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49252306 : สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสําคัญ :  คุณลักษณะของผูบริหาร  /  การมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา   
  ปรารภ  หลงสมบุญ : คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ  : 
ผศ. วาที่ พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร และ รศ.ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร.   135 หนา. 
 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร   2)  ระดับการ
มีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา 3) คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวม    ของ
ชุมชนในสถานศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 118  โรงเรียน โดยมีผูบริหาร 236  คน ครู  
236  คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 236  คน รวมทั้งสิ้น  708  คน เปนผูใหขอมูล  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ตามแนวคิดของ       
สตอกดิลล (Stogdill)  และการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา ตามแนวคิดของโคเฮนและ
อัพฮอฟฟ  (Cohen  and  Uphoff  ) สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย           สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลของการวิจัยพบวา 
 1.คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกดั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 
อยูในระดับ มาก ทั้งโดยภาพรวม และแยกพิจารณาในแตละดาน 
 2.การมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม   
เขต 2 อยูในระดับ มาก ทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแตละดาน 
 3.คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน โดยภาพรวม ไดแก 
คุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม คุณลักษณะทางสังคม อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 The purposes of this research were to determine 1) the level of administrators’ traits , 
2) the  community participation in school , 3) the administrators’ traits affecting community 
participation in school . The samples were  118 schools under the jurisdiction of 
Nakhonpathom Educational Service Area Office 2 ,including   236 administrators , 236 
teachers , 236 basic education school committees  ,708  in total .The research instrument 
were questionnaires on the administrators’ traits according to the viewpoints of Stogdill  and  
the community participation in school according to the viewpoints of Cohen  and  Uphoff  . 
The  statistics applied for this research were frequenncy ( f) , percentage (%) , mean (X) , 
standard deviation ( S.D ) ,coefficient of correlation , and stepwise multiple regression 
analysis. 
 The findings revealed as follows : 
 1. The administrators’ traits  in the school  under the jurisdiction of Nakhonpathom 
Educational Service Area Office 2 ,were at a high level both as a whole and as an individual. 
 2. The community participation in the school  under the jurisdiction of Nakhonpathom 
Educational Service Area Office 2 ,was at a high level  both as a whole and as an individual. 
 3. The administrators’ traits affecting community participation in school under the 
jurisdiction of Nakhonpathom Educational Service Area Office 2 as a  whole was the 
administrators’ traits as a whole and social traits , at the significant level of 0.5 
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จนสมบูรณ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดใหความรูแนวคิดและ
แนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ไดแก นายนพดล เดนดวงผูอํานวยการโรงเรียนสามพราน
วิทยา นายเกื้อกูล ศรีสวัสด์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาพูด ดร.ธีรพงษ ศรีโพธิ์ ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2  นางปารมรัตน เชื่อมสามัคคี ครู คศ. 3 โรงเรียน      
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาชวยเหลือในการตรวจสอบแกไขเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งไดอํานวยความสะดวก ใหความรวมมือ      
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณสําหรับทุกกําลังใจ ความชวยเหลือและคําแนะนําอันมีคุณคาจากรุนพี่ 
เพื่อน ๆ รุนที่ 26 ทุก ๆ คน ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือเสมอมา 
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ ขอมอบเพื่อตอบแทนแดพระคุณของ คุณพอโนรี หลงสมบุญ 
ครู อาจารย ที่ไดอบรมส่ังสอนมาในอดีต รวมทั้งญาติพี่นอง และทุกทานที่มีสวนสําคัญตอ
ความสําเร็จของงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
 การปฏิ รูปการศึกษาเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสูสิ่ งที่ดีขึ้น                   

อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดคนไทยที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี เกง มคีวามสขุ 
การพัฒนาคนไทยใหมีศักยภาพ  ตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ  ได รับ             
การสนับสนุนสงเสริมดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือตองใชทรัพยากรที่มีอยู      
อยางประหยัดและคุมคา ลดขั้นตอนการบริหาร มีบุคลากรมืออาชีพ บริหารงบประมาณ                
ดวยความโปรงใสและใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจึงไดปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารใหม โดยการยุบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอ และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ โดยแบงสวนราชการใหม เปนการบริหารราชการ
สวนกลางและ การบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา1 ทั้งนี้ในการพัฒนา
การศึกษาของประเทศในอนาคตนั้นตองอาศัยการมีวิสัยทัศนและกระแสโลกาภิวัตนรวมทั้ง
สิ่งแวดลอมตางๆมากําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาทั้งในสวนที่ เปนผลผลิต ปจจัย และ
กระบวนการโดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน รวมถึงองคกร
ตางๆเพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 2 

จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  หมวด  5  วาดวยการบริหารและการ
จัดการศึกษา  สวนที่  1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา  36  บัญญัติไววาใหสถานศึกษา
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง 

____________________________ 
1กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน (กรงุเทพมหานคร : 

โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 74. 
 2กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ สาํนกังานทดสอบทางการศึกษา, แนวคิดเกี่ยวกับ
มาตรฐานและตัวบงชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานดานผลผลิต ปจจัย และกระบวนการ(กรงุเทพฯ:        
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2540),1. 
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มีความคลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา3

ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะบริหารงานตาง ๆ ในสถานศึกษา
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยการอาศัยความรวมมือจากบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ทุกฝาย  เชน  ครูสอนในสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  เนื่องจากการบริหารงาน                
ในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น   จําเปนตองอาศัยผูบริหารและผูรวมงานที่มี
ประสิทธิภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองใชวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งที่เปนศาสตรและศิลป
มาประยุกตใชเพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้น  และพัฒนาใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปจจุบันและอนาคต4    

              

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ
หลายประการโดยเฉพาะ ทรัพยากรทั้ง 4 Ms ไดแก คน (Man) งบประมาณ(Money) วัสดุ อุปกรณ
(Materials) และการจัดการ (Management) ในบรรดาปจจัยที่สําคัญเหลานั้น “ทรัพยากรมนุษย” 
จัดวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่ง ดังมีคํากลาววา “ถาประเทศใดไมสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยได   
ก็จะไมสามารถพัฒนาทรัพยากรดานอื่นไดมากนัก ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 5 
ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ  
ฉบับที่  9  (พ.ศ.2545 – 2559)  ที่มุงเนนพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยสมบูรณทั้งทางรางกาย   จิตใจ   
สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับ 
 
____________________________ 

3สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , สํานักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พทุธศกัราช  2545 
(กรุงเทพ ฯ :  บริษัทพริกหวาน กราฟก  จาํกัด , 2542),22-24. 

4อัขราธร  สงัมณีโชติ “ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาทีพ่งึประสงคของชุมชน”
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2550), 1-2. 

5นงนุช  วงษสวุรรณ , การบริหารทรัพยากรมนุษย (จันทบุรี : มหาวทิยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี, 2544), 6. 
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ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพ  ใน  3  ดาน  
คือ  เปนสังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทร
ตอกัน6 

ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณโดยมีการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญนั้น
โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งทางสังคมที่มีสวนชวยในการพัฒนาคนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาเปน
องคกรที่มีความสําคัญที่สุดในการสรางสรรคคุณภาพผูเรียน7 ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาซึ่งรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีความใกลชิดกับผูเรียน สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งจะทําใหผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการดําเนินงาน
ในสถานศึกษาโดยการบริหารงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบจึงเปนปจจัย
สําคัญอันจะทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ8 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของการปกครอง 
ประเทศ  ไดกําหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการศึกษาไว ที่สําคัญ ไดแก มาตรา 43    กําหนดให
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยรัฐจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ จะตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน9  ในปจจุบันไดรับการตอบสนองอยางเปน
รูปธรรม คือ การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติหลักสําคัญ
การจัดการศึกษาไวในมาตรา 8(2)   ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9(6)  
____________________________ 
   6สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรม (พ.ศ. 2545 – 2559) (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2545),6.  

 7กระทรวงศกึษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง หลักสตูรผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษาและผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ
ภัณฑ, 2545), 79. 

8สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2, ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของผูบริหารสถานศกึษา (นครปฐม : สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 2, 
2548),1. 

9กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2541), 11.  
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กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมจากบุคคล องคกรชุมชน องคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน และสถาบันสังคมอื่นๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ     
ของชุมชน โดยเฉพาะมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา    
ที่ต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นๆ    ในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ รวมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรอบรู 
ความชํานาญ ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา10 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในปจจุบันนี้ ชุมชนจะตองเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางแทจริง เพื่อใหการศึกษาของชุมชนมีความเจริญกาวหนาทันตอ
การพัฒนาของสิ่งอื่น ๆ รอบดาน ซึ่งชุมชนจะตองถือวาเปนภาระหนาที่ที่เปนความจําเปนอยางยิ่ง
ในการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนของตนเองใหเจริญกาวหนา  สนับสนุนใหการศึกษาเปนเครื่องมือ
พัฒนาลูกหลานของชุมชนใหมีคุณภาพ โดยพยายามผลักดันใหโรงเรียนเปนหนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น ชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห เพื่อหาจุด
พัฒนาการศึกษารวมกับคณะครู รวมแสดงความคิดเห็น    รวมแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น        
ใหไดรับความสําเร็จ รวมคนหาผูที่มีความรู ความสามารถในทองถิ่นใหเขามาชวยพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนเพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
ผสมผสานกับความรูสมัยใหม เชน การปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  จัดและ
ตกแตงสิ่งแวดลอมในโรงเรียน รวมรณรงคหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ 
ที่ทางโรงเรียนจัดใหมีขึ้น รวมแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นนั้นตลอดจนสรางความ
ภาคภูมิใจในผลงานการพัฒนาการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จรวมกัน  

 ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชน จึงมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตการที่จะไดรับความรวมมือ รวมแรงจากชุมชนอยางเต็มที่นั้น  ผูบริหารสถานศึกษา 
นับวาเปนบุคคลสําคัญยิ่งเนื่องดวยเปนผูมีบทบาทตอการบริหารในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาและ  
_________________________ 

10พนม พงษไพบูลย และคณะ, รวมกฎหมายการศึกษาเขาสูโครงสรางใหม กระทรวง
ศึกษาธกิาร,พมิพครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช จํากดั, 2546), 109 – 123. 
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มีฐานะเปนผูนําองคกร   ความสําเร็จและประสิทธิภาพขององคกรจะมีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยู
กับความสามารถของผูบริหารองคกร11 และการที่ผูบริหารจะสามารถพัฒนางานในสถานศึกษา  
ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพโดยที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดนั้น  ปจจัย
หนึ่งที่จะสงผลตอนําพาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  คือ  คุณลักษณะของผูบริหาร  ดังแนวคิด
ของจูงและแมกกินสัน (Chung  and  Magginson)  ที่เสนอวา  คุณลักษณะของผูนําเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่สามารถทําใหการทํางานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ12 และหาก
ผูบริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  ชุมชนยอมเกิดความพอใจและใหความรวมมือกับสถานศึกษา
ในทุกๆดาน13 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาเพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
ปญหาของการวิจยั 

คุณลักษณะของผูบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงานในสถานศึกษาและการไดรับ
ความรวมมือจากชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังกลาวแลว  แตจาก           
ผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา ป พ.ศ. 2548     
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครปฐม  เขต 2  พบวาสภาพการบริหารงานสถานศึกษา    
ของผูบริหารดานการบริหารทั่วไป ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศกึษา  
ยังอยูในลําดับที่ไมนาพอใจ14   
_________________________ 

11สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา (กรงุเทพ 
: สํานักนโยบายและแผนการศึกษา, 2547) , 246. 

12Kae H.Chung  and  Leeon  C.  Megginson,Organization  Behavior  
Development  Managerial  Skills(New  York  :  Harper  and  Row  Pubishers,1981),120. 

13อัขราธร  สังมณีโชติ, “ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาทีพ่ึงประสงคของชุมชน”
(วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ,2550), 6. 
 14กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา,สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐมเขต2,  
“ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของผูบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษานครปฐม  เขต 2,” 2548. (อัดสําเนา)   
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จากปญหาสภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในเรื่องของการมีสวนรวมของชุมชนที่พบ
นี้  แสดงใหเห็นไดวาคุณลักษณะของผูบริหารยอมเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ดังผลจากการวิจัยของศศิธร  สุวรรณดี  ที่วิจัยเรื่องคุณลักษณะ
ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียน
เทศบาล  เขตการศึกษา 1  และพบวา  คุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนในภาพรวม   และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสงผล 6  
งานคือ  งานการใหบริการชุมชน  งานการรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน  งานเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น  งานเกี่ยวกับกรรมการโรงเรียน  งานการจัดตั้งกลุม  
ชมรม  สมาคม หรือมูลนิธิ  ฯลฯ และงานการประชาสัมพันธ 15 นอกจากนั้นจากรายงานโครงการ
การศึกษารูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ป พ.ศ. 2547 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2  พบวาชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับนอย16 ทําใหไมทราบทิศทางการบริหารงานของผูบริหารและใชคุณลักษณะ
ของผูบริหารในการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายได ดังนั้นหากผูบริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  
มีความสามารถที่จะนําพาชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาได ก็จะสงผล
ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากปญหา 
ที่พบผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2  เพื่อนําผลการวิจัยมาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอไป 
 
 
 
_________________________ 

15ศศิธร  สุวรรณดี, “ คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงนดานความสมัพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับชุมชนในโรงเรียนเทศบาล  เขตการศึกษา 1”(วิทยานพินธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร , 
2547),99. 
 16 กลุมสงเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ,สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม  
เขต 2,  “รายงานโครงการการศึกษารูปแบบโรงเรียนนติิบุคคลกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน     สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐม  เขต 2 ,” 2548. (อัดสําเนา)    
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วัตถุประสงคของการวิจยั 
จากความเปนมาและสภาพปญหาที่กลาวมาแลวนั้นผูวจิัยกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย   

ไวดังนี ้
1.เพื่อทราบคณุลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม  เขต 2 
2.เพื่อทราบการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศกึษาสงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

นครปฐม   เขต 2 
3.เพื่อทราบคณุลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม   เขต 2 
 

ขอคําถามของการวิจัย 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวจิัยผูวิจัยไดกาํหนดขอคําถามของการวิจัย     

ดังตอไปนี้ 
1.คุณลักษณะของผูบริหารสถานศกึษาสงักัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษานครปฐมเขต 2 

อยูในระดับใด 
2.การปฏิบัติงานดานการมสีวนรวมของชมุชนในสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที ่    

นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 
3.คุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานดานการมีสวนรวมของชุมชนใน

สถานศกึษาหรือไม 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย  ผูวิจัยไดกาํหนดสมมติฐานของการวิจยั ไวดังนี ้

      1.คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครปฐมเขต 2  อยูในระดับ
ปานกลาง 

2.การปฏิบัติงานดานการมสีวนรวมของชมุชนในสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับปานกลาง 

3.คุณลักษณะของผูบริหาร สงผลตอการมสีวนรวมของชมุชนในสถานศึกษาสงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  
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ขอบขายเชิงทฤษฏขีองการวิจยั 
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคมที่มี

ลักษณะเปนองคกรเปด  การบริหารของโรงเรียนจะมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ(system 
approach) ตามแนวคิดของแคทซและคาหน (Katz and Kahn ) ที่กลาววาองคกรที่เปนระบบเปด
จะประกอบดวยระบบยอยๆภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมภายนอกซึ่ง
ประกอบดวย  ปจจัยการนําเขา (Input)   กระบวนการ (Process)  และ ผลผลิต(Output) ซึ่ง
องคประกอบทั้ง  3  นี้  จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม (Context) 
และขอมูลยอนกลับ (Feedback)17   สําหรับปจจัยการผลิตในระบบการศึกษา  คือ  การจัดการ
ศึกษา  บุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ   ปจจัยเหลานี้ถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ
ขององคกร  ซึ่งไดแก  การบริหาร  การเรียนการสอน  การนิเทศ   เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของงาน18 
ในการวิจัยครั้งนี้  ปจจัยนําเขา  (Input)    ไดแกคุณลักษณะของผูบริหารซึ่งเปนปจจัยนําไปสู
ผลผลิต (Output)  คือ ความพึงพอใจของชุมชนที่นําไปสูการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา  
ในสวนของคุณลักษณะของผูบริหารนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารแตกตางกันออกไป  แตมีจุดประสงคที่คลายคลึงกัน  คือ ตองการเห็น
ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพอันจะสงผลทําใหสถานศึกษามีคุณภาพตามไปดวย  เชน ควิเบิ้ล 
(Quible)ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของผูนําวา    ตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 1)มีศิลปะในการ
ทํางาน    2)ฉลาดรอบรู  กลาตัดสินใจ  3)ศึกษาความรูเพิ่มเติมและใสใจปรับปรุงงาน 4)มีความ
ซื่อสัตย  ขยันและมีความคิดริเร่ิม  5)มีความยุติธรรม  6)สุขภาพแข็งแรง 7)ทํางานรวมกับผูอ่ืนได19  
สวน  แซคส ( Sachs)  ไดกลาวไววา  ลักษณะของผูนําที่ดีตองประกอบไปดวย   
1) มีความเขาใจตนเอง  2) ยอมรับฟงและเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน  3) มีความเขาใจใน
สถานการณของผูรวมงาน  4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  5)  สามารถนําความคิด  
_________________________ 

17Daniel Katz and Robert L. Kahn ,The Social Psychology of organizations , 2 nd 
ed .(New York :John Wiley & son ,1978 ), 20. 

18 สุภาวดี  คําเกลี้ยง, “ คุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  มหาวิทยาลัยมหิดล”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550), 6. 
 19 Zane  K.Quible , The  Administrative  Office  Management  Function, 2 nd ed.    
( Westport  Connecticut : GreenWood , 1980 ) , 15 – 17. 
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ของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน20   และ  บารนารด (Barnard)  ยังแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารที่ดี  คือ  1)  ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality  and   
Undulation)  2) ความสามารถในการตัดสินใจ(Decisiveness) 3) ความสามารถในการจูงใจ
(persuasiveness) 4)  ความรับผิดชอบ (responsibility)  5) ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual   
capacity) 21 จากแนวคิดตางๆ ดังกลาว  จะเห็นไดวา  คุณลักษณะที่ดีของผูบริหารนั้นมีอยูหลาย
ประการ  แตในที่นี้  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวคิดของสตอกดิลล (Stogdill)ที่กลาวถึง ลกัษณะของ
ผูบริหารที่ดี ดังนี้ คือ 1)  ลักษณะทางกาย (physical characteristics)  2) ภูมิหลังทางสังคม 
(social background)    3) สติปญญาและความสามารถ (intelligent and ability)  4)บุคลิกภาพ 
(personality)   5)  ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task-related characteristics 6)  ลักษณะทางสังคม 
(social characteristics) 22   

ในสวนของการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษานั้น   ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม  ดังนี้  คือ   แมคดา (Macda) ไดกลาวถึงรูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชนไววา  มี  3 ลักษณะ ไดแก  1) การมีสวนรวมเชิงแขงขัน  2) การมีสวนรวมเชิงไม  
แขงขัน  3) การมีสวนรวมแบบเฉื่อยชา 23  สวนแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟฟ  (Cohen  and  
Uphoff  )ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมเปน 4  แบบ  คือ  1)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(Decision  making)  2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (Implementation)   3)การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน (Benefits)และการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 24  
__________________________. 

