่าวถึง รูปแบบของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย           
6 ขั้นตอน คือ  1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา สาเหตุ และความต้องการ  2. การร่วมคิดค้นหา
แนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา 3. การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 4. ร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าหมาย 5. ร่วมกันควบคุม ติดตามและ
ประเมินผล 6. ร่วมกันปรับปรุง แก้ไข เพ่ือไม่ให้ปัญหาเกดิขึ้นในองค์การอีกต่อไป   
  จากหลักการและแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเกิดจากการ               
ที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อรูปแบบการบริหารที่กระตุ้นเตือนให้ผู้ร่วมงานเกิดทัศนคติที่ดี  มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ สามารถ
ร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนงาน สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
การยอมรับเป้าหมาย ท าให้รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในเป้าหมายหรือโครงการ มีการก าหนดลักษณะงานให้
ตรงตามความถนัดและความสนใจ สามารถร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมาย มีบรรยากาศ
ในการท างานเป็นรูปแบบ ประชาธิปไตย ผู้ร่วมงานสามารถมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือค้นหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ร่วมกัน 

 

4.  กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 84 คน 
 5.2 ระเบียบวิธีวิจัย  
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีระบบ เป็นขั้นตอน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอน ดังนี้ 
   ศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
    1. ประชากรที่ศึกษา 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น  
84 คน  
    2. กลุ่มประชากร 
     กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 84 คน ซึ่งใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  ลักษณะของเครื่องมือ  เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ตอนที ่1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  
   ตอนที่ 2 ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert, 1967, pp. 90-95)                        
โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง    มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง    มีความต้องการอยู่ในระดับมาก  
3  หมายถึง    มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง    มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
1  หมายถึง    มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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   1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ถึงผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองส่งถึงผู้วิจัยถึงผู้บริหารและครูผู้สอนที่ประชากร
ปฏิบัติงานอยู่ พร้อมขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถาม ให้ประชากรที่ระบุชื่อไว้หน้าซอง
จดหมาย โดยขอความกรุณาตอบและส่งคืนแบบสอบถามภายใน 2 สัปดาห์               

   3. ผู้วิจัยติดตามส าหรับแบบสอบถามที่ไม่ได้รับคืนโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ 
   4. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบตามจ านวนแล้วผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามไป
วิเคราะห์ข้อมูลและน าไปอภิปรายผลต่อไป  
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) ตามรายละเอียดดังนี้  
   5.5.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
   5.5.2 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความต้องของการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103)  
ดังนี้ 

     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for the Social Sciences : SPSS) 
 

6.  ผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง แนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย สรุปสาระส าคัญตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและ



วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (Online)           ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)         ISSN 2697-5270 

    

 
25 

บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.34, S.D. = 0.30) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกข้อมีสภาพที่เป็นอยู่ ในระดับมาก โดย ด้านการร่วมรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ( ̅  = 4.43, S.D. 
= 0.36) และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.38, S.D. = 0.40) ด้านการร่วมแสดงความ
คิดเห็น ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.38) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( ̅ = 4.24, S.D. = 0.44) เรียง
ตามล าดับ ดังนี้  

  ล าดับที่ 1 คือ ด้านการร่วมรับผิดชอบ 
  ล าดับที่ 2 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
  ล าดับที่ 3 คือ ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็น 
  ล าดับที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

7.  อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษา เรื่อง แนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยอภิปราย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งพบประเด็นส าคัญเพ่ือน ามาอภิปราย ดังนี้ 
  ความต้องการในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายพบว่าครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีความต้องการในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องชิตพล สุวรรณผา 
(2556, หน้า 95-104) ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา                     
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  ด้านผู้เรียนในโรงเรียน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความไว้วางใจ ด้านการ
กระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
ร่วมกัน ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการร่วม
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ และด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและ
ความสามารถดูแลตนเองได้ และนิติพงษ ์แก้วกัลยา (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนในโรงเรียนประถมศึก ษา  
กลุ่มสถานศึกษาที่ 15 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับดังนี้                    
1) ด้านการกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ  2) ด้านการร่วมก าหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายและรับผิดชอบ การด าเนินการ 3) ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและด้านความไว้วางใจ 4) ด้านความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
ร่วมกัน 5) ด้านความมีอิสระที่จะรับผิดชอบและความสามารถดูแลตนเองได้  และ 6) ด้านความไว้วางใจ 
ตามล าดับ 2. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน ดังนี้ 1) ผู้บริหารควรกระจายอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
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แสดงออกการตัดสินใจ การให้โอกาสในการจัดการเรียนการสอน 2) ผู้บริหารควรมีบทบาทในการ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 3) ควรมีการท างานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิด
เห็น ก าหนดทิศทางการศึกษาและมีการวางแผนงานการก าหนดวัตถุประสงค์  4) ควรมีการกระจายการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 
5) ควรมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์กร การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรด้วยความเต็มใจ
ให้มีการสร้างความสามัคคีขององค์กร และ 6) ควรมีการบริหารงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ครูมีการ
สื่อสารด้านเทคโนโลยี และสอดคล้องกับแนวคิดของลิเคิร์ท (Rensis Likert, 1961, p. 223) ได้กล่าวถึง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการตัดสินใจ กระท าโดยกลุ่ม
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่  การติดต่อสื่อสารไม่เพียงแต่จากบนลงล่าง 
(downward communication) และจากล่างขึ้นบน (upward communication) แต่ยังมีการติดต่อ 
สื่อสารตามแนวนอน (horizontal communication) ระหว่างเพ่ือน ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน  
ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะพยายามให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่า พวกเขามีความส าคัญความเก่ียวพันระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาภายในบรรยากาศของความเป็น มิตรภาพ องค์การที่เป็นทางการและองค์การที่
ไม่เป็นทางการจะเข้ากันได้เป็นอย่างดี 
 
8.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ได ้
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  8.2.1 ควรศึกษาปัญหาของการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือน ามาพัฒนาให้การ
บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  8.2.2 ควรมีการศึกษาสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็นในการบริหารงานตามมาตรฐาน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
  8.2.3 ควรมีการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแนว
ทางการบริหารงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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