20 Benjamin  M.Sach , Educational   Administration :  A  Behavioral  Approach 
(Boston : Houghton  Miffin  Company , 1966 ) , 3 – 4. 

21 Charter  I.  Banard  , Organizatin  and  Management  (Cambridge : Harvard  
University  Press , 1969 ) , 93 – 100. 

22 Ralph M. Stogdill , Handbook  of Leadership : A Survey of Theory  and 
Research (New York : the Free Press , 1981 ) , 75 -76 . 
 23John H. Macda, Present Organization and Participation in Tansania in Studies 
in Rural Participation (New Delhi : Oxford IBM Publishing, 1982), 8. 

24J. M.Cohen and N. T. Uphoff, Rural Development Participation : Concepts and 
Measures for Project Design Implementation and Evaluation Rural Development  
Center(New York : , Cornell University,1980), 219 - 222. 
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นอกจากนัน้ นงรัตน  ศรีพรหมยังไดกลาวถงึการมีสวนรวมไววา ผูปกครองและชุมชน  มีลักษณะ
การเขามามีสวนรวมในสถานศึกษาดานวชิาการในหลายรูปแบบ คือ 1)  เปนผูสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กที่บาน  2)  เปนวิทยากรชวยสอนทกัษะความชาํนาญพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (หลักสูตร
ทองถิน่)  3)  เปนผูชวยครูเพือ่ชวยเหลือครูในฐานะครูพิเศษและใหคําปรึกษาดานอืน่ๆ  และ       
4)  เปนผูรวมประเมินผลเพือ่เปนแนวทางในการดําเนนิการครั้งตอไป25   

ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดนาํกรอบแนวคดิของสตอกดิลล (Stogdill) ในการศึกษา
เกี่ยวกับคุณลกัษณะของผูบริหาร  และกรอบแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟฟ  (Cohen  and  
Uphoff  )ในการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา  ดังปรากฏในแผนภูมิที่  1 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

25นงรัตน  ศรีพรหม,  “โรงเรยีนกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองและ
ชุมชน,”  วารสารขาราชการครู, 21 (ธันวาคม  2543 – มกราคม  2544 ) :  21 – 24.  
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ปจจัยนาํเขา(input) 
 
        -บุคลากร 
        -ผูบริหาร 

 
คุณลักษณะผูบริหาร 

    
     -งบประมาณ 
    - วัสดุอุปกรณ 

    กระบวนการ (process) 
 

  การบริหารและการจัดการ 
 

การมีสวนรวมของชุมชน 
 

การจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศการศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  ขอบขายทางทฤษฎีของการวจิัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn ,The Social Psychology of organizations ,2 nd ed. 
(New York :John Wiley & son ,1978 ), 20. 

: สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ, การวิจยัและประเมิน
คุณภาพประสทิธิภาพปการศึกษา 2540  เลม 2 ,ปจจัยและกระบวนการที่มีผลตอคุณภาพนกัเรียน
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 30 - 31. 
                    : J.M.Cohen and N.T. Uphoff, Rural Development Participation : Concepts 
and Measures for Project Design Implementation and Evaluation Rural Development  
Center(New York :Cornell University,1980), 219 - 222. 
 

สภาวะแวดลอม(Context ) 
   -สภาพทางเศรษฐกิจ 
   -สภาพทางสังคม  
   -สภาพทางภูมิศาสตรฯลฯ 

ผลผลิต (output) 
 
-มาตรฐานคณุภาพ  
  การศึกษา 
-ผลสัมฤทธิท์าง 
  การเรียน 
-คุณภาพผูเรียน 
-ความพงึพอใจของ  
 ชุมชน 

ขอมูลยอนกลบั (feedback) 

คุณลักษณะผูบริหาร 
การมีสวนรวมของชุมชน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุงที่จะศึกษาเพื่อทราบ

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนใน
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งในสวนคุณลักษณะของผูบริหาร   
ผูวิจัยใชแนวคิดของสตอกดิลล(Stogdill) โดยแบงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาออกเปน 6 
ดาน คือ  1)ลักษณะทางกาย (physical characteristics) มีสุขภาพกายดี มีวัยเหมาะสม มี
ลักษณะทาทางที่ดี 2) ภูมิหลังทางสังคม (social background) เปนผูที่มีการศึกษา มีสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจดี 3) สติปญญา (intelligence) มีสติปญญาดี มีความรู ดุลยพินิจและการ
ตัดสินใจที่ดีมีทักษะในการเจรจาอยางคลองแคลว 4)บุคลิกภาพ ( personality) มีความสามารถ
ในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนใหทันสมัย มีความสามารถในการควบคุมอารมณใหคงที่ มีความคิด
สรางสรรค มีความซื่อสัตย มีจริยธรรม มีความสามารถในการกําจัดความเครียด 5)ลักษณะที่
เกี่ยวกับงาน ( task-related)  มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ มีความมุงมั่นในการ
กํ าจั ด อุปสรรคและมีความสามารถในการนิ เทศงาน  6 )ลักษณะทางสั งคม  ( social 
characteristics)มีความสามารถในการขอความรวมมือและประสานงาน มีความสามารถในการ
บริหาร มีเสนห มีความใสใจผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ เปนที่ยอมรับของสมาชิก26 ในสวนของการมี
สวนรวมของชุมชนนั้นอาศัยหลักการที่วากิจกรรมตางๆที่มนุษยทําขึ้นเปนกระบวนการซึ่งมีขั้นตอน
มากมาย และการเขารวมกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความสําคัญแตกตาง กันไปตามลักษณะของ
กิจกรรมแตละขั้นตอน ทั้งนี้ไดจําแนกการมีสวนรวมตามขั้นตอนโดยใชแนวคิดของโคเฮนและ
อับฮอฟ (Cohen and Uphoff) คือ 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ(dicision - making) หมายถึง
การที่ชุมชนมีสวนรวมในงานของสถานศึกษาโดยการ 1) ริเริ่มตัดสินใจ (initial decisions) ดวย
การกําหนดความตองการจําเปนและลําดับกอนหลัง การเริ่มตนและการกําหนดสิ่งที่จะตองกระทํา 
2)การดําเนินการตัดสินใจ (ongoing  decisions) ดวยการแสวงหาความตองการจําเปนและลําดับ
กอนหลังของผูรวมงานอื่น การดําเนินการตอเนื่องและการแสวงหาสิ่งที่จะตองกระทําเพิ่มเติมและ 
3) การตัดสินใจปฏิบัติการ (operational decisions) ดวยการพิจารณาผูรงมงาน การประชุม
ปรึกษาหารือ การเลือกผูนํา การบริหารบุคลากรและการติดตอประสานประโยชนอยางสรางสรรค 
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ(implementations,) หมายถึงการที่ชุมชนมีสวนรวมในงานของ
สถานศึกษาดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร(resource contribution)   การบริหารและการ
ประสานขอความรวมมือ(administration and co - ordination) และการใหความชวยเหลือ
สนับสนุน (enlistment) 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (benefits) หมายถึงการที่ชุมชนมีสวน
รวมในงานของสถานศึกษายอมไดรับผลประโยชนตอบแทนในพื้นฐานที่เทาเทียมกันทั้งจาก
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สถานศึกษาเองหรือจากสวนตางที่จะตองเสียไปหากไมมีสวนรวมกับสถานศึกษาอาทิ  1)
ผลประโยชนในดานวัตถุ(material) ที่เปนรายไดหรือทรัพยสิน  2)ผลประโยชนทางดานสังคม
(social)เชนการไดรับบริการที่ดี ความสุข ความพึงพอใจ และ 3)ผลประโยชนสวนตัว(personal)  
ไดแก ความนิยมนับถือตนเอง (self -esteem)  การไดมีโอกาสใชอํานาจทางการเมือง การปกครอง 
( political power ) และความมั่นใจในตนเอง ( sense of efficacy and confidence)  4.การมี
สวนรวมในการประเมินผล(evaluation)     หมายถึงการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจาก 1) การ
ประเมินผลการทํางานของสถานศึกษาโดยตรง  2) การประเมินผลกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง  3) ประเมินความเห็นสาธารณะ27  ดังปรากฎในแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
 

26 Ralph M. Stogdill , Handbook  of Leadership : A Survey of Theory  and 
Research (New York : the Free Press , 1981 ) , 75 -76 . 
            27 J. M.Cohen and N. T. Uphoff,Uphoff. Rural Development Participation: 
Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation (New York : 
Cornell University, 1977),30 – 58. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนีม้ีดังนี ้
            1.คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ลักษณะประจําตัวของผูบริหารที่มมีาแตกําเนิดและ 
ที่เกิดจากการเรียนรูซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหสําเร็จไดอยางมีประสทิธิภาพ
ประกอบดวยคุณลักษณะดานลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ภูมหิลังทางสังคม
(Social Background) สติปญญา (Intelligent and Ability) บุคลิกภาพ (Personality) ลกัษณะที่
เกี่ยวกับงาน (Task-related Characteristics)  ลกัษณะทางสังคม ( Social Characteristics)    

2.การมีสวนรวมของชุมชน หมายถงึ การที่องคประกอบตางๆทัง้ผูนาํชุมชน สมาชกิชุมชน 
องคกรตางๆ มารวมกันดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ โดยการดําเนินการนัน้  มีขัน้ตอนการมีสวน

คุณลักษณะของผูบริหาร (Xtot) 
 
1.ลักษณะทางกาย(X 1) 
2. ภูมิหลงัทางสังคม (X 2) 
3. สติปญญา (X 3) 
4.บุคลิกภาพ (X 4) 
5.ลักษณะที่เกีย่วกับงาน (X 5)   
6.ลักษณะทางสังคม (X 6)    
 

การมสีวนรวมของชุมชน  (Ytot) 
 

 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ(Y 1) 
2. การมีสวนรวมในการปฏบิัติการ(Y 2) 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน(Y 3) 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล(Y 4) 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Ralph M. Stogdill , Handbook  of Leadership : A Survey of Theory  and Research 
(New York : the Free Press , 1981 ) , 75 -76 . 
       :J. M.Cohen and  N. T. Uphoff, Rural Development Participation: Concepts and 
Measures for Project Design, Implementation and Evaluation (New York : Cornell 
University, 1977),30 – 58. 
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รวมในการตัดสินใจ(decision - making) การมีสวนรวมในการปฏิบัตกิาร(implementation) การมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน (benefits)และการมีสวนรวมในการประเมินผล (evaluation) 

3.สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถงึ โรงเรยีนของรัฐบาลและเอกชน ทีจ่ัดการศึกษาระดับ
กอนอุดมศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต 2 
สาระสําคัญในบทนี้เปนการศึกษาจากตํารา เอกสารแหลงความรูตางๆพรอมกับงานวิจัยที่เกี่ยว
ของ โดยมีสาระที่เกี่ยวของกับ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2) การมีสวนรวมของ
ชุมชนเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
คุณลักษณะผูบริหาร 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีมาตรฐานคุณภาพดี บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําขององคกรเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
ที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งการไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  การศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและพฒันา
สถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จได 

 
ความหมายของคุณลักษณะ 

คําวา “trait” หรือ “คุณลักษณะ” หมายถึงคุณลักษณะปรุงแตง (individual attributes)  
ตาง ๆ เฉพาะรายบุคคล ซึ่งประกอบดวยสิ่งที่เปนพื้นฐานของบุคลกิภาพ ภาวะดานอารมณและ
จิตใจ(temperament) ความตองการ (needs) แรงขับ (motives)คานยิม (values) คุณลักษณะ
ดานบุคลิกภาพเปนสิง่ที่คอนขางถาวร ทีบุ่คคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแตละ
สถานการณ ตวัอยางดังกลาวรวมถงึความมั่นใจตนเอง (self- confidence) วุฒิภาวะดานอารมณ 
(emotion maturity) ความมัน่คงดานอารมณ(emotion stability)ระดับความมพีลัง( energy level) 
และความสามารถทนตอความเครียด (stress tolerance) เปนตน ปจจุบันมหีลักฐานที่บงชี้ชัดเจน 
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ขึ้นวาคุณลักษณะ (traits) เปนสิง่ที่สามารถเรียนรูได และเปนความสามารถทีถ่ายทอดไดทาง
พันธกุรรมเพื่อใชตอบสนองตอส่ิงเราหรือประสบการณ เฉพาะนัน้ ๆคุณลักษณะบางอยาง เชนเรือ่ง
คานิยมและความตองการตาง ๆ ทางสงัคมเปนสิง่ที่ไดมาจากการเรียนรูมากกวาคณุลักษณะอื่น ๆ  
เชน ภาวะทางอารมณและจิตใจและความตองการทางรางกาย 1 
 
ทฤษฎทีี่เกีย่วกับคุณลักษณะผูบริหาร 
 ผูบริหารจะบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ  
จําเปนตองมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเปนผูบริหาร  ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการหลายทาน      
ไดเสนอทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารไวอยางหลากหลายดังเชน  สต็อกดิลล  
(Stogdill)  ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบ ริหารและแนวทางดานวิธีการไว                        
มีรายละเอียด  ดังตอไปนี้คือ  เร่ิมตนศตวรรษปจจุบันผูนําเปรียบเสมือนผูอยูเหนือผูอ่ืน ทั้งนี้     
จากการที่ไดรับจากวัฒนธรรมทางดานสังคมพบวาผูนําเปนผูที่ประกอบดวยคุณภาพลักษณะ      
ที่แตกตางจากผูอ่ืนโดยทั่วไป  ไดมีการคนควาสํารวจคุณลักษณะสองรูปแบบ คือนักการสื่อสาร
(communicators)และนักคนควาวิจัย(researchers) แตก็ไดมีการทบทวนในป ค.ศ.1940 โดย
เบิรด (Bird) เจนคินส (Jenkins) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง สต็อกดิลล ( Stogdill) แรก ๆนั้นเปนการ
ร้ือฟนคุณลักษณะภาวะผูนําโดยทั่วไป เบิรด(Bird) ไดวิเคราะหการวิจัยกวา 20 ชิ้นประกอบไปดวย
คุณลักษณะ  79 ประการ ซึ่งมีงานวิจัยกวา  65 เปอรเซ็นตที่กลาวถึงคุณลักษณะเหลานี้   
นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอีก 4ประการปรากฏในงานวิจัยมากกวา 5 ชิ้นงาน    คุณลักษณะ
เหลานั้นไดแก การเปดเผย (extroverted ) มีอารมณดี (humor) ความฉลาด (intelligent)และ
ความริเร่ิม(initiative) เปนตน สําหรับเจนคินส(Jenkins) นั้นนําเสนอคุณลักษณะ 74 ประการที่
เปนแบบทหาร แมวาพวกทหารจะแสดงความเปนผูนําเหนือกวาผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาซึ่งเปน
ความสามารถที่หลากหลายก็ตาม แตคนก็ใหการยอมรับนอยมากและสต็อกดิลล  (Stogdill)  
นําเสนอคุณลักษณะกวา 124 แบบที่พบในผูนําอยางหลากหลายอาชีพจัดเปนกลุมประเภทตาง ๆ 
เชน  ความสามารถ  (capacity) การบรรลุความสําเร็จ  (achievement)  ความรับผิดชอบ
(responsibility) การมีสวนรวม (participation) และสถานะ(status) สต็อกดิลลไดบันทึกไววา  
 
 
____________________________ 

1สุเทพ พงศศรวีัฒน, ภาวะผูนํา: ทฤษฏีและการปฏิบัต ิ(เชียงราย :มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 2549),93-94. 
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คุณลักษณะของผูนํานั้นมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานการณตางๆผลงานเหลานี้ ไดนําสู
สายตาสาธารณะชนที่ใหการสนับสนุนอยูตลอดเวลาในดานภาวะผูนํา ซึ่งเริ่มจากสถานการณ 
มากกวาดานบุคคล เปนการสวนตัวทําใหเกิดความแตกตางระหวางทักษะและคุณลักษณะที่
แตกตางกัน พฤติกรรมและคุณลักษณะที่แสดงออกจากกลุมโจรผูราย หรือผูนําทางศาสนาไดแก
คุณลักษณะโดยทั่วไป เชนความกลาหาญ(courage)แรงบันดาลใจ(fortitude) และจุดยืน 
(conviction) ซึ่งเปนองคประกอบของทุกกลุม อยางไรก็ตามผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นตองมี
สมรรถนะมากกวาผูตามจากการทบทวนของ อาร ดี แมน(R.D Mann)ไดสรุปจากงานวิจัยดาน
ความสัมพันธในการปฏิบัติของกลุมเล็ก ๆ พบวามีความสัมพันธ เชิงบวก 71-80 เปอรเซ็นต จาก
ศึกษาในเรื่องความฉลาด (intelligence)การปรับตัว(adjustment )การเปดเผย (extroverted )  
การโนมนาว(dominance)ความเปนชาย(masculinity) และการมีความรูสึกไว (sensitivity)เปนตน 
แนวทางดานวิธีการ  ระหวางป ค.ศ.1948 จนกระทั่งป  ค.ศ.1970 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการและการวัดตัวแปรตัวเดียวกันในการทดลองเปนตัวประกอบและเปนตัวแปรที่หลากหลายได
ในการทดลองเกิดผลลัพธขึ้นมากมายสืบเนื่องจากการทดลองเพียงวิธีเดียว ทฤษฎีตางๆ ไดสะสม
ดวยขอมูลดวยวิธีการสอบถามซึ่งเริ่มใชเทคนิคใหมๆ เพื่อลดการหลอกลอ   การผอนผัน และความ
ตองการทางสังคม เปนตน เปนการเพิ่มความเกี่ยวของกันและความนาเชื่อถือผลลัพธ แมวาได
พยายามทดลองในขอจํากัดตาง ๆ ที่คอยขัดขวางก็ตามจากเทคนิคการใชเหตุการณที่วิกฤติ  การ
ตรวจสอบรายการระดับพฤติกรรม ความแปลกแยกทางภาษา และการนําเสนอวิธีการใหม ๆ จะ
เห็นไดวา การวิเคราะหตัวประกอบนั้นเปนเครื่องมือพื้นฐานในการวิจัยและความถูกตองของ
คุณลักษณะซึ่งจะเปนสิ่งที่ตามมาขั้นตอนการถดถอยตัวแปรหลายตัวแปรกลับเปนเรื่องธรรมดาใน
การสรางความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสําคัญกับภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จ   ความ
พยายามนี้กลับเปนเรื่องงายคุณลักษณะเดียวกันไดรับการสงเสริมในการบริหารจัดการที่นอรเวย 
ชิลี อิตาลี และญี่ปุน เปนหัวขอที่ตองตรวจสอบกันเกือบคอนศตวรรษ   สวนในสหรัฐระหวางป 
ค.ศ.1960 และป ค.ศ.1970   เกิดคุณลักษณะสําคัญขึ้นสําหรับผูนําผิวดํา และผูนําสตรีซึ่งเปนเรื่อง
พิเศษและใหความสนใจเชนกันในการสํารวจดานบวกหรือความแตกตาง หรือความสัมพันธนั้น
หมายถึง 1) คุณลักษณะที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการวัดผูนําที่มีประสิทธิผล  2)ตัวอยาง
ผูนําที่พบแตกตางกันจากตัวอยางคุณลักษณะของผูตาม  3)ตัวอยางผูนําที่มีประสิทธิผลแตกตาง
จากตัวอยางคุณลักษณะผูนําที่ไมมีประสิทธิผล  4)ตัวอยางสถานะผูนําที่ดีนั้นแตกตางจากสถานะ
ผูนําที่ต่ํากวาตัวอยางเชนผูจัดการระดับสูงแสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากผูชวยหรือผูมตีาํแหนง  
ที่ต่ํากวาทั้งนี้  สต็อกดิลล (Stogdill)   ไดจัดกลุมคุณลักษณะบุคคล (individual traits)  ออกเปน  
6  ประการ  ไดแก ลักษณะทางกาย  (Physical Characteristics ) ภูมิหลังทางสังคม  (Social 
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Background) ความฉลาด และความสามารถ  (Intelligence and Ability)บุคลิกภาพ                  
( Personality )คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน  (Task-Related Characteristics) และคุณลักษณะทาง
สังคม  (Social  Characteristics ) เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ลักษณะทางกาย (Physical Characteristics )  ผูนําเปนผูมีรางกายแข็งแรง ทรงพลัง 
(energy) มีวยัอันเหมาะสม (age) มีลักษณะทาทางที่ดี (appearance) สวนสงู (height)  และ
น้ําหนกั  (weight) มีความสมัพันธกนั                                                                                        
 2.ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ผูนําเปนผูทีม่ีการศึกษา (education)  สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจดี  (social status , mobility)  

3.สติปญญา และความสามารถ (Intelligence and Ability) ผูนําเปนผูมีสติปญญาดี  
(intelligence)มีความรูดี (knowledge)มีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดี(judgment,decisiveness) 
และมีทักษะในการเจรจาอยางคลองแคลว (fluency of speech)    

4.บุคลิกภาพ ( Personality )ผูนําเปนผูที่มีความสามารถในการการปรับตัว (Adaptabity) 
และการปรับเปล่ียนใหทันสมัย (adjustment ,normality) มองโลกในแงดี (aggressiveness)         
มีความตื่นตัวอยูเสมอ (alertness)มีอํานาจในตนเอง(ascendance,dominance) มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณใหคงที่ (emotional balance, control ) มีความเปนอิสระ (independence)  
มีจิตใจที่เขมแข็ง (objectiveity, tough-mindedness) มีความคิดสรางสรรค (creativity)มีความ
ซื่อสัตย  มีจริยธรรม(ethical conduct)มีไหวพริบ(resourcefulness) มีความมั่นใจในตนเอง (self 
confidence) มีอารมณมั่นคง (strength of conviction)  มีความสามารถในการกําจัดความเครียด 
( tolerance of stress)    

5. ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics)  ผูนําเปนผูที่มีความมุงมั่น      
ที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ(achievement drive,desire to excel)มีความรับผิดชอบสูง (drive 
for responsibility )มีความริเร่ิม (enterprise,initiative)  มีความมุงมั่นในการกําจัดอุปสรรค          
(persistence against obstacles)และมุงมั่นใหถึงเปาหมาย (responsible in pursuit of 
objectives)  รวมถึงยังมีความสามารถในการนิเทศงาน (task orientation)  

6.ลักษณะทางสังคม   (Social  Characteristics )  ผูนําเปนผูที่มีความสามารถในการ
ประสานงาน (ability  to  enlist  cooperation) มีความสามารถในการบริหาร (administrative)     
มี เสนห  (  attractiveness)  มีความใส ใจผู อ่ืน (nurturance) เปนที่ ชื่นชอบและกวางขวาง  
(popularlity , prestige ) มีมนุษยสัมพันธ (interpersonal skills)  เปนที่ยอมรับของสมาชิกและ 
คนอื่น ๆ   เขาสังคมไดเกง (social  participation, tact ,diplomacy) 2 
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นอกจากคุณลักษณะของผูบริหารของสต็อกดิลล ดังที่กลาวมาแลวนั้นยังมีนักการศึกษาที่
กลาวถึงคุณลักษณะตางๆของผูบริหารอีก  ดังนี้ 

บารนารด (Barnard) ไดใหความเห็นวาผูนําที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้  
 1.ความมีชีวิตและทนทาน (vilality and unduration ) ความมีชีวิตชีวาหมายถึง ความ
คลองแคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอที่จะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได ราเริงแจมใสอยูเสมอ  
ความทนทานคือ ความสามารถในการทํางานตอเนื่องกันได โดยไมตองหยุดพักเปนเวลานานๆ    
ทนตอความลําบากได เจ็บชํ้าได หรือแสดงอาการทอแทใหผูใดพบเห็น สวนความมีชีวิตชีวา ความ 

ความคลองตัววองไว ราเริงแจมใส ทําใหผูนํามีเสนหถูกใจคน ความทนทาน ทําใหผูนํามีโอกาส   

หาประสบการณไดมาก เรียนรูไดตลอดเวลาไมหยุดยั้ง ทําใหเปนคนทันโลก ทันเหตุการณและ   
ทําใหไดรับความสําเร็จไดงายเพราะงานบางอยางไมอาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะเวลาพักผอนได       
ความรวมมือของบุคลากรอื่นขึ้นอยูกับความจริงของผูนําในการทํางานเหมือนกัน  

2.ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผูนําที่ดีตองตัดสินใจไดเร็ว และเต็มใจ
เสมอที่จะเปนผูตัดสินดวยตนเองเมื่อมีปญหาใดๆเกิดขึ้น การรูจักตัดสินใจเปนลักษณะหนึ่ง       
ของความเชื่อมั่นในตนเอง ถาผูนํามีความเชื่อมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจไดดี การตัดสินใจได
ถูกตองรวดเร็วทําใหการแกไขปญหาตางๆกระทําไดทันทวงที ความลาชาไมวาในเชิงตอบรับ     
เห็นดวย หรือปฏิเสธไมเห็นดวย อาจทําใหเกิดความเสียหายแกงาน และอาจทําใหผูปฏิบัติหรือ    
ผูอยูใตบังคับบัญชายุงยากใจ 

3.ความสามารถในการจงูใจ (persuasiveness) ความสามารถในการจูงใจนี้ ถาผูนําขาด
เสียแลว แมจะเกงมากเพยีงใดก็ตาม ยากทีจ่ะนาํคนจาํนวนมากๆได ยากทีจ่ะทาํงานไดสําเร็จ เพราะ
การดําเนินงานนั้นตองไดรับความรวมมือจากคนหมูมาก ผูนําทีม่ีการจูงใจที่ดีหมายถึง มีความสามารถ
ในการสนทนา ความสามารถในการเปนนักพูด สามารถแสดงปาฐกถาในที่สาธารณะ   ความสามารถ
ในการเขียนบทความ   การวางตวัใหผูอ่ืนเลื่อมใส ความสามารถในการจับจุดสนใจคนอื่นได รูจกั
เอาใจคนถกูจงัหวะโดยไมเลีย่งงานและรูจักขดัในที่อันควร นอกจากนี้ ยงัตองมีความสามารถใน
การใชภาษาไดดี ผูอ่ืนเขาใจงาย ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตนออกมาเพื่อใหผูอ่ืนเห็น
ไดชัด 

 
______________________________________________ 

2Ralph M. Stogdill, Handbook  of Leadership : A Survey of Theory  and Research 
(New York : the Free Press , 1981 ), 72 -76 . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21

4.ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง สภาพของอารมณของบุคคลที่มีความรูสึก
เสียใจ ไมพอใจ เมื่อไมไดทําในสิ่งอันควรทํา หรือไมได ละเวนในสิ่งควรละเวน เปนความรูสึกดวย
ตนเองวาสิ่งใดถูก สิ่งใดควร  ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเปนสมาชิกอยู  
ผูนําที่ดียอมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเมื่อรับหนาที่ไดมาแลวจะบากบั่นทําหนาที่  
อยางดีที่สุด โดยไมทอดทิ้งแมจะมีอุปสรรคบางประการมาเกี่ยวของ ความรับผิดชอบเปนลักษณะ
ที่จําเปนตอทุกคน 

5.ความฉลาด มีไหวพริบ  (intellectual capacity) สมองเฉียบแหลม เต็มไปดวยความ
รอบรู ทันโลก  ทันเหตุการณ เปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับผูนํา คนจํานวนมากๆไมมีใครอยากไดผูนํา
ที่เสียทีผู อ่ืนเสมอ ความฉลาด มีไหวพริบ จําเปนที่สุดสําหรับผูนําทุกประเภท ความฉลาด             
มีไหวพริบ จะมีไดก็ตอเมื่อผูนําเปนคนมีความรูดี รูงาน รูนโยบายและวัตถุประสงคของงานแจมชัด                 
รูกระบวนการ   วิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ เปนคนพหูสูต คือรอบรู
และสนใจเรื่องตางๆรอบดาน มีความคิดริเริ่ม ละที่สําคัญที่สุดคือ รางกาย จิตใจ และอารมณ
สมบูรณ เพราะถารางกายออนแอ จิตใจออนแอ อารมณไมมั่นคง ไมวาจะมีระดับสมองหรือ    
เชาวปญญาสูงเพียงใดการใชสมองและเชาวปญญายอมบกพรองผิดพลาดไดเสมอ 3 

ซาเลส (Sayles)  กลาววา ผูบริหารโดยทั่วไปควรมีลักษณะ  ดังนี้ 1) มีความสามารถ 
เหนือผูอ่ืน  2) เปนผูที่สามารถเชื่อถือและไววางใจได  3) มีความกระตือรือรน 4 

สแตท  (Stadt)  ไดใหความเห็นวาคุณลักษณะที่ดีของผูนําที่ดีควรมีดังนี้  1) คํานึงถึง
มาตรฐานในการทํางาน  2) เปนที่พึ่งของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได   3) มีความกลา  กลาที่จะคิด  
กลาที่จะเสี่ยง  4) มีความรับผิดชอบ  5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ  6) มี  
วินัยในตนเอง  7) มีมโนภาพ  8) มีมนุษยสัมพันธดี  9) มีความสามารถในการสื่อความคิด  
 
 
        
_____________________________ 

3  Charter I.Barnard, Organization  and  Management (Cambridge : Harvard 
University Press ,1969),93 - 100. 

4  Leonard  R. Sayles, Leadership :  What  Effective  Manager  Really  Do and 
How  They  Do  It  (U.S.A. :  McGraw – Hill, Inc.,1979),32.         
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10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี  11) มีสติปญญา  12)  มีความสามารถในการจัดรูปงาน  13)มี
ความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล5 

ดรัคเกอร (Drucker)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา  ดังนี้  1) มีความพรอม      
ทั้งกาย  ใจ  สมอง (weathy)  2)  มีความชํานาญพิเศษ(skills)  3)  มีอํานาจในตัวเอง(power)      
4)  รอบรูทุกอยางที่สามารถทําได(enlightenment)  5)  แสวงหาสิ่งที่ดี (well  belong) 6)  ตรงตอ
ระเบียบ(rectitude) 7)  รูจักที่ต่ําที่สูง (respect)  8)  การแสดงทาทางไมขัดตา(affection)6 
 เคลมเมนทและริชารด (Clement & Richard) ไดเสนอแนะวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
ความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่จะชวยสนับสนุน
ใหเกิดความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพไดแก  การมีทัศนคติที่ดีของผูนําในงานตองมีคุณธรรม
ซื่อสัตยสุจริต เฉลียวฉลาดมีความพรอมและเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน มีทักษะ มีความยืดหยุน
และมีความเชื่อมั่นในตนเอง7 
            ควิเบิ้ล (Quible) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของผูนําวา  ตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 1)  มี
ศิลปะในการทํางาน  2)  ฉลาดรอบรู  กลาตัดสินใจ  3)  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและใสใจ 
ปรับปรุงงาน  4) มีความซื่อสัตย  ขยันและมีความคิดริเร่ิม  5) มีความยุติธรรม  6)  สุขภาพแข็งแรง 
7)  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 8  

เบนนิส (Bennis)  แสดงแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําไว  สรุปไดวา  ผูที่จะเปน
ผูนําไดนั้น  จะตองมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษกวาคนทั่วๆไป  ไดแก  มีความเฉลียวฉลาด  
มีความกลาหาญ  มีความกระตือรือรน มีลักษณะทาทางดี สงา  นาเลื่อมใส  มีความยุติธรรม ฯลฯ   
 
_____________________________ 

5 Ronald W.Stadt and others, Managing Career Education Programs (Eaglewood 
Cliffs,New Jersey Prentice-Hall Inc.,1973),49-53. 

5 Peter  F.  Drucker,  The  Practice  of  management (New  York :  Harper, 
1958),150. 

7L.M.Clement  and S.T.Rickard, Effective Leadership in Student Services 
(SanFrancisco:Jossey-Bass Publishers,1992),24. 

8 Zane  K. Quible , The  Administrative  Office  Management  Function, 2  nd  
ed(Westport  connecticut :  Greenwood, 1980),15 - 17.  
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ทั้งนี้ ผูนําจะตองมีลักษณะพื้นฐานทั่วไปเชนเดียวกับผูอ่ืน  ไดแก  จะตองมีความซื่อสัตย การอุทิศ
ตน  ความไมพยาบาทมาดราย  มีความถอมตน  ใจกวาง  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 9 

    ศิริพร พงศศรีโรจน  กลาวถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูนําที่ดีไดแก 1.คุณสมบัติ
ดานวิชาการ 1.1)มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี 1.2)มีความรูดานความรูทั่วๆ ไปดี  1.3) มี
ประสบการณในการบริหารและการนําองคการ  2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  2.1) มีบุคลิกภาพ
ดานรางกายดี บุคลิกลักษณะดี แตงกายดี มีชีวิตชีวา วาจาดี วางตนเหมาะสม  2.2) มีบุคลิกภาพ
ดานจิตใจดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธาผูอ่ืน  มีความอดทน กลาหาญ มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม 
และมีอารมณขัน    2.3) มีบุคลิกภาพดานสังคมดี  มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ชวยเหลือสังคม เห็น
ประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนตน  3.คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 
สติปญญาฉลาด( Intelligence ) รูบทบาทตน รับผิดชอบ (Responsibility) มีความกลา 
(Courage) แนบเนียน (Tact) เด็ดขาด (Decisiveness) กระตือรือรน (Enthusiasm) บังคับใจ
ตนเองได  (Self-Control) รวมทั้งมีความสามารถในดานการตัดสินใจ  (Decision-Making)         
การจูงใจ (Motivation) การประสานงาน (Co-ordination) มีผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 10   
 กฤตยา  อารยะศิ ริ กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารองคกรที่มีประสิทธิผลไดแก              
1)มีสติปญญาคอนขางสูง 2)มีการศึกษาและใฝหาความรู 3)มีความสนใจในวงกวาง 4)มีวิสัยทัศน     
5)มีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6)มีความฉลาดทางอารมณ 7)มีความเฉลียวฉลาดในการ
เผชิญและตอบสนองตอเหตุการณที่ทุกขยากลําบาก  8)มีความฉลาดทางคุณธรรม 9)มี
คุณลักษณะสวนบุคคลที่เหมาะสม11 
 กิติ ตยัคคานนท สรุปลักษณะของผูบริหารวาควรมีลักษณะดังนี้ มีสุขภาพแข็งแรง           
มีความรู   ดี มีบุคลิกดี มีความคิดริเร่ิม มีการตัดสินใจกับการใชดุลยพินิจดี มีความกลาหาญ        
มีศิลปะในการทํางาน เสียสละไมใชอภิสิทธิ์ในทางที่ผิด ยกยอง ใหเกียรติ ใหความไววางใจ  
_____________________________. 

9 Warren G.  Bennis, Managing  the  dream : reflections  on  leadership  and  
change ( Cambridge,Mass. Perseus,2000 ),2. 

 10ศิริพร พงศศรีโรจน, องคกรและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บัณฑิตย ,2540) ,198.     

11 กฤตยา อารยะศิริ ,จิตวิทยาประยุกตเพื่อองคการ (กรงุเทพ:คณะครุศาสตร สถาบนัราช
ภัฎจันทรเกษม ) ,50-51. 
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ผูใตบังคับบัญชา มีความสงบเสงี่ยม มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน มีการสังคมดี มีความตื่นตัว 
ทันตอเหตุการณมีการวางแผนงาน และการดําเนินงานตามแผน นอกจากมียังตองมี ศีล สมาธิ 
ปญญา อีกดวย 12                      

สุภรณ  สุภาพงศ  ไดกลาววา  ผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะดังตอไปนี้  1) มี
วิสัยทัศนกวางไกล  2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน  3) มีจิตสํานึก
ในความมุงมั่น  4) ใจกวาง เปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพในการคิด  5) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรูใหเกิดผลตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  6) มีศักยภาพในการจัดการระบบ
บริหารของโรงเรียน โดยนําระบบคุณธรรมมาใชพัฒนาโดยองครวม  7) สรางขวัญ กําลังใจใหครูมี
กําลังใจที่จะเปนครูดี ครูเดน และครูที่ปรึกษา (Mentor)  8) ตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนสูระบบ
คุณภาพ  9)มุงปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
และเขาใจหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนรู  10) เปนบุคคลแหงการเรียนรู13  
           สุรศักดิ์  ปาเฮ  ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพใน        
3 ลักษณะ   ไดแก  1) คุณลักษณะพื้นฐาน   ซึ่ งแบงออกเปน  2 คุณลักษณะคือ  ความรู
ความสามารถดานสารสนเทศ  และความรูทางวิชาชีพ  2) คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะตัว คือ ภาวะผูนํา  ความรูเทาทันสถานการณ  ทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะห
ปญหา การควบคุมอารมณ พฤติกรรมกลาเสี่ยง การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีวิสัยทัศน                
3) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความรูสึกไวตอบุคคลอื่นและความใฝรู14   
   จันทรานี  สงวนนาม  ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาที่พึง
ประสงค ดังนี้  1) เปนผูมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการบริหารและการ
จัดการศึกษา  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  2) เปนผูที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค ไดแก มีมนุษยสัมพันธทีด่ ี     
มีภาวะผูนําผูตามที่ดี มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีความคิดเปน 
_____________________________ 

  12กิติ ตยัคคานนท,เทคนิคการสรางภาวะผูนํา (กรุงเทพ :สํานักพิมพเปลวอักษร, 2543), 
27-28.   
 13สุภรณ  สภาพงศ, “กรอบแนวคิดและขอเสนอแนะการวจิัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของ
สังคมไทย,”  วารสารวิชาการ 3(7) (9 สิงหาคม 2543): 9. 
 14สุรศักดิ์  ปาเฮ, “สูมิติการเปนนกับริหารการศึกษามืออาชีพ,” วารสารขาราชการคร ู
21(1) (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2543): 27-33. 
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ประชาธิปไตยและมีการทํางานเปนทีม  3) เปนผูมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา 
ไดแก ความรูทั่วไปในการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการศึกษา  และความรูเฉพาะตําแหนงตาม 
ภารกิจของสถานศึกษา  4) เปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการศึกษา ไดแก การวิเคราะห
สภาพปจจุบันและสรางความมุงหวังในอนาคตมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและแนวทางพัฒนา
การศึกษา15  
              พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารไววา ผูเปนใหญใน
แผนดิน ผูนํา และผูปกครองรัฐ ตั้งแตพระเจาจักรพรรดิ  พระมหากษัตริย ตลอดจนนักปกครอง
ทั่วไป   มีหลักธรรมที่เปนคุณสมบัติและเปนขอปฏิบัติดังนี้     

ก. ทรงทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ ราชธรรม (ธรรมของพระราชา) 
10 ประการ ดังนี้ (1) ทาน ใหปนชวยประชา คือบําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือทํางาน
เพื่อใหเขาได มิใชเพื่อจะเอาจากเขา เอาใจใส  อํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหให
ประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน
ประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนที่ทําความดี  (2) ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม 
สํารวมกายและวจี ทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปน
ที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน (3) ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ 
คือ สามารถสละความสําราญเปนตน ตลอดจนชีวิตของตนเองไดเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
และความสงบเรียบรอยของบานเมือง  (4) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตยไร
มารยาปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน (5) มัททวะ ทรงความ
ออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่งหยาบคาย กระดางถือองค มีความสงาเกิดแตทวงที
กิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง (6) ตปะ พนมัวเมาดวยเผา
กิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหามิใหเขามาครอบงําจิตระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนใน
ความสุขสําราญ และการปรนเปรอ มีความเปนอยูสม่ําเสมอหรืออยูอยางงาย ๆ สามัญ มุงมั่นแต
จะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาที่ใหบริบูรณ  (7) อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด    
ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน   

  
15จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร 

: บุคพอยท, 2545), 137. 
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วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม  (8) อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น 
คือ  ไมหลงระเริง  ไมบีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา  มาหาเหตุเบียดเบียน  ลงโทษอาชญาแก
ประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง      (9) ขันติ ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทน 

ตองานที่ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยาก ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไม
ทอถอย ถึงจะถูกหยันดวยถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้งกิจกรณีที่
บําเพ็ญโดยชอบธรรม  (10) อวิโรธนะ มีปฏิคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสน
ธรรมอันถือประโยชนสุข ความดีงามของรัฐและราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดย
ชอบธรรม ก็ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม คงที่ไมเอนเอียง หวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย 
ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ อนิฏฐารมณใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยง
ธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผน หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป   

ข.  บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ ที่เรียกวา 
จักรวรรดิวัตร  (ธรรมเนียมหรือหนาที่ประจําของจักรพรรดิ) 5 ประการ คือ (1) ธรรมธิปไตย ถือ
ธรรมเปนใหญ คือ ยึดถือความจริง  ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบ
ธรรม เปนบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวย
ตนเอง (2) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม คือ จัดอํานวยการรักษาคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรม แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน คือ คนภายใน ขาราชการฝายทหาร เกษตรกร ชาวนิคม
ชนบทและชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรมตลอดจนสัตวเทาสัตวปก อัน
ควรสงวนพันธุทั้งหลาย (3) มา อธรรมการ หามกั้นการอาธรรม คือ จัดการปองกันแกไขมิใหการ
กระทําที่ไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง และความผิดชั่วรายเดือดรอน เกิดมีขึ้นในบานเมือง 
ชักนําประชาชนใหตั้งมั่นในสุจริตและนิยมธรรม รวมทั้งจัดวางระบบที่กันคนรายใหโอกาสคนด ี (4) 
ธนานุประทาน ปนทรัพยแดชนผูยากไร  มิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดินเชน จัดใหราษฎรทั้งปวง
มีทางหาเลี้ยงชีพ ทํามาหากินไดโดยสุจริต  (5) ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญา
และความดีงามยิ่งขึ้นไป โดยมีที่ปรึกษาที่ทรงวิชาการ ทรงคุณธรรม ผูประพฤติชอบ ผูไมประมาท
มัวเมาที่จะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หมั่นพบปะพระสงฆและนักปราชญ    ไถถามหา
ความรู หาความดีงามหาความจริง และถกขอปญหาตาง ๆ อยูโดยสม่ําเสมอตามกาลอันสมควร 
เพื่อซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนาและดําเนินกิจการในทางที่ถูกตองชอบธรรม ดีงาม และ
เปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง   

ค.ประกอบราชสังคหะ คือ ทํานุบํารุงทวยราษฎรใหประชาชาติดํารงอยูในเอกภาพและ
สามัคคี  ดวยหลักธรรมที่เรียกวา ราชสังคหวัตถุ (หลักสงเคราะหประชาชนของพระราชา)  4 
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ประการ คือ (1) สัสสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายที่จะบํารุงพืชพันธุ
ธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ  (2) ปริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ  คือ ปรีชา
สามารถในนโยบายที่จะบํารุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการ
ใหดี เปนตน  (3) สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงสานประชาชนไวดวยนโยบาย
สงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในพานิชยกรรม หรือดําเนินกิจการตาง ๆ 
ไมใหฐานะเหลื่อมลํ้าหางเหินจนแตกแยกกัน  (4) วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รูจักชี้แจงและ
แนะนํา รูจักทักทายไถถามทุกขสุขราษฎรทุกชั้น แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง  ทั้งประกอบดวย
เหตุผล เปนหลักฐาน มีประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรค แกไขปญหา เสริมความสามัคคี ทํา
ใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ และความนิยมนับถือ    

ง. ละเวนอคติ นักปกครอง เมื่อปฏิบัติหนาที่ พึงเวนความลําเอียง หรือความประพฤติที่
คลาดเคลื่อนจากธรรม 4 ประการ (1) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ  (2) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  
(3) โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงรักหรือเขลา  (4) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว 16  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน สรุปลักษณะของผูบริหารที่มีประสิทธิผลไดแก 1)รูจักปรับตัวเขากับ
สถานการณตาง ๆ  2) มีความตื่นตัวตอสภาวะแวดลอมทางสังคม 3) มีความทะเยอทะยานสูง  
4)มีความเชื่อถือและสามารถสรางสรรคประโยชน 5)มีลักษณะประนีประนอม 6)มีความเด็ดขาด   
7)ลูกนองสามารถพึ่งพาได 8)เปนผูทรงอํานาจ9)มีความสามารถในการทํางานที่ตองใชความคิด
10)มีความมั่นใจในตนเองสูง11)เผชิญหนากับเหตุการณซึ่งมีความยุงยาก 12)มีความรับผิดชอบ
สูง 17          
 เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ  ไดสรุปคุณลักษณะ และทัศนคติพิเศษที่ผูบริหารตองมี ไดแก 1)เปน
นักบุกเบิก ผูบริหารมืออาชีพควรมีจิตใจชอบคนหาสิ่งใหม ๆ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เพื่อใหองคการกาว
ไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง   2)มีวิสัยทัศน ในการบริหารงานผูบริหารมืออาชีพจะตองมี 
 
 
 
____________________________ 
 16พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชวีิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม ,พิมพครั้งที่ 
14 (กรุงเทพฯ : กองทนุอริยมรรค, 2545), 27-30. 
            17ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจดัการฉบับสมบูรณ (กรุงเทพ:บริษัทธรรม
สารจํากัด,2545),283. 
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ความสามารถในการวิเคราะหสภาพแวดลอม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินงานของ 
องคการ       ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน   3)มีความทันสมัย โดยเปนผูกาวทัน
โลก ทันเหตุการณ  4)เปนนักพัฒนา ผูบริหารมืออาชีพควรคํานึงถึงผลประโยชนระยะยาวของ
องคการใหความสําคัญแกการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   5)เปนนักตอสูเพราะโลกยุคไรพรมแดนเชนนี้แมจะมีการพึ่งพาอาศยักนัแตก็
มีการแขงขันตอสูในเชิงเศรษฐกิจควบคูกันไปดวยทําใหผูบริหารมืออาชีพจะตองมีความพรอมที่จะ
แขงขันในระดับนานาประเทศทุกรูปแบบ ผูบริหารจะตองสามารถปรับตัวและแกไขสถานการณที่
เลวรายใหกลายเปนดีได  6)เปนนักประสานงาน ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูที่มมีนษุยสมัพนัธด ี
สามารถประสานทุกฝายเขาหากันได 7)มีจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม ผูบริหารมืออาชีพ
ควรมีความรับผิดชอบ      ในวิชาชีพและมีจริยธรรม คุณธรรมสําหรับใชเปนกรอบแนวความคิด
ในทางปฏิบัติ 18 
                อุทัย บุญประเสริฐ  กลาววาผูบริหารควรมีลักษณะสําคัญดังนี้ 1)ความสามารถในเชิง
วิชาการทีเปนที่ยอมรับของคนในวงการบริหารโรงเรียน 2)ความเปนคนซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม 
3)การเปนผูมีวิสัยทัศน เห็นการณไกล มองอนาคตขององคการ และวางแผนสําหรับวันขางหนา
เปนหลัก 4)ความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 5)ความสามารถในการบริหารจัดการ 
6)ความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตร ศาสตรการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ความกาวหนา
ทางวิทยาการที่เกี่ยวกับการเรียนรู 7)ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ 
8)ความสามารถในการแสวงหาทุน แหลงทุน งบประมาณการบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนใหมี 
ประสิทธิภาพ   9)การเปนผูมีจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย 19  

 วิรุณ  ตั้งเจริญ  ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของผูบริหารควรจะประกอบดวย  1) การเปน
ผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership)  คือ เปนผูสรางองคความรูใหม เปนสรางสรรค
วิชาการมากกวาเปนผูบริโภควิชาการ  มีความสํานึกในวิชาการ  เนนการคนควาวิจัยเพื่อสราง
ความรู แลวนําความรูที่เกิดขึ้นไปสอน ไปบริการวิชาการแกสังคม ตองเปนผูนําและตองปกครอง  
 
 
___________________ 
     18เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ ,อางถึงใน  ทองทิพภา วิริยพนัธ, มนษุยสมัพันธกับการบริหาร 
(กรุงเทพ :อินฟอรมีเดียบุคส, 2546), 88-90 
  19อุทัย บุญประเสริฐ, อางถงึใน  เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการบริหารการศึกษา :
โรงเรียนนิติบคุคล(นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม,2547),46.                                                          
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ดูแลนักวิชาการ เปนตน   2) วิสัยทัศนและศักยภาพ (Vision and potentiality) คือ จะตองมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล ทั้งตอเปาหมายขององคกร วิชาการ การบรหิารวิชาการ และการบริหาร
องคกรพรอมกนันัน้ก็ตองมีศกัยภาพสงูในการบริหารที่จะพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายสูงสุดได 
3) จิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind) คือการเสียสละเพื่อคนอื่น มีสัมพันธภาพกับบุคลากร        
ในองคกรและบุคคลในชุมชน  4) จิตสํานึกจริยธรรม (Ethic Mind) คือ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
เปดเผย โปรงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม กลาตัดสินใจเพื่อรักษาความชอบธรรม  5) การมีแนวคิดในการ
บริหาร (Administration Concept) คือ มีแนวคิดในการบริหารที่เดนชัดในการพัฒนาองคกร ตองมี
ความคมชัดในการพัฒนาระบบ พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล พัฒนากระบวนการ
เรียนรู และพัฒนาศักดิ์ศรีขององคกร  6) การทํางานเปนกลุม (Team working) คือ                     
มีความสามารถในการเปนผูนําและการยอมรับนับถือ การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การ 
รวมกันปฏิบัติงาน ปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม เปนตน20   
             เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาและระดับคุณภาพของผูบริหารของคุรุสภา พ.ศ.2540 
กําหนดไว 12 มาตรฐาน คือ 1.ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกับการพัฒนาวิชาชีพบริหาร
การศึกษา 2.ตดัสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานงึถงึผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผูเรียนและชุมชน3.มุงมัน่พฒันาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเตมิศักยภาพ 4.พัฒนาแผนงาน
ขององคกรใหสามารถปฏบิตัิไดเกิดผลจริง 5.พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีม่ี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6.ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร  7.มีการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาไดอยางเปนระบบ 8.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 9.รวมมือกบัชุมชนและหนวยงาน
อ่ืนอยางสรางสรรค 10.แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11.เปนผูนําและสรางผูนํา 12.
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ21                              

 ธีระ  รุญเจริญ ไดเสนอคุณลักษณะนกับริหารมืออาชีพที่จะนาํไปสูความสาํเร็จในการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิ

 

____________________________________________________ 

 20วิรุณ ตั้งเจริญ, อางถงึใน หวน พินธุพนัธ, การบริหารการศึกษานกับริหารมืออาชพี,
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2548),53-58 .  
 21 กระทรวงศกึษาธกิาร,เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง หลักสตูรผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษาและผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ
ภัณฑ, 2545), 79. 
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พ.ศ.2542  ลักษณะดังกลาวประกอบดวย 1)ลักษณะพื้นฐานเปนทุน 2)การศึกษา  3)บุคลิกภาพ   
4) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  5) ความสามารถ ทักษะในการบริหาร  6)ความรู
ลึกและการรูรอบ  7)การมีใบประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 22 

 จากความหมายขางตนสามารถสรุป  ไดวาคุณลักษณะที่ดีของผูนําที่ดีหมายถึง
คุณลักษณะบุคลิกภาพที่พิเศษกวาคนทั่วไป ซึ่งไดแก ลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคมมี
สติปญญา มีบุคลิกภาพที่ดี เปนผูมีความมุงมั่น เปนผูมีความสามารถในการประสานงานจาก
คุณลักษณะผูบริหารที่ไดกลาวมาแลวยอมชี้ใหเห็นวาเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับผูบริหารซึ่งจะ
เปนสวนสนับสนุนใหหนวยงานประสบผลสําเร็จซึ่งจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตางๆ หนวยงานใดผูบริหารมีคุณลักษณะของผูบริหารอยางครบถวน หนวยงานนั้น
จะประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในทุกๆดานอยางแนนอน 
 

การมีสวนรวมของชุมชน 
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น  ตองอาศัยปจจัยและทรัพยากรจากหลายแหงมา

ประกอบกัน  ซึ่งแหลงที่สําคัญประการหนึ่งคือชุมชน  โดยปกติชุมชนกับโรงเรียนจะมีความสัมพันธ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  คือ  โรงเรียนจะตองอยูในฐานะ”ของสังคม”หากพิจารณาองคการทาง
สังคมในรูปเชิงระบบจะพบวาชุมชนเปนระบบใหญซึ่งมีโรงเรียนเปนระบบยอยภายในและโรงเรียน
เปนสถาบันของชุมชนซ่ึงมีบทบาทภาระหนาที่ทางการศึกษาเพื่อตอบสนองปญหาและความ
ตองการของชุมชน  ชุมชนจึงควรมีสวนรวมโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียนและรับผิดชอบ
ใหการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนดานตางๆ 

 

ความหมายของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของชุมชนหมายถึง  การที่ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งทางตรง
หรือทางออมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนในกิจกรรมของสถานศึกษา 23 

 

 22 ธีระ  รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร
เน็ท ,2550) ,34-36 . 
 23สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ ,รายงานการประเมินผลการมี
สวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรุงเทพ: โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2550), 3 . 
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ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ กลาววา การมีสวนรวม หมายถึงการใหประชาชนเขามา   
มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ในลักษณะการรวมกันคนหาปญหา  การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ  การติดตามประเมินผล รวมทั้ง
การรับผลประโยชน เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน24 

 เมตต  เมตตการุณจิต ไดใหความหมายของการมีสวนรวมหมายถึง การเปดโอกาสให
ประชาชนหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารการศึกษาไมวาจะมีสวนรวม      
ในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมินผล    
ในลักษณะของการรวมคิด รวมทํา และรวมแกไขปญหาดวยความเสียสละและเต็มใจ สมัครใจ
มากกวาจะถูกขอรองแกมบังคับ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจะชวยใหการ
ตัดสินใจละเอียดถี่ถวนมีโอกาสผิดพลาดนอยกอใหเกิดผลดีแกหนวยงานซึ่งถาหากประชาชนมี 
แนวคิดเชนนี้เปนสวนมากก็จะทําใหสังคมเขมแข็งและจะเปนฐานสําคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยตอไป25 

รุงชัชดาพร  เวหะชาติ  กลาววาการมีสวนรวมของชุมชนหมายถึงกระบวนการที่ประชาชน
ในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและทองถิ่น ไดเขาไปเกี่ยวของในการจัดการการศึกษาของโรงเรยีน 
โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน26 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  ไดใหความหมายของการมีสวนรวม(Participation) วาเปนการที่
บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุน ทําประโยชนในเรื่องตางๆ อาจเปนการมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคล
ผูเกี่ยวของกับองคการนั้น ในการปฏิบัติ ภารกิจ ใหบรรลุจุดหมายเปนวิธีการหนึ่งในการรวมพลัง
ความคิด สติปญญา ก็คือการใหมีสวนรวม การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น บุคคลจะตองมี  
 
 
 

24ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย, 2543 ),138.  
 25เมตต  เมตตการุณจิต ,การบริหารจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวม:ประชาชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิน่และราชการ (กรุงเทพฯ:บุค พอยท, 2547), 48 . 
 26 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวชิาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ( กรุงเทพฯ:ศูนย
หนงัสือมหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2550),195 .  
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สวนเกี่ยวของในการดําเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆเปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพันตอ
กิจกรรมและองคการในที่สุด27 

เค็ธ (Keith)   ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การเกี่ยวของทางจิตและ
อารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซึ่งสงผลเปนเหตุใหการกระทําของกลุมบรรลุ
จุดมุงหมาย และเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดวย28 
 หวัง (Whang) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึงกระบวนการเขาไปดําเนิน 
งานของบุคคลหรือกลุม เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความสนใจของตน หรือเพื่อใหการสนับสนุนทาง 
ดานกําลังงานหรือทรัพยากรตอสถาบัน หรือระบบที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตของพวกเขา โดยได 
แบงประเภทการมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การมีสวนรวมโดยสมัครใจ (voluntary 
participation) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากความคิดริเร่ิมของประชาชนเอง 2) การมีสวนรวมโดย 
การถูกชักชวน (induced participation) เปนการมีสวนรวมที่ไดรับการกระตุนจากรัฐหรือชนชั้นนํา 
ดวยการใชสิ่งลอใจ ซึ่งอาจเปนวัตถุหรือจิตใจ และ 3) การมีสวนรวมโดยการถูกบังคับ (forced 
participation) หรือการระดมประชาชนโดยรัฐที่จัดตั้งเปนสังคมที่มีสายการบังคับบัญชาเปนลําดับ
ขั้นตอน และใชอํานาจผานลงมาตามสายการบังคับบัญชาที่จัดไว29  
             เออรวิน (Erwin)ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การพัฒนาแบบมี
กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิดรวมตัดสินใจรวม 
แกปญหาของตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของประชาชนใหความคิดสรางสรรค  

และความชํานาญของประชาชน แกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการ   ที่เหมาะสม และสนับสนุน 
ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ30 

__________________________ 
 27เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ,หนวยที่ 7 ปญหาและแนวโนมกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารการศึกษา:ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหาร (นนทบุรี 
:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2543 ),176. 

28Keith, Davis. Human Behavior at Work-Human Relations and Organizational 
Behavior(New York : McGraw-Hill Book Company, 1972 ),136 . 

29In – Joung Whang , Management of rural change in Korea : The Saemaul 
Undong (Seoul : Seoul National University Press , 1981) , 91 – 92.   
             30Erwin William, Participation Management :Concept Theory and Implementation 
,(Atlanta : Georgia State University,1976),138. 
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 องคการสหประชาชาติ (United Nations) ใหความหมายของการมีสวนรวม
(Participation)วา หมายถึงการสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน และสมาชิกในสงัคมทีก่วาง
กวาสามารถเขามามีสวนรวมชวยเหลือ และเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินการในการ
พัฒนารวมทั้งมีสวนไดรับประโยชนจากผลการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน ในสวนขิงสภาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงสหประชาชาติ(United Nations Economics and Social Council States ) ได
สรุปวา การมีสวนรวมนั้น ตองการการมีสวนรวมตามแบบประชาธิปไตยจากประชาชนอยางสมัคร
ใจในเร่ือง 3 ประการคือ 1)เปนเรื่องที่สนับสนุนสงเสริมตอการพัฒนา   2) มีการแบงปน
ผลประโยชนที่เปนผลจากการพัฒนานั้นอยางเสมอภาคกัน 3) มีความเชื่อถือในการตัดสินใจเพื่อ
กําหนดเปาหมาย กําหนดนโยบายและแผน รวมทั้งการนําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู
การปฏิบัต3ิ1 

กลาวโดยสรุปวา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน        
การตัดสินใจ รวมใหขอเสนอแนะ รวมสนับสนุน สงเสริม รวมดําเนินการการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุมเปนการ      
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน  ตัดสินใจในกิจการใด ๆ ที่มีผลกระทบถึงชุมชนและมีสิทธิรับ
ประโยชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
รูปแบบและลักษณะการมีสวนรวม 
 เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันของชุมชน  มีหนาที่อบรมส่ังสอนใหแกบุตรธิดาของชุมชน
นั้นๆ  เมื่อเด็กจบออกมาตองใชชีวิตอยูในชุมชนนั้นเอง  ดวยเหตุนี้ชุมชนจึงสมควรมีสิทธิ์  ที่จะรับรู
และมีสวนไดและสวนเสียจากผลผลิตของโรงเรียน  จึงเปนหนาที่ของชุมชนที่จะเขามามีสวนรวม         
ในการดําเนินการของโรงเรียนตามบทบาทหนาที่ที่มีขอผูกพันระหวางชุมชนกับโรงเรียน 
 สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงสหประชาชาติ  ไดรวบรวมลักษณะการมีสวนรวม
ไว 3 ประการ  ไดแก  1)  การมีสวนรวมดวยความสมัครใจ  เปนการอาสาสมัครหรือรวมกลุมกัน
โดย 
 
_____________________________________ 

31United Nations, Department of International Economics and Social 
Affairs.Popular participation as a strategy for promoting community level action and 
national development report of the meeting or the adjust group of experts, held at 
UN.Headquarter from may (New York : United Nations, 1981),22-26. 
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อัตโนมัติเพื่อแกปญหาของกลุมหรือตนเองซึ่งไมไดรับความชวยเหลือจากภายนอกกลุม  2)  การมี
สวนรวมแบบชักนํา  เปนการเขามารวมดวยความเห็นชอบหรือไดรับสนับสนุนจากรัฐจะพบใน
ประเทศที่กําลังพัฒนา  3)  การมีสวนรวมแบบบังคับ ซึ่งถูกบังคับใหเขามารวมจากเจาหนาที่ของ
รัฐอยูภายใตการดําเนินงานตามนโยบายโดยตรง จะเกิดผลเสียจนในทสุดไมไดรับการสนับสนุน
จากประชาชน32 
 แมคดา (Macda) ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนไว 3 ลักษณะ คือ 
 1. การมีสวนรวมเชิงแขงขัน ประชาชนที่เขามามีสวนรวมดวยการริเร่ิม และติดตามใน 
กระบวนการ กําหนดความตองการ รวมกิจกรรม สนใจในผลจากการพัฒนา   

2. การมีสวนรวมเชิงไมแขงขัน ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาจะไมคํานึงถึง 
ความสําคัญ นโยบาย ไมมีความสนใจจากผลการกระทํากิจกรรมตางๆ 
 3. การมีสวนรวมแบบเฉื่อยชา ประชาชนเขามามีสวนรวมเนื่องจากถกูบังคับ ภาวะจํายอม 
จากสภาพแวดลอม บุคคล หรือธรรมชาติ การปฏิบัติงานของประชาชนจะเฉื่อยชา33  

โคเฮน และอับฮอฟฟ (Cohen and Uphoff ) ไดเสนอขอพิจารณาการมีสวนรวมของชมุชน
ในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1.การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
      1.1 การกําหนดความตองการจําเปน 
      1.2 การกําหนดลําดับกอนหลัง การเริ่มตนและการกําหนดสิ่งที่จะตัองกระทํา 
      1.3 การแสวงหาความตองการจําเปนและลําดับกอนหลังของผูรวมงานอื่น 
                 1.4 การดําเนินการตอเนื่องและการแสวงหาสิ่งที่จะตองกระทําเพิ่มเติม 
                 1.5 การปฏิบัติงานดวยการพิจารณาผูรวมงาน การประชุมปรึกษาหารือ การเลือกผูนํา             
 การบริหารบุคลากร 
                 1.6 การติดตอประสานประโยชนอยางสรางสรรค 
 
____________________________ 
 32Uniteds Nation, Department of International Economic and Social affair, 
Popular Participation as Strategy for Program Community Level Action and Development 
(New York :United Nation, 1981), 41 – 49.   
 33John H. Macda, Present Organization and Participation in Tansania in Studies 
in Rural Participation (New Delhi : Oxford IBM Publishing, 1982), 8.  
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2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
      2.1 การสนับสนุนดานงบประมาณ 
      2.2 การสนับสนุนดานบุคลากร 
                 2.3 การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 
                 2.4 การสนับสนุนดานบริหารจัดการ 
                 2.5 การประสานงาน 
                 2.6 การเขารวมในโครงการ 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 
 3.1 การไดรับผลประโยชนทางวัตถุที่เปนรายไดหรือทรัพยสิน 

     3.2 การไดรับผลประโยชนทางสังคมดานการเรียนรูและการไดรับการบริการที่ดี 
     3.3 การไดรับผลประโยชนทางสังคมดานความสุข ความพึงพอใจ 

                            3.4 การไดรับผลประโยชนสวนตัวดานความนิยมนับถือตนเอง 
                3.5 การไดรับผลประโยชนสวนตัวดานการไดมีโอกาสใชอํานาจทางสังคม 
                3.6 การไดรับผลประโยชนสวนตัวดานความมั่นใจในตนเอง  

4.การมีสวนรวมในการประเมินผล 
   4.1 การประเมินผลการทํางานของสถานศึกษา 
   4.2 การประเมินผลกระทบจากการทํางานของสถานศึกษา 
   4.3 การประเมินผลกิจกรรมทางสังคม 
   4.4 การประเมินความเห็นสาธารณะ 
   4.5 การประเมินความเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของความชอบ  
   4.6 การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารงาน34 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 34Cohen,John M. and Norman T. Uphoff. Rural Development Participation: 
Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation (New York : 
Cornell University, 1977),30 – 58.   
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ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี ้

1. การมีสวนรวมในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ตลอดจน 

จัดลําดับความสําคัญของปญหา 

 2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง 

ความคิดเห็นเพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่
จะตองใช 

 3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ โดยประชาชนเขารวมในการสนับสนุนดานวัสดุ 
อุปกรณ แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงานและ 
ดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
 4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เปนการมีสวนรวมในการนําเอากิจกรรมมาใชให
เกิดประโยชน ทั้งดานวัตถุและจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคลและสังคม 
 5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เพื่อที่จะรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น35 
 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1.การมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาเปนแหลงของการแสวงหา 
ความรูจึงตองมีหลักสูตรของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยการเรียนรูทั้งมวล
ประสบการณอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู       
ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค จัดกิจกรรม 
 
 
 

35ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ,กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา
(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543),143. 
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พัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนและกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงตองอาศัยความรวมมือจาก
ชุมชนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ดังนี้   
    1.1 การสรางหลักสูตรสถานศึกษา ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษา  สถานศึกษาตองมี
วิสัยทัศนซึ่งทําไดโดยอาศัยความรวมมือของชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย ผูเรียน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐในชุมชนรวมแสดงความประสงคอังสูงสงหรือวิสัยทัศน ที่ปรารถนาใหสถานศึกษาเปน
สถาบันที่พัฒนาผู เรียน   มีพันธกิจหรือภาระหนาที่รวมกันในการกําหนดงานที่สําคัญของ
สถานศึกษาพรอมดวยเปาหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการและติดตามผล      
การดําเนินงาน 
    1.2 การกํากับ  ติดตาม ประเมินและรายงานการใชหลักสูตรสถานศึกษา เปน
กระบวนการที่สําคัญตองดําเนินการอยางเปนระบบในลักษณะการสรางเครือขายใหครอบคลุมทุก
หนวยงานทุกระดับรวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อคนหาแนวทาง
รวมกันในการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาในปตอ ๆ ไป 
 2.การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การสรางสายสัมพันธอยางแนบสนิทเปนยุทธศาสตร
ที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนักและเรงพัฒนาตนเองใหเปน     
นักบริหารมืออาชีพที่มีเทคนิคการบริหารจัดการที่สามารถพิชิตใจชุมชน และสรางเครือขายพัฒนา
อยางอบอุนดวยเทคนิคการสรางพลังชุมชน 10 ประการดังนี้ 
    2.1  สรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอชุมชน โดยหมั่นสรางสรรคและชี้ชองทางให
เห็นภาพสงางามของโรงเรียนในอนาคต เพื่อยั่วยุใหรวมเดินทางสูเปาหมายดวยความมุงมั่น 
ผูบริหารตองเปนผูเสียสละทุกรูปแบบใหชุมชนและเพื่อนรวมงานเพื่อพิสูจนวาผูนํา คือคนจริง สู
จริง และพรอมรวมทางดวยความจริงใจ 
    2.2 ฝกใหเปนคนใจกวางจิตสาธารณะยอมรับการเปดเวทีและโอกาสใหชุมชนเพื่อ
รวมงานรวมออกแบบสรางสรรคงาน ผูบริหารมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ปรุงแตงใหมีความคมชัด
พรอมใหการยกยองชมเชย ชื่นชมแนวคิด และตองหมั่นประชาสัมพันธงานตอสาธารณะชนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    2.3 ตระหนักในสิ่งจําเปนที่ขาดแคลน  ไมวางเฉยหรือรอทาที ตองรวมแสวงหาชองทาง
ที่เหลือเพื่อการนําเขาสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีความเชื่อพื้นฐานวาทุกอยางทําไดหากตั้งใจจะทํา 
    2.4 ตองหมั่นสรางและปรุงแตงตนเองใหเปนบุคคลที่มีเสนหเปนที่ชื่นชมศรัทธาของ
ชุมชน และเพื่อนรวมงาน คํานึงเสนอวา ทุกยางกาวคือประสิทธิภาพขององคกร และผูบริหารคือ 
“สัญลักษณของชุมชน” 
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   2.5 ออนนอมถอมคนวางตัวเรียบงายอยูรวมกับชุมชนและเพื่อนรวมงานไดทุก
สถานการณเพื่อสรางขวัญกําลังใจ 
    2.6 หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ไรเหตุผล พัฒนาทักษะการประนีประนอม และการเจรจา
ตอรองใหมีประสิทธิภาพ 
    2.7 ใหการตอนรับชุมชนดวยบรรยากาศแหงมิตรภาพอบอุนเปนกันเอง 
    2.8 พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหชุมชนใหลึกซึ้งเพื่อสํารวจจุดเดน จุดดอยเปนฐานขอมูล
ในการรวมพัฒนาชุมชนและโรงเรียนไปพรอม ๆ กัน 
   2.9 หมั่นแสวงหาแหลงงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ จากหนวยงานอื่น หางราน บริษัท  
มูลนิธิ สมาคม โดยใชโครงการที่มีประสิทธิภาพ นําเสนอขอรับความชวยเหลือ โดยเฉพาะกิจกรรม
การเรียนรูตองใหโอกาสผูเรียนไดแสดงศักยภาพทุกสถานการณตามสภาพของโรงเรียนจะเอื้อได
   2.10 สรางและพัฒนาคานิยมเพื่อสรางสัมพันธภาพกับชุมชนใหแนบสนิทอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ  
 3.บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
    3.1 การมีสวนรวมในการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ทั้งที่บานและที่
โรงเรียน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูตาง ๆ  
    3.2 การกําหนดนโยบาย เปาหมายในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 
    3.3 การประชาสัมพันธสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมสรางความรู ความเขาใจ
และเจตคติที่ถูกตองแกผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูเกี่ยวของอื่น ๆ นําไปสูการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ 
    3.4 การเปนผูสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา 
    3.5 การตรวจสอบการจัดการศึกษา เปนการตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียน การปรับปรุง
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริการและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 4. กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    4.1 การสํารวจความตองการ คือสํารวจขอมูลพื้นฐาน ความตองการของโรงเรียน 
วิเคราะหสภาพโรงเรียน โดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ 
    4.2 การกําหนดมาตรฐานของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานของสํานักงานเลขาธิการ       
สภาการศึกษาตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศ และมาตรฐานที่เกิดจากความตองการชุมชน 
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    4.3 การวางแผนการพัฒนา คือ การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ตามวิสัยทัศนพันธกิจ 
ของโรงเรียนที่เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชน โดยการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
    4.4 กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางการปฏิบัติที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน
ของโรงเรียน 
    4.5 การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติดานตาง ๆ ของการบริหารจัดการ
โรงเรียนโดยเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ                                                                              
                4.6 การสรุปผลการมีสวนรวมของชุมชน คือ การนําผลการประเมินมาใชเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป และ แผนยุทธศาสตร
เพื่อใหการบริหารการจัดการโรงเรียน โดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง เกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและชุมชนอยางแทจริงนั้น ชุมชนและโรงเรียน ควรทบทวนกระบวนการ
ทํางานรวมกัน 
           5.ผลที่ไดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา                                                                       
              5.1 ผู เ รียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความถนัดความสนใจและ
ความสามารถของตนเอง ไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรู มีความสุขในการเรียนรูและรักที่จะเรียนรู
ตลอดชีวิต 
  5.2 ครูมีความรู และความเขาใจ มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอน โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญชวยใหผูเรียนมีความสุข ผูสอนก็มีความสุขและเรียนรูใหพัฒนาเปนครูอาชีพ 
 5.3 ผูปกครอง รูและเขาใจความถนัด ความสนใจ ความสามารถและศักยภาพใน
การศึกษาเรียนรูของผูเรียน  มีความเขาใจบทบาทของตนในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียน ตลอดจนมีความสุขที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาเรียนรูของผูเรียน 
  5.4 ผูบริหารไดพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนเปน
โรงเรียนที่แทจริง ไมใชโรงสอนและไดใชกระบวนการบริหารที่นักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนมีสวน
รวม 
 5.5 ชุมชน และสังคมสวนรวมไดพลเมืองที่มีคุณภาพ ศักยภาพและมีสํานึกรับผิดชอบ  ตอ
การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 5.6 องคการอื่น ๆ ไดมีสวนชวยประเทศในการพัฒนา บุคคลที่จะเปนพลเมืองที่ดีมี
คุณภาพ และศักยภาพ ที่จะชวยพัฒนาประเทศตอไป 

การเปลี่ยนแปลงเปนสถานการณที่เกิดขึ้น ในสังคม ถาเรารูเทาทันและปรับตัวได ความ
ปกติสุขของการดําเนินชีวิตก็จะมีไดอยูเสมอ “การปฏิรูปการศึกษา’ เปนอีกการเคลื่อนไหวหนึ่งของ
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สังคม ที่จะผลักดันใหเกิดการปรับตัวไดอยางเหมาะสม อีกทั้งสามารถสรางชุมชนทางปญญาของ
คนใหมีศักยภาพในการเตรียมตัวสูอนาคตไดอยางมั่นใจ อันเปนการเตรียมการเชิงรุกของระบบ
สังคมที่เขมแข็ง เสนทางการปฏิรูปการศึกษา พรอมเปดโอกาสใหครู ผูบริหาร ชุมชนและ ทุกสวน
ในสังคมไดเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา มีกระบวนการยุทธศาสตรที่หลากหลาย ที่ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพชุมชน เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ36 
 
นโยบายการศึกษากระทรวงศกึษาธิการ ป พ.ศ. 2550-2551 

นโยบายดานการศึกษาที่มีการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู 
มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึง          
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสรางความตระหนักในคุณคาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชคุณธรรม 
เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนาและสถาบันการศึกษา การจัดการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจสูเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
สถานศึกษาและทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและภาคเอกชน เพือ่ใหการศกึษาสราง
คนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ กําหนดเปนนโยบาย
ดังนี้ 
 1.เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม นําความรู สรางความตระหนักสํานึกใน
คุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคน
โดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว  
ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีเปาหมายใหผูเรียนไดรับการปลูกฝง
คานิยมในการนําคุณธรรมเปนหลักในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนใหกวางขวางทั่วถึง มีคุณภาพ     
___________________________ 

 36กระทรวงศกึษาธิการ , เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง :หลักสตูรผูชวยผูบริหาร
สถานศกึษาและผูบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ , 
2547), 91-93 .      
 
                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 41

โดยไมเก็บคาใชจายและขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท โดยมีเปาหมายใหผูเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ไดเรียนโดยไมเสียคาใชจายภายในระยะเวลา 3 ป 
 3.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมีเปาหมายใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้นทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 4.การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา โดยมีเปาหมายใหเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชนและทองถิ่นโดยมีเปาหมายใหมีการจัด
การศึกษาสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
 6.พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีเปาหมาย
ใหผูเรียนและประชาชนไดรับการศึกษาที่บูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ ความหลากหลาย      
ทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันอยางสันติ 
 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดการขับเคลื่อนกลยุทธปพ.ศ.2551 ดังตอไปนี้ 
 1.กลยทุธคุณธรรมนําความรูนอมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูการปฏิบัติ มีจุดเนนที่
สําคัญ อาท ิสถานศกึษาทุกแหงจัดกจิกรรมคุณธรรมนําความรูทีเ่ชื่อมโยงสูการเรียนการสอนตาม
กลุมสาระตางๆและสูวัฒนธรรมองคกรในระดับตางๆสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพฒันาโรงเรียน
คุณธรรมตนแบบและโรงเรียนวิถพีทุธตนแบบที่ผานการประเมินตามเกณฑเพิ่มข้ึนไมนอยกวา    
รอยละ30 เปนตน                                                                                                                                             
 2.กลยทุธขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พืน้ฐานอยางกวางขวางและทัว่ถึง มีจุดเนนที ่                                
สําคัญ อาทิ ทกุสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาลดอัตราการออกกลางคนั และนําเดก็ตกหลน       
เขาเรียนไมนอยกวารอยละ 50 ที่สํารวจได สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวมกับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเสริมความเขมแข็งใหแกศูนยการศึกษาพเิศษระดับจังหวัดและศูนยเขตโรงเรียน
แกนนาํเรียนรวมที่จัดตัง้ไวเดิมและขยายโรงเรียนแกนนาํเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชัน้
ที ่3 และ 4 รวมถึงสาํนกังานเขตพื้นที่การศกึษารวมกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักบรหิารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาทางเลือกใหแก
นักเรียนเพื่อสงเสริมการศึกษาตอในชวงชัน้ที ่4   เปนตน      
 3.กลยทุธพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ กําหนดเปาหมายวานักเรียน
ชวงชัน้ที ่1 ทกุคนอานหนงัสือคลองและเขียนหนังสือไดตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ยกเวนผูที่
มีขอบกพรองในการเรียนรูทีต่องไดรับการพัฒนาตามศกัยภาพสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา      
ทุกแหงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตร และภาษาไทยในชวงชั้นที ่1     
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และ 2 เพิ่มข้ึน และลดจํานวนนกัเรียนที่ไมผานเกณฑในชวงชัน้ที ่3 และ 4 ตลอดจนนักเรียนเรียน
รวมทุกคนผานเกณฑที่ระบไุวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEPและขยายโรงเรียน   เรียน 
รวมในระดับมัธยมศึกษาใหครบทุกอําเภอ ที่สําคัญรอยละ 70 ของโรงเรียน มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีและดีมาก โดยไมมีระดับปรับปรุงและไมมีโรงเรียนที่มีผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาลดลงกวาเดิมสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานจะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนโดยดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูในชั้น ป.3 และชั้น ม.3 ทุกคนเพื่อเสริม  
จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ทดสอบในชั้น ป.6 และ ม.6 นอกจากนี้ 
สํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานจะสงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.ดําเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักเรียนในชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 เพื่อเปนฐานขอมูลในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน รวมถึงจะขยายการรณรงคเร่ืองการอานคลองเขียนคลองไปยัง
นักเรียนชวงชั้นที่ 1 และ 2 โดย สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนในเรื่องเทคนิคการสอน
อานเขียน การสอนภาษา การสอนเด็กที่มีปญหาการเรียนรู สําหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
นั้น ตั้งเปาไววาโรงเรียนขนาดเล็กจะตองวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา โดยในป 2551 จะเริ่ม
พัฒนาใหเขาสูเกณฑมาตรฐานและคุณภาพอยางนอยรอยละ 10-20 ตามความพรอมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สําคัญจะใหทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาโรงเรียนที่มี
คุณภาพดีใหเปนศูนยความเปนเลิศตามกลุมสาระอยางนอย 1 ศูนย    
 4.กลยุทธกระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีจุดเนน อาทิขยายการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาตางๆ ที่มีความพรอม     
จากปที่แลว 609 โรงเรียน จะเพิ่มข้ึนอยางนอย 1,110 แหง และตองมีผลการประเมินคุณภาพดี
และดีมากในทุกมาตรฐานที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ประเมินทั้งในรอบ 1 หรือ รอบ 2 เปนตน                                                                                                 
 5.กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษา อาทิ สงเสริมใหองคการปกครองสวนทองถิ่น(อปท.)ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมความพรอมใหแก องคการปกครองสวนทองถิ่น.สงเสริมให
องคการปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ และมีบทบาทในการสนับสนุน
โรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบสหกิจ จัดการถายโอนสถานศึกษาตามเกณฑ
ความพรอมและความสมัครใจในจํานวนและชวงชั้นที่เหมาะสม      
 6.กลยุทธเรงพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต         
มีจุดเนน อาทิ เด็กและเยาวชนทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาตอในชวงชั้น   
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ที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
กิจกรรมสาํคัญที่เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และ
ทองถิ่นในการจัดการศึกษา ประกอบดวย  
           1.  เสริมความเขมแข็ง  ใหองคคณะบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนกลไกการนํานโยบายสูการปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ 

   1.1 เสริมความเขมแข็งขององคคณะบุคคลในเขตพื้นที่ทั้ง 3  คณะตลอดจนสงเสริม   
การทํางานรวมกันเพื่อประกันโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     

   1.2 เสริมความเขมแข็ง ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริม 
สนับสนุน และติดตาม ดูแลสถานศึกษา 
 2.  พัฒนาองคกรนักเรียน  เครือขายผูปกครอง และองคการชุมชนใหมี สวนรวม              
ในการพัฒนาสถานศึกษา และชวยเหลือครูและนักเรียน 
     2.1 สนับสนุนการพัฒนาสภานักเรียน ที่ประกอบดวยผูนํา นักเรียนตางสังกัดและ
สงเสริมใหสถานศึกษาสนับสนุน กรรมการนักเรยีน และองคกรนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ   

    2.2 สงเสริมเครือขายผูปกครอง ตามระบบชวยเหลือ ดูแลนักเรียน     
    2.3 สงเสริมใหชุมชนรวมลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่ดี และจัดระบบสงเสริมตามประพฤติ

นักเรียน 
 3. สงเสริมใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
     3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสริมความพรอมใหแก องคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
สรางความเขาใจที่ดี ตลอดจนแนวทางในการจัดการศึกษารวมกัน 
                3.2  สงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ และ
มีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก และการพัฒนาโรงเรียน ในรูปแบบสหกิจ              
     3.3 จัดการถายโอน สถานศึกษาตามเกณฑ ความพรอมและความสมัครใจในจํานวน
และชวงชั้นที่เหมาะสม37 

________________________ 
     37สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ .ป 2550-
2551(กรุงเทพ : โรงพมิพชมุนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจาํกัด, 2550 ),1-24. 
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รูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
40และมาตรา 58 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละสถานศึกษา ระดมทรัพยากร
จากบุคคล และภูมิปญญาทองถิ่น มาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยรวมกันกําหนดแนวทาง     
ในการจัดการศึกษา การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน รวมติดตามประเมินผล และรับผลของการจัด
การศึกษาในชุมชน ดังมีรูปแบบและกระบวนการมีสวนรวม ของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน แบงออกได 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในการเลือกบุคคลในชุมชน 
ใหเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาจะตองถือปฏิบัติตามขอกําหนด 
ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
สถานศึกษายังพิจารณาเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่โดดเดนในชุมชน มีความรูความสามารถ   
กลาแสดงความคิดเห็น และเปนคนรุนใหมที่จะทําประโยชนใหกับสังคม คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เขามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา   
ของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป และการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา สงเสริม
และสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึงมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เสนอแนวทางและเขามามีสวนรวม     
ในการบริหารจัดการ ดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป สงเสริมให
มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากรภายนอก ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
พัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและ   
ของชาติ เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกร   
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน เขามีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอ
สาธารณชน แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดําเนินงานใหสําเร็จรวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด ถึงแมวาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะไมไดเขามาดูแลในการจัดการเรียนรูโดยตรง แตก็ถือวามีสวนรวมรับรูในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมีโอกาสเขามา   
มีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาการศึกษาในรูปแบบดังกลาวนี้ มากที่สุด 
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 2. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนมากและขอจํากัดในทรัพยากรตางๆ สถานศึกษา    
จึงตองอาศัยความรวมมือ ความชวยเหลือจากบุคคลทั้งในและนอกชุมชนคอนขางมาก ทําใหผูนํา
ชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองมีสวนรวมและระดมทรัพยากรมาใชในการ
พัฒนาสถานศึกษาตลอดเวลาและมีลักษณะของการมีสวนรวมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
     2.1 แหลงทรัพยากรทางบุคคล ประกอบดวย คหบดีในทองถิ่น ญาติของขาราชการ
ระดับสูงที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เจาอาวาส ลูกศิษยเจาอาวาส ผูนําชุมชน ศิษยเกา องคกรการกุศล 
และบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชน 
     2.2 วิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาจะใชวิธีการระดมทรัพยากร   
เพื่อการศึกษาหลากหลายวิธี ดวยการขอบริจาคจากแหลงทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน  เชน       
การทอดผาปาการศึกษา การทอดกฐิน การทําบุญในวาระตาง ๆ กับโรงเรียน การจัดตั้งกองทุน 
เพื่อการศึกษา และการขอบริจาคในรูปส่ิงของและเครื่องใชตาง ๆ 
     2.3 กระบวนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กระบวนการที่ใชในการระดมทรัพยากร
อยางเปนขั้นตอน ไดแก การสรรหาแหลงทรัพยากร การหาผูเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษากับแหลงทรัพยากร การประสานงานระหวางชุมชน
สถานศึกษากับแหลงทรัพยากร การตอรองและใหบริจาค การดําเนินงานตามโครงการที่วางไว 
และการตอบแทนแหลงทรัพยากร 
 3. การปฏิบัติงานรวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.)  องคการทองถิ่นที่อยูใน
ชุมชนและมีความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชนและสถานศึกษา คือ องคกรการการบริหาร
สวนตําบล สามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนและกําหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาตามความตองการของชุมชนได พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล สงเสริมการศึกษาในชุมชน 
สามารถตั้งงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนการศึกษา เชน เงินอุดหนุนเด็กที่ศึกษาอยูในเขต
ตําบล สื่อและวัสดุอุปกรณ กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน และอาหารกลางวันของ
นักเรียน นอกจากนี้ มีกรรมการจากองคการบริหารสวนตําบลบางคน ไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องคการบริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาในรูปแบบขององคกรอยูในระดับนอย แตจะเขามามีสวนรวมฐานะของการเปน
ผูนําชุมชน ซึ่งเปนฐานะเฉพาะตัว และการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวม 
อยูในระดับมาก โดยเฉพาะในดานการสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณ
ตาง ๆสวนกระบวนการมีสวนรวมในการทํางานกับองคกรทองถิ่น เนื่องจากบุคคลที่เปนสมาชิก
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บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะเปนกลุมผูนําชุมชนกลุมเดียวกันกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น รูปแบบของการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนจะมีความคลายคลึงกัน ไดแก มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและ
กิจกรรม การพิจารณาตัวบุคคลที่เกี่ยวของและติดตอเพื่อขอความรวมมือ การวางแผนงานและ
มอบหมายงาน การทําหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการ การประชุมกันเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบ
ความกาวหนาและปญหา การรวมกันในการดําเนินงาน การประเมินผลงาน และรวมรับผล      
การดําเนินงาน 
 4. การรวมกันจัดตั้งกองทุนการศึกษา    การตั้งกองทุนการศึกษาจะตั้งขึ้นดวยความ
รวมมือของบุคคลในชุมชน เพื่อใหการชวยเหลือนักเรียน พัฒนาครูและสถานศึกษารวมทั้ง
ชวยเหลือครู ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา โดยการนําเงินบริจาคมาตั้งเปนกองทุน
แลวนําดอกเบี้ยและเงินปนผลมาเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ในการมอบทุนการศึกษา 
สถานศึกษาตองแสดงความโปรงใสในการจัดการกับเงินบริจาคสวนนี้ โดยการแสดงหลักฐาน   
การใชจายเงินแกผูบริจาคเปนระยะ ๆ และตอบแทนผูบริจาคดวยการมอบเกียรติบัตร เพื่อยกยอง
ชมเชยในความเสียสละในงานประจําปของสถานศึกษา การนําเงินกองทุนไปใชทุกครั้ง จะตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกอน 
 5. การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน    งานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน สถานศึกษาจะมอบหมายใหคณะครูที่พักอาศัยอยูในชุมชน มีความคุนเคยกับบุคคล   
ในชุมชนพอสมควรเปนผูทําหนาที่นี้ โดยการเปนผูแทนของโรงเรียนไปรวมงานในชุมชน และ
ประชาสัมพันธงานของโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษา จะสรางความสัมพันธโดยอาศัยผูนํา
ชุมชนที่มีวัยใกลเคียงกับผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนผูเชื่อมโยงใหผูบริหารสถานศึกษากับ   
คนในชุมชนใหรูจักกันยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีการออกจุลสารรายเดือนของโรงเรียน เพื่อแจงให 
ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ผูนําชุมชน ประชาชนรูสึกพึงพอใจ          
หากคณะครูสามารถเขากับชาวบานไดดีมีความสัมพันธที่ดีตอกัน38 
 
 
___________________________ 
 38ศิริกาญจน โกสุมภ,“การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
(ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 74 – 90. 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 
ที่ต้ังและอาณาเขต  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2    ตั้งอยูที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
รับผิดชอบในการประสานสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยพื้นที่    
4 อําเภอ ไดแก อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และอําเภอพุทธมณฑล มีพื้นที่
รวม 1,174.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 733.81 ไร คิดเปนรอยละ 54.17 ของพื้นที่ รวมจังหวัด
นครปฐม มีอาณาเขตติดตอจังหวัดตาง ๆ 5 จังหวัด คือพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี 
สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมของภาคกลางตอนลาง โดยมีแมน้ําทาจีนไหลผานพื้นที่          
3 อําเภอ คือ อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน พื้นดินราบเรียบมีความ    
ลาดเทประมาณ 1-2 องศา ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ  2  เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 
การปกครอง 

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบดวย 4 อําเภอ แบงการปกครองสวนภูมิภาค
เปน  58  ตําบล  442 หมูบาน เทศบาลตําบล  9  แหง องคการบริหารสวนตําบล  57 แหง และ 
147,511 ครัวเรือน  

 
ขอมูลประชากร  

ประชากรในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ตามทะเบียนราษฏร  รวมทั้งสิ้น 310,904 
คน  แยกเปนชาย 149,820 คนและหญิง 161,084 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ) 

 
ขอมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 รับผิดชอบ   4  อําเภอ  ไดแก อําเภอ       
นครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และอําเภอพุทธมณฑล   มีโรงเรียนจํานวนทั้งสิ้น    
171 โรงเรียนประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด 143 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  27 โรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม             
1 โรงเรียน มีครู จํานวน  3,698  คน นักเรียน จํานวน 79,435 คนและหองเรียนจํานวน  2,656 หอง  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

โครงสรางการบริหาร ของสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 2 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสรางการบริหารภายในสํานักงาน        
ซึ่งประกอบดวย 6 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

1. กลุมอํานวยการ 
2. กลุมบริหารงานบุคคล 
3. กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
4. กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
5. กลุมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุมสงเสรมิจัดการสถานศึกษาเอกชน 
7. หนวยตรวจสอบภายใน 
 

อํานาจหนาที่ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษา 

ดังนี้ 
1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา              

ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และความตองการของทองถิ่น 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต 
พื้นที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 
6.ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุน

การจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่

การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสานงาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาการศึกษา          
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

10.  ประสาน  สง เสริมการดํา เนินการของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน               
ดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร    
การปกครอง สวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุ ใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                   
39สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 , รายงานผลการจัดการศึกษา

ปงบประมาณ 2549 (นครปฐม :สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2, 2549 ),1-2. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 

จิราภรณ  วุฒิภักดี  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครู  อาจารย  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบวา  1)  คุณลักษณะที่พึงประสงคผูบริหารมีอยูในระดับมากที่สุดไดแก  มีความซื่อสัตยสุจริต  มี
วิสัยทัศนกวางไกล  กลาตัดสินใจ  รับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง  มีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  มีความรอบรูทันเหตุการณ  ขาวสาร  เทคโนโลยี  2)  การเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบ ริหารตามความคิดเห็นของครู   อาจารย   พบวาดาน             
มนุษยสัมพันธ  จําแนกตามเพศแตกตางกัน  สวนดานอื่นไมแตกตางกัน40  

ชัยนาท  พรมมาลุน  ไดวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี”  ผลการวิจัยพบวา  1) คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี   ที่ครูผูสอน
และลูกจางประจําตองการ โดยรวมและรายไดอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไป
หานอย  ไดดังนี้ ดานบุคลิกภาพ  ดานความสามารถในการปฏิบัติงานดานวิชาการ  ตามลําดับ  2) 
ครูผูสอนมีความตองการคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมเปน
รายดานทั้ง  3  ดาน คือ ดานบุคลิกภาพ  ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานวิชาการ  
และเปนรายขอทุกขอมากกวาลูกจางประจํา41 

อภิวัฒน  ภูไชยแสง  ไดวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดหนองคาย”  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวมและจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมี
ทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค  โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับพึงประสงคมาก   ซึ่งมีคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา  คือ คุณลักษณะดานวิชาการ            
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพ 

________________________________                   
40จิราภรณ   วุฒิภักดี, “คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู  อาจารยใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542), 93. 

41ชัยนาท พรมมาลุน, ”คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี “ (วิทยานิพนธ  กรมศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2542),บทคัดยอ. 
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ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับทัศนะของครูผูสอนพบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาด
ตางกัน  มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงคโดยรวม
ขนาดใหญและขนาดกลางมีทัศนะไมแตกตางกัน  และครูผูสอนในโรงเรียนที่ขนาดตางกัน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05 โดยครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญและ
ขนาดกลางมีทัศนะไมแตกตางกัน และครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  มีทัศนะตอ
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ประสงคในอีก 3 ดาน ไมแตกตางกันทั้งโรงเรียน 
ขนาดเล็ก  แตโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญมีทัศนะไมแตกตางกัน42. 

กาญจนา  ชนะโชค  ไดวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยม สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดสระแกว”  ผลการวิจัยพบวา  1)  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ  จังหวัดสระแกว  จําแนกตามเพศและขนาดโรงเรียน  โดยรวมดาน
ความเปนผูนํา  ดานวิชาการ  ดานบุคลิกภาพ  และดานความสามารถ      ในการบริหารงาน  อยู
ในระดับมาก  2) คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
สระแกว  ระหวางความคิดเห็นของครูชายและครูหญิงไมแตกตางกัน  ยกเวนดานวิชาการซึ่งครู
ชายมีความคิดเห็นสูงกวาครูหญงิ  3)  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรม 
สามัญ  จังหวัดสระแกว ระหวางความคิดเห็นของครูซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาด
กลาง  และขนาดใหญ  ไมแตกตางกัน43 
 สุชิน  บุญพรอม  ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ตามทัศนะของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  ครู
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมากและมากที่สุด
ทุกดานและมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  คือดานสวนตัว  ไดแก  
1) วิชาชีพ  ไดแก  1) ความสามารถในการบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากร   2) ความรูเร่ืองใน 
 
 
 ________________________________                   
 42อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย” (วิทยานิพนธ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 79-81 
   43กาญจนา  ชนะโชค, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสระแกว” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2545), บทคัดยอ. 
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กฎระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  3) ความรูความเขาใจในเรื่องระบบการบริหาร
การศึกษา นโยบายการศึกษา  4) ความสามารถในการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหนวยงาน  
5) ความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของการจัดการศึกษา44 
 ศิริวรรณ เสนารักษ  วิจัยเรื่อง”การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก  2. การดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 6 ขั้นไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ
จัดสภาพและองคประกอบ ขั้นดําเนินการพัฒนาผูเรียนและ บุคลากรตามระบบไตรสิกขา ขั้นดูแล
สนับสนุนใกลชิด ขั้นปรับปรุงพัฒนาตอเนื่อง ขั้นประเมินผลและเผยแพรผลดําเนินการ อยูในระดับ
มาก  3. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และมนุษยสัมพันธ   
มีความสัมพันธกับการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 4.ภาวะผูนําและวิสัยทัศนสามารถรวมกัน 
พยากรณการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ไดรอยละ 49 45  
 นงชนก ตุมฉาย  ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย สรุปไดดังตอไปนี้  1. ความตองการการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและ
รายดานทั้ง 4 ดาน คือดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคลากร และดานบริหารทั่วไป  
อยูในระดับปานกลาง  2. สภาพปจจุบันของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
________________________________                   

44สุชิน  บุญพรอม, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาม
ทัศนะของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สังกัดกรมสามัญศึกษา” (ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2546) ,บทคัดยอ. 
 45ศิริวรรณ เสนารักษ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี” (สารนิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2549),บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดานอยูในระดับนอย  
3. ความตองการการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของผูแทนชมุชนแตละ
กลุมไมแตกตางกนั 4 .สภาพปจจุบนัของการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน
ของผูแทนชมุชนแตละกลุมไมแตกตางกนั 5.ความตองการมีสวนรวมกบัสภาพปจจุบนัของการม ี
สวนรวมของชมุชน ในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมและรายดานทัง้ 4 ดาน แตกตาง
กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.0146  
 แวน วิรุฬหเลิศ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
มาตรฐานการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชมุพร ผลการวจิยั
พบวา  1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทั้งโดยภาพรวมและทุกราย
ดาน อยูในระดับปานกลาง    2. มาตรฐานการบรหิารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ทั้งโดยภาพรวมและสามรายดานอยูในระดบัสูง และสองรายดานอยูในระดับปานกลาง   3. การม ี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคิดเหน็ของผูแทนทุกกลุมทั้งโดย  
ภาพรวมและอีกสองรายดาน คือ ดานการตัดสินใจและดานผลประโยชน มีความแตกตางกัน   
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สําหรับมาตรฐานการบรหิารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของผูแทนทุกกลุม ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายดานไมแตกตางกนั47 
              อภิชาต  กุลไทย ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
กิจกรรมดานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี
ผลการวิจยัพบวา  1.การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในงานกจิกรรมดาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยูในระดับปาน
กลาง  2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในงานกิจกรรมดานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี อยูในระดับปานกลาง จําแนก 
 
 
 ___________________________. 
 46นงชนก ตุมฉาย , “การมสีวนรวมของชมุชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรหิาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2546) ,บทคัดยอ.  

47แวน วิรุฬหเลิศ , “การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐาน
การบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชมุพร ” (วิทยานพินธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546 ) , บทคัดยอ. 
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ตามตัวแปร สถานภาพ ดานเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ การเปนกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและประเภทของการเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง 3. การ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมในงานกิจกรรมดานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการศึกษาพบวา กรรมการสถานศึกษาที่มีวุฒิประถมศึกษา วุฒิมัธยมศึกษา  วุฒิอุดมศึกษา มี
สวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กรรมการสถานศึกษาประเภท ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ มีสวนรวมในกิจกรรมงานวิชาการโดยภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0548 
               นภาพร คงคาหลวง  ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี   ผลการวิจัย พบวา 1. กระบวนการมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนเมืองพบวามีสวนรวมในการวางแผนดานวิชาการอยูใน 
ระดับปานกลาง สวนดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับ 
นอย และมีสวนรวมในการดําเนินการ มีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลดานวิชาการอยูใน 
ระดับปานกลาง สวนดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไปอยูใน
ระดับนอย   2  กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนชนบท พบวา          
มีสวนรวมในการวางแผนดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง สวนดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับนอย และมีสวนรวมในการดําเนินการ             
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง สวนดานการบริหารงาน
บุคคล ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับนอย 3.ปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ชุมชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดการประสานสัมพันธระหวางชุมชน กับโรงเรียน  
และโรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   อยางแทจริง  
4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ควรสงเสริม 
___________________________ 

48อภิชาต กุลไทย ,“การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรม
ดานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2547) ,บทคัดยอ. 
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ใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยการ
จัดอบรมและการจัดประชุม รวมทั้งควรสงเสริมใหชุมชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้น ุ49 

ปรีชา ศรีนวล ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ในอําเภอทามะกาจังหวัดกาญจนบุรี  ผลของการวิจัยพบวา 1.การมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารงานประมาณของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและรายยอย            
2.ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาเห็นวาสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาทั้ง 4 ประเด็นไดแก การรวมตัดสินใจ การรวมดําเนินการ รวมรับ
ผลประโยชน และการรวมประเมินผล ของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาและชุมชนพรอม
ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา50 
 อธิษฐ ภูดิศจุลเศรษฐ ไดศึกษามิติการมีสวนรวมของชุมชน ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ดานความพึงพอใจของชุมชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ   ผลการวิจัยพบวา  
1. มิติการมีสวนรวมของชุมชน ตามความคิดเห็นของกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชน ในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ อยูในระดับปานกลาง ทั้งภาพรวมและรายดาน คุณภาพการศึกษา 
ดานความพึงพอใจของชุมชนตามความคิดเห็นของกรรมการชุมชน และสมาชิกชุมชน ในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ อยูในระดับปานกลางทั้งภาพรวมและรายมาตรฐาน  2 . มิติการ         
มีสวนรวมของกรรมการชุมชน ตามความคิดเห็นของกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนไมตางกัน  
3. คุณภาพการศึกษาดานความพึงพอใจของชุมชน ตามความคิดเห็นของกรรมการชุมชนและ 
 
 
 
__________________________ 

49นภาพร คงคาหลวง , “  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 ), บทคัดยอ. 
 50ปรีชา ศรีนวล , “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี “(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 ), บทคัดยอ. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

  
สมาชิกชุมชนไมแตกตางกัน 4. มิติการมีสวนรวมของชุมชนสงผลตอคุณภาพการศึกษาดานความ
พึงพอใจของชุมชนในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ุ51 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 เครทอน  (Kreitton)  ไดแยกแยะคุณลักษณะผูนํา  โดยเนนวาลักษณะผูนําทีดีตอง
ประกอบดวยบัญญัติ 21 ประการคือ 1) ตองมีความรูดี  2) มีลักษณะจูงใจผูพบเห็น  3) มีใจเยือก
เย็นเมื่อประสบปญหา  4) นอบนอม  5) ตัดสินปญหาทันทวงที  6) เปนกลางโดยไมเอนเอียง                     
7) เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได  8) มีความกลาหาญ 9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี  10) เตรียมใจที่จะ
รับงานหนัก 11) มีอารมณมั่นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เปนผูมีความกระตือรือรน  14) เสมอตน
เสมอปลาย  15) สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด 16) รักงานที่ทํา 17) ไมหมดกําลังใจ
งาย ๆ  18) มีความสามารถทํางานไดดีมากกวาหนึ่งสิ่ง  19) มีพลังแหงความคิดคํานึง 20) ซื่อสัตย
และตรงไปตรงมา 21) ตองมีศีลธรรม52   
 เมยตัน(Mayton) ไดศึกษาพฤติกรรมและหลักการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาของ
ผูบริหารในรัฐอะลาบามา (Alabama)ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน
คือ สวนที่หนึ่งเปนแบบที่สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  คุณลักษณะและคุณสมบัติทางวิชาชีพ 
สวนที่สองเปนแบบสอบถามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนตอบุคลากรโรงเรียน ระเบียบขอบังคับ  

กิจกรรมนักเรียน  บทบาททางการศึกษาและการติดตอส่ือสาร พบวา  ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสวนใหญมีประสบการณการดํารงตําแหนงตั้งแต 1-2 ป และหลักการบริหารงานที่
จําเปนไดแกประสบการณในตําแหนงดานทักษะมนุษยสัมพันธกับบุคลากรและชุมชนที่ดีอันมีผล  
ใหการดําเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและรัดกุม เมื่อพิจารณา 
 
 
 
_________________________________________________ 

 51อธิษฐ ภูดิศจุลเศรษฐ , “ มิติการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาดาน
ความพึงพอใจของชุมชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 ), บทคัดยอ. 
 52Burton W.Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (lllinois : 
Interstate, 1960), 81. 
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คุณลักษณะและคุณสมบัติทางวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน พบวา  

ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมและการปฏิบัติเหมาะสมมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0553 
 แมกนูสัน (Magnuson) ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารพบวา  คุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้น ตองประกอบดวยคุณลักษณะทั้ง
ในดานสวนตัวและลักษณะดานวิชาชีพ ดังนี้  1) คุณลักษณะสวนตัวไดแก  มีความยุติธรรม มี
ความรู มีอารมณมั่นคง เปดเผย เขาใจงาย มีความมั่นคงคือ คงเสนคงวา และมีความเห็นใจผูอ่ืน 
2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก มีความรูในการ  บริหารดี รูจักที่จะมอบหมายงาน มีการวางแผน 
และจัดหนวยงานไดดี  สามารถทํางานกับผูอ่ืนได และรูจักใชอํานาจอยางเหมาะสม54 

เนียร  (Nir)   ไดวิจัยเกี่ยวกับสภาพความไมมั่นคงของทางราชการตามความรูสึกของ
ผูบริหาร เปรียบเทียบกับการกระจายอํานาจทั้งภายในและภาพนอกองคกร พบวาโรงเรียนของ
รัฐบาลไมมีการแขงขันในการดึงดูดผูเรียนใหเขามาศึกษา มีการเสนอความคิดวาการที่ผูเรียน     
เขามาศึกษานั้นขึ้นอยูกับการบริหารงาน และความยืดหยุนในการบริหารงานของผูบริหาร ซึ่งเปน
ปจจัยที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนจําเปนตองมีความสอดคลองกันระหวางหลักการบริหารและอิสระ55 

            ควินน (Quinn) ทําการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะผูนําขึ้นอยูกับการฝกฝนและการ 
นัดหมาย โดยจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําและครูผูสอน   
ความสัมพันธถูกสังเกตระหวางการเขารวมกับโรงเรียนตาง ๆ ในกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน      
ในโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อยางละ 8 โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
 
  
 

53Joseph  Mayton ,”Behavior and Property of Public School in State of 
Alabama,”Dissertation Abstracts International 10,8 ( August 1991 ): 2965-A. 
 54W.G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business Managers 
(Los Angeles : University of Southern California, 1991), 78-91. 

55Nir A.E. ,”Administrators’ perceived role vulnerability a comparison of 
centralizes domesticated and decentralized undomesticated organizations ,” Journal of 
Educational Administration  (April 2001): 392. 
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ผลการวิจัยสรุปไดวา มิติของภาวะผูนําเกี่ยวกับการสอนมีความสัมพันธอยางมากตอการสอน      
ทั้งยืนยันวาความสําคัญของภาวะผูนําเกี่ยวกับการสอนสงผลตอธรรมชาติของภาวะผูนํา56 
 ราเมซ (Ramierz) ไดศึกษากิจกรรมและวิธีการดําเนินการของโรงเรียนชุมชนใน
สหรัฐอเมริกา กลุมตัวอยางคือผูปกครองนักเรียน จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวาวิธีดําเนินการของโรงเรียนชุมชนสวนใหญเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน
เปนอยางดี โรงเรียนใชกระบวนการประชาธิปไตยในการดําเนินงาน คือ สํารวจความตองการของ
ชุมชน เพื่อเปนแนวทางแนะนํา ประชาชน ใหรูจักปรับปรุงตนเองและชีวิตในชุมชนใหดีขึ้น ใช  
วิธีการหลายวิธี     ในการชวยแกปญหาของประชาชนใหชุมชน ใชแหลงวิทยากรในชุมชนใหเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน และอาศัยการตัดสินใจของหมูคณะในการดําเนินงาน ตาม
โครงการของโรงเรียน57 

ฟอสเตอร (Fofter, CD-ROM) ทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท (M.A.) สาขาบริหาร    
การศึกษาของมหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร (แคนาดา) เมื่อป 1993 เร่ือง ประเภทของผูปกครองที่
เขามามีสวนเกี่ยวของ : ผลตออัตราการเขามามีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน เนื่องจากผูวิจัยสงสัยวา 
ทําไมโรงเรียนจึงพยายามที่จะใหผูปกครองมีสวนรวมอยางหางๆในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ทั้ง ๆ ที่งานวิจัยที่ผานมาตางสนับสนุนการมีสวนรวมของผูปกครองและเพื่อความเขาใจวาโรงเรียน
ใหคุณคากับผูปกครองอยางไร ผูวิจัยจึงไดทดสอบเพื่อจัดประเภทของผูปกครองที่เขามา 
เกี่ยวของกับโรงเรียน ผลการวิจัยระบุวา ผูปกครองที่เขามาเกี่ยวของกับโรงเรียน แยกเปน              
2 ประเภท คือ 1) ผูปกครองที่เขามาในโรงเรียนและอาสาทํางานตาง ๆ ในโรงเรียน หรือเขามามี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาที่ปรึกษาของโรงเรียน ซึ่งผูปกครองประเภทนี้จะมีผล
ตอนักเรียนในทางออม 2) ผูปกครองประเภทที่สองเปนประเภทที่สงผลตอนักเรียนโดยตรง ไดแก 
 
 
___________________________ 

56Quinn D.M., “The Impact of principal leadership behavioral on instructional 
practice and student engagement ,” Journal of Educational Administration 40 ,5 
(August2002) : 447-467. 

57Ramirez E.  “Activities and Procedures of Some Community Schools in the 
United States  and Their Implication for the Philippines,” Dissertation Abstracts 
International,41 (June 1981) : 105-A. 
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ผูปกครองที่เขามาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยการชวยนักเรียน    ทําการบาน หรือชวยทําให
โครงงานใหกับนักเรียน58 

ลอเรนซ (Lawrence) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยจัดทําโครงการ
ที่สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขึ้นกลุมตัวอยางคือคนในชุมชนที่ยากจน           
รัฐนิวยอรก  ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสังเกต ผลการวิจัยพบวา 
เมื่อจัดดําเนินโครงการความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับคนในชุมชนดีขึ้นจากเดิม เปนไปตาม
เปาหมายโครงการที่ตั้งไว ครูและผูปกครองใหความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนมากขึ้น59 

แอนชา อูสมา (Anzar Uzma ) ไดศึกษาสวนประกอบซึ่งชวยสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาในรัฐบาโลซิสแตน ประเทศปากีสถาน พบวาสิ่งสนับสนุนการศึกษาหรือการมี
สวนรวมอยางตอเนื่องของชุมชนจากการสํารวจเปนขั้นตอนพบวาอาจมีผลมาจากความพอใจของ
ชุมชน   ที่จะปรับปรุงบรรยากาศการศึกษา การตอบสนองความตองการของชุมชน    ในการศึกษา 
บทบาทของผูเปนสวนประกอบ ซึ่งผานการฝกหัดและการขับเคลื่อนของกลุมสังคม สังคมเปด
ระหวางคณะกรรมการศึกษาหมูบานอื่น ๆ และสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจระหวางคนในหมูบาน60 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

58Foster, S. E. Type of parent involuement : Effects on parent rating of school 
[CD-Rom]. Abstsract from : ProQuest File : Dissertation Abstsracts Item : 
MM 91110, 1993. 

59Lawrence C. A.  “The Interorganizational Relationship Between a Community–
Based Program and a Public School,” Dissertation Abatracts International 57(December 
1997): 2287–A. 

60Anzar, Uzma. An exploratory study of factor which have contributed to the 
Sustainability of community participation in education in BalochistanPakisten [Online], 
accessed 5 January 2009 . Available from http : // thailis. Uni.net. th / dao/ detail. Nsp. 
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                                                      สรุป 

              จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลนั้นคุณลักษณะของผูบริหารเปนคุณสมบัติที่จําเปนอยางยิ่ง กลาวคือมีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ มีวัยอันเหมาะสม การศึกษาดีมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี เปนผูมีเกียรติไดรับการ
ยอมรับทางสังคม มีความรูความสามารถ มีดุลยพินิจในการตัดสินใจที่ดีและสามารถปรับตัวให
ทันสมัยมองโลกในแงดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีวิสัยทัศนสามารถควบคุมอารมณไดอยาง
เหมาะสมมีความมั่นใจในตนเองมีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จมุงมั่นใหถึง
จุดหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนที่
ยอมรับของสมาชิกและเขาสังคมไดดี คุณลักษณะเหลานี้จะสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนให
เขามามีสวนในการบริหารสถานศึกษาหลายดานเชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล ผูวิจัยจึงได
นําคุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนนํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 
   บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจยั 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ1) เพื่อทราบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   2)เพื่อทราบการมีสวนรวมของชุมชนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2    3)เพื่อทราบคุณลักษณะของ
ผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม   เขต 2   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  ( descriptive  research ) ใช
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  เปนหนวยวิเคราะหขอมูล ( unit of 
analysis ) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตาม
แนวความคิดของสตอกดิลล(Stogdill) และการมีสวนรวมของชุมชนตามแนวความคิดของโคเฮน
และอับฮอฟ (Cohen and Uphoff)      ในการดําเนินการวิจัยมีวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

 
วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยใหแลว
เสร็จตามกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงาน
วิจัย  ไวเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ 
โดยการศึกษาจากเอกสาร  ตํารา ขอมูล สถิติ วรรณกรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของจัดทํา       
โครงรางการวิจัยเพื่อเสนออนุมัติโครงการวิจัยตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย เปนการเตรียมการจัดสรางเครื่องมือ
ปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ ทดลองใชเครื่องมือ และนําไปใชเก็บขอมูลจากการสุมตัวอยาง
แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล       
ทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
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                 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนการจัดทํารางรายงานผลงานวิจัยเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 
ระเบียบวธิวีจิัย 

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบวินัย  ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย 
ประชากร ตัวอยาง และการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่
ใชในการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการ
วิจัยในลักษณะของการศึกษาจากกลุมตัวอยางเดียวศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one 
shot,non-experimental case study ) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง ไดดังนี้คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       เมื่อ 
                       R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
                       X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
                       O หมายถึง การวัดคาตัวแปรที่ปรากฏครั้งเดียว 
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ประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้คือ โรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

นครปฐม เขต 2 จํานวนโรงเรียน  171 โรงเรียน1 
 

กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการเปดตารางการประมาณขนาดของ

กลุม ตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน ( Krejcie and Morgan ) 2 ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น  
118  โรงเรียน โดยการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงประเภท(stratified random sampling) 
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนประชากรที่เชื่อถือไดดังนี้  

1. จากประชากรเปาหมาย คือ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 จํานวน  171 โรงเรียน 

2. การสุมตัวอยางโรงเรียน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง    
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)ไดโรงเรียน 118  โรงเรียน 

3.  ผู ใหขอมูล  ผูวิจัยกําหนดผู ใหขอมูลในแตละโรงเรียนจํานวน  6 คน  คือ
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คนเปนจํานวน 118 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือปฏิบัติหนาที่แทน
รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คนจํานวน 118 
คน ครูสายผูสอนที่มิใชกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 2 คนจํานวน 236 คน และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 2 คนเปนจํานวน 236 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบง
ประเภท(stratified random sampling) รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 708 คน ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางที่   1 

 
 
 

 
________________________________                   
 1สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 , ขอมูลขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2550         
( นครปฐม : กลุมนโยบายและแผนงาน  งานขอมูลสารสนเทศ ), 2. 
 2พวงรัตน ทวีรัตน,วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาตรละสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุงใหม
ลาสุด),พิมพคร้ังที8่ (กรุงเทพมหานคร:สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร,2543),303. 
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ตารางที่  1  จํานวนประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
                 การศึกษานครปฐม เขต 2 
 

จํานวนสถานศึกษา ผูใหขอมูล 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

 

ที่ 

 

อําเภอ 

ประถม มัธยม เอกชน รวม ประถม มัธยม เอกชน รวม 

ผอ.
ร.ร. 

รอง ผอ.
ร.ร. 

ครู 
กรรมกา

สถานศึกษา 

 
 

รวม 

1. นครชัยศรี 36 6 7 49 25 4 5 34 34 34 68 68 204 
2. สามพราน 40 4 10 54 27 3 7 37 37 37 74 74 222 
3. พุทธมณฑล 8 2 2 12 6 1 1 8 8 8 16 16 48 
4. บางเลน 50 4 2 56 35 3 1 39 39 39 78 78 234 

รวม 134 16 21 171 93 10 15 118 118 118 236 236 708 
 
ที่มา :สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 , ขอมูลขนาดโรงเรียน ปการศึกษา 2550 ( นครปฐม : กลุมนโยบายและแผนงาน งานขอมูล 
สารสนเทศ ),3. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

65

ตัวแปรที่ศกึษา 
การวิจัยคร้ังนี้มีตัวแปรที่นํามาศึกษา คือ ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
1.ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก   

เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และตําแหนงในปจจุบัน  
2.ตัวแปรตน เปนตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน (X) ตามแนวคิดของ   

สตอกดิลล ( Stogdill ) ที่แบงคุณลักษณะของผูนําแบงออกเปน  6 ดาน  
               2.1.ลักษณะทางกาย(X 1)หมายถึง  มีสุขภาพกายดี มีวัยเหมาะสม มีลักษณะทาทางที่ดี  
สุขอนามัยดี สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ กระฉับกระเฉง สุขภาพรางกายเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงาน มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยมแจมใส มีรูปรางลักษณะทางกายดี สงาผาเผยและแตงกายได
เหมาสมกับกาลเทศะ 

   2.2 ภูมิหลังทางสังคม (X 2) หมายถึง เปนผูที่มีการศึกษา มีสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจดี  เปนผูมาจากครอบครัวที่ดี เปนผูที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับวาเปนคนดี สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมทุกระดับไดเปนอยางดี สามารถเรียนรูปญหาสังคมรอบตัวไดอยางรวดเร็ว 
สามารถปรับตัวเขากบความเครียดในทุกสภาวะ มีความสามารถในการแสวงหาความรูและรูทัน
ตอเหตุการณตางๆรวมทั้งเปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต 
               2.3. สติปญญา (X 3)  หมายถึง มีสติปญญาดีมีความรู  มีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่
ดี และมีทักษะในการเจรจาอยางคลองแคลว มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน  
มีความรอบรูและเขาใจหนวยงานทางการศึกษา มีปฎิภาณไหวพริบ และความเฉลียวลาดในการ
แกปญหาเฉพาะหนา มีความรูเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายทางการบริหารงานของสถานศึกษา มี
วิธีจูงใจบุคลากรใหมีความรวมมือในการบริหารงาน เปนผูที่สามารถถายทอดขอมูลขาวสารให
ผูอ่ืนเขาใจ 

   2.4.บุคลิกภาพ (X 4) หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนให
ทันสมัย   มีความสามารถในการควบคุมอารมณใหคงที่  มีความคิดสรางสรรค มีความซื่อสัตย มี
จริยธรรม  มีความสามารถในการกําจัดความเครียด มีความกระตือรือรนในการศึกษา เปนผูใฝ
ศึกษา คนควาหาความรูอยูเสมอ พฤติกรรมเหมาะสม รูกาลเทศะ มีความสุขุม เยือกเย็น 
รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณไดดี มีความคิดสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลา
ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 
               2.5.ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X 5) หมายถึง มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ  มีความมุงมั่นในการกําจัดอุปสรรค   มีความสามารถในการนิเทศงาน มีความ
ปรารถนาที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีทักษะและประสบการณในการบริหารงาน สามารถ
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บริหารงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด มีความรับผิดชอบในการทํางาน เปนผูมีความมุงมั่น
มานะ อดทน แกไขปญหาจนสําเร็จ มีความสียสละและอุทิศตนในการทํางานเต็มตามศักยภาพ 

   2.6.ลักษณะทางสังคม (X 6) หมายถึง มีความสามารถในการขอความรวมมือและ
ประสานงาน  มีความสามารถในการบริหาร มีเสนหมีความใสใจผูอ่ืน  มีมนุษยสัมพันธเปนที่
ยอมรับของสมาชิก สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุมไดดี มี
มนุษยสัมพันธดี เปนกันเอง มีความยืดหยุน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสามารถใน
การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกไดดี มีเกียรติและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
บุคคลทั่วไป 

3.ตัวแปรตาม (ytot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองตามแนวคิดของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff) ซึ่งประกอบดวย การมีสวน
รวมของผูปกครอง 4 ประการ คือ 

3.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (y1)หมายถึงการที่ชุมชนมีสวนรวมในงาน   ของ
สถานศึกษาโดยการริเร่ิมตัดสินใจดวยการกําหนดความตองการจําเปนและลําดับกอนหลัง  การ
เร่ิมตนและการกําหนดสิ่งที่จะตองกระทํา  การดําเนินการตัดสินใจดวยการแสวงหาความ
ตองการจําเปนและลําดับกอนหลังของผูรวมงานอื่น การดําเนินการตอเนื่องและการแสวงหาสิ่งที่
จะตองกระทําเพิ่มเติม  และการตัดสินใจปฏิบัติงานดวยการพิจารณาผูรวมงาน การประชุม
ปรึกษาหารือ  การเลือกผูนํา  การบริหารบุคคลากรและการติดตอประสานประโยชนอยาง
สรางสรรค  

 3.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ (y2)หมายถึงการที่ชุมชนมีสวนรวมในงานของ
สถานศึกษาโดยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหารดานบุคคล วัสดุอุปกรณ ดานการบริหาร
จัดการ  การประสานงาน และการเขารวมในโครงการ 

3.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน (y3)   หมายถึง   การที่ชุมชนมีสวนรวมในงานของ
สถานศึกษายอมไดรับผลประโยชนตอบแทนในพื้นฐานที่เทาเทียมกัน ทั้งจากสถานศึกษาเอง 
หรือจากสวนตางที่จะตองเสียไปหากไมมีสวนรวมกับสถานศึกษา  อาทิ ผลประโยชนทางวัตถุที่
เปนรายไดหรือทรัพยสิน  ผลประโยชนทางสังคมเชนการเรียนรู การไดรับบริการที่ดี ความสุข
ความพึงพอใจ  และผลประโยชนสวนตัว ไดแก ความนิยมนับถือตนเอง (self-esteem)  การไดมี
โอกาสใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง (political power)  และ ความมั่นใจในตนเอง (sense 
of efficacy and confidence) 
  3.4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (y4) หมายถึง การติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากการ
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ประเมินผล   การทํางานของสถานศึกษาโดยตรง  การประเมินผลกระทบจากการทํางานของ
สถานศึกษา   การประเมินกิจกรรมทางสังคม การประเมินความเห็นสาธารณะ การประเมิน
ความเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารงาน 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาและการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 จํานวน 1 ฉบับแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใน
เร่ือง เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และตําแหนงในปจจุบัน มีลักษณะตัวเลอืกทีก่าํหนด
คําตอบไวให (force choice) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของสตอกดิลล  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาตาม
แนวคิดของโคเฮนและอับฮอฟฟ (Cohen and Uphoff ) 

ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2และ3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับของไลเคิรท(Likert’s five rating scale)โดยกําหนดชวงคะแนนของแตละ
พฤติกรรมใหมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึงคุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับ
นอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึงคุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับ
นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึงคุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับ
ปานกลางมีคาเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึงคุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับ
มากมีคาเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

68

การสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยวางแผนดําเนินการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม ตามลําดับข้ัน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร

รวมถึงรายละเอียดของการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา จากนั้นนําขอมูลที่ศึกษามาสราง
เครื่องมือภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา( content validity ) ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบ ปรับแก              
ตามรายละเอียดของตัวแปร จากนั้นนํามาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคที่ตองการวัด หรือ IOC ( Index of Item objective Congruence ) และนํามา
ปรับปรุงแกไข 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถาม ที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช( try out )กับ
ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐมเขต 2 จํานวน 6 โรงๆละ 6 คนรวม 36 ฉบับ 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น ( reliability ) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 3 โดยใชสัมประสิทธแอลฟา( α-coefficient)ไดคาความเชื่อมั่น 
เทากับ    0.978 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผูวิจัยเสนอหนังสือตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให

ออกหนังสือขอความชวยเหลือจากโรงเรียนเพื่อใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามสําหรับ    
การวิจัยคร้ังนี้ 

2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปตามโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยขอ
ความรวมมือจากโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามพรอมจัดสงคืนโดยตรงและทางไปรษณีย 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม กรณีที่ไดรับไมครบหรือไมสมบูรณ
ผูวิจัยเดินทางติดตอที่โรงเรียนเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเปนกรณีไป ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูล           
ที่มีความสมบูรณอยางแทจริง 
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การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนแลวผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเพื่อดําเนนิการดังนี ้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
2. ลงรหัสขอมูล นําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทาํการวิเคราะหขอมูล 
3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

สถิติที่ใชสําหรับการวิจยั 
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวจิัยที่ศึกษาและขอคําถามที่

ตองการทราบในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
1.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี ่ 

( frequency )และรอยละ( percentage ) 
2. การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารและระดับการมีสวนรวมของชุมชน   

ในสถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ใชคาเฉลี่ย(X) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ซึ่งผูวิจยัไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวความคิดของเบสท 
(Best) 4 ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                   
 3Lee J. Cronbach, Essential of Phychological testing , 3rd ed. ( New York 
:Harper & Row Publishers , 1978 ),161.  
                     4John W. Best , Research in Education , ( New Jersey :Prentice - Hall , 
Inc.1970),190. 
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          คาเฉลีย่ 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร  /   การมีสวนรวม      
ของชุมชน อยูในระดับนอยที่สุด 

      คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร   /   การมีสวนรวม     
ของชุมชน อยูในระดับนอย 
                      คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร  /   การมีสวนรวม    
ของชุมชน อยูในระดับปานกลาง 
                      คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร   /   การมีสวนรวม    
ของชุมชน อยูในระดับมาก 
                      คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร   /   การมีสวนรวม    
ของชุมชน อยูในระดับมากที่สุด 

3.การวิเคราะหการสงผลของคุณลักษณะของผูบริหารกบัการมีสวนรวมของชุมชน
ในสถานศึกษาสังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใชการวเิคราะหการ
ถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอน(stepwise multiple regression analysis)       
  

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ

มีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมี            
วัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  2) การมีสวนรวมของชุมชน      
ในสถานศึกษา 3) คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา   
โดยใชโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 118 โรงเรียนโดยมี 
ผูอํานวยการโรงเรียนจากโรงเรียนที่สุมไดโรงเรียนละ 1 คนเปนจํานวน 118 คน รองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน ครูโรงเรียนละ 2 คน เปนจํานวน 236 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนละ 2 คน เปนจํานวน 236 คน รวม จํานวนทั้งสิ้น 708 คนเปนหนวยวิเคราะห  เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามแนวคิดของสตอกดิลล และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษาตามแนวคิดของโคเฮนและ
อับฮอฟฟ (Cohen and Uphoff)   ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน  708  คน  วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(stepwise multiple regression analysis) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต 2” ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามของผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และครูผูปฏิบัติการสอน จากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 118 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 
รวมทั้งสิ้น 708 คน มาวิเคราะหโดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะห
จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1    การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2    การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารและระดับการมีสวนรวมของ
ชุมชน 

  ตอนที่ 3    การวิเคราะหการถดถอยของคุณลักษณะของผูบริหารทีสงผลตอการมีสวน
รวมของชุมชน 
 
ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้ โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการ
วิเคราะหมีจํานวน 118 โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูปฏิบัติการสอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ 6 คน 
รวมทั้งสิ้น 708 คน ผลการวิเคราะห มีดังนี้ 
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ตารางที่ 2     ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
   

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ชาย 321 45.34 1. เพศ 
หญิง 387 54.66 
รวม 708 100.00 
21 - 30 ป 47 6.64 
31 – 40 ป 79 11.16 
41 – 50 ป 270 38.14 

2. อายุ 

51 ปขึ้นไป 312 44.07 
รวม 708 100.00 
นอยกวา 5 ป 192 27.12 
5 - 10 ป 48 6.78 
11 – 20 ป 135 19.07 

3. อายุราชการ 

21 ปขึ้นไป 333 47.03 
รวม 708 100.00 
ต่ํากวาปริญญาตรี 94 13.28 
ปริญญาตรี 430 60.73 

4. ระดับการศึกษา 

สูงกวาปริญญาตรี 177 25.00 
รวม 708 100.00 
ผูอํานวยการโรงเรียน 118 16.67 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 118 16.67 
ครูผูปฏิบัติการสอน 236 33.33 

5. ตําแหนงในปจจุบัน 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 236 33.33 
รวม 708 100.00 

  
 จากตารางที่ 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 387 คน คิด
เปนรอยละ 54.66 และเพศชาย จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 45.34 เมือ่พจิารณาอาย ุพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 44.07 อายุ 41 – 50 ป 
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จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 38.14 อายุ 31 – 40 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 11.16 และอายุ 
21 - 30 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 6.64 เมื่อพิจารณาอายุราชการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุราชการ 21 ปขึ้นไป จํานวน 333 คน คิดเปนรอยละ 47.03 อายุราชการนอยกวา 5  ป 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 27.12 อายุราชการ 11 – 20 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 19.07 
และอายุราชการ 5 - 10 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 6.78 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 430 คน คิดเปนรอยละ 60.73 
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิด
เปนรอยละ 13.28 เมื่อพิจารณาตําแหนงในปจจุบัน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนครูผู
ปฏิบัติการสอนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเทากันคือ 236 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
และผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวนเทากันคือ 118 คน คิดเปนรอยละ 
16.67  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารและระดับการมีสวนรวมของ 
 ชุมชน  
 ในการวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารและระดับการมีสวนรวมของชุมชน 
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) จากกลุมตัวอยาง จํานวน 
118 โรงเรียน ผลการวิเคราะห มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร 
                  n=118 

คุณลักษณะของผูบริหาร X  .D.S  ระดับ 
1. ลักษณะทางกาย 4.36 0.31 มาก 
2. ภูมิหลังทางสังคม 4.35 0.28 มาก 
3. สติปญญาความรูความสามารถ 4.39 0.30 มาก 
4. บุคลิกภาพ 4.41 0.32 มาก 
5. ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน 4.41 0.34 มาก 
6. ลักษณะทางสังคม 4.40 0.32 มาก 

โดยภาพรวม 4.39 0.28 มาก 
 จากตารางที่ 3 พบวาคุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 
4.39, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากทุก
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ดาน โดยสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ อันดับแรกมีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ดาน คือดานบุคลิกภาพ ( X = 
4.41, S.D. = 0.32) และดานลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน ( X = 4.41, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ
ดานลักษณะทางสังคม ( X = 4.40, S.D. = 0.32) ดานสติปญญาความรูความสามารถ ( X = 
4.39, S.D. = 0.30) ดานลักษณะทางกาย ( X = 4.36, S.D. = 0.31) และสุดทายคือดานภูมิหลัง
ทางสังคม ( X = 4.35, S.D. = 0.28)  
 เมื่อพิจารณารายดาน คุณลักษณะของผูบริหาร ดานตาง ๆ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร  
 ดานลักษณะทางกาย                    n=118 

ลักษณะทางกาย X  .D.S  ระดับ 
1. มีสุขอนามยัดี 4.31 0.34 มาก 
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง, สมบูรณ, กระฉับกระเฉง 4.31 0.37 มาก 
3. มีสุขภาพรางกายเอื้ออํานวยตอ การปฏิบัติงาน 4.36 0.35 มาก 
4. มีสุขภาพจติดี ยิ้มแยม แจมใส 4.37 0.35 มาก 
5. มีรูปรางลักษณะทางกายดี และสงาผาเผย 4.33 0.34 มาก 
6. แตงกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.44 0.37 มาก 

โดยภาพรวม 4.36 0.31 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะทางกาย อยูในระดับมาก 
( X = 4.36, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะ
ทางกาย อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ผูบริหารมีคุณลักษณะสูงเปนอันดับแรกคือการแตงกายได
เหมาะสมกับกาลเทศะ ( X = 4.44, S.D. = 0.37) อันดับสองคือการมีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยม แจมใส 
( X = 4.37, S.D. = 0.35) อันดับสามคือการมีสุขภาพรางกายเอื้ออํานวยตอ การปฏิบัติงาน ( X = 
4.36, S.D. = 0.35) และสุดทายคือการมีสุขอนามัยดี( X = 4.31, S.D. = 0.34) และการมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง, สมบูรณ, กระฉับกระเฉง ( X = 4.31, S.D. = 0.37) 
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ตารางที่ 5    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร  
 ดานภูมิหลังทางสังคม                  n=118 

ภูมิหลังทางสังคม X  .D.S  ระดับ 
1. เปนผูมาจากครอบครัวทีด่ี 4.17 0.39 มาก 
2. เปนผูที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับวาเปนคนด ี 4.34 0.34 มาก 
3. สามารถปรบัตัวเขากับสังคมทุกระดับไดเปนอยางด ี 4.38 0.34 มาก 
4. สามารถเรยีนรูปญหาสังคมรอบตัวไดอยางรวดเร็ว 4.36 0.32 มาก 
5. สามารถปรบัตัวเขากับความเครียดในทกุสภาวะ 4.29 0.31 มาก 
6. มีความสามารถในการแสวงหาความรู และ รูทนัเหตุการณตาง 
ๆ  4.38 0.34 มาก 

7. เปนผูมีความชื่อสัตย สุจริต 
4.55 0.29 

มาก
ที่สุด 

โดยภาพรวม 4.35 0.28 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานภูมิหลังทางสังคมอยูในระดับมาก 
( X = 4.35, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่ผูบริหารมีคุณลักษณะสูงเปนอันดับ
แรกคือการเปนผูมีความชื่อสัตย สุจริต ( X = 4.55, S.D. = 0.29) ซึ่งเปนขอเดียวที่อยูในระดับมาก
ที่สุด อันดับสอง มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือการสามารถปรับตัวเขากับสังคมทุกระดับไดเปนอยางดี 
และการมีความสามารถในการแสวงหาความรู และรูทันเหตุการณตาง ๆ ( X = 4.38, S.D. = 
0.34) และสุดทายคือการเปนผูมาจากครอบครัวที่ดี ( X = 4.17, S.D. = 0.39) 
 

ตารางที่ 6    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร  
 ดานสติปญญา ความรูความสามารถ                n=118 

สติปญญา ความรูความสามารถ X  .D.S  ระดับ 
1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน 4.44 0.30 มาก 
2. มีความรอบรู และเขาใจ หนวยงานทางการศึกษา 4.43 0.34 มาก 
3. มีปฏิภาณไหวพริบ เฉลียวฉลาดในการแกปญหาเฉพาะหนา 4.43 0.30 มาก 
4. มีความรูเกีย่วกับนโยบาย กฎหมายทางการบริหารงานขอสถานศกึษา 4.38 0.35 มาก 
5. มีวิธีจูงใจบคุลากรใหมีความรวมมือในการบริหารงาน 4.31 0.39 มาก 
6. เปนผูที่สามารถถายทอดขอมูล ขาวสาร ใหผูอ่ืนเขาใจ 4.36 0.37 มาก 

โดยภาพรวม 4.39 0.30 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานสติปญญา ความรูความสามารถ
อยูในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่ผูบริหารมีคุณลักษณะสูงเปนอันดับแรกคือการมีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน( X = 4.44, S.D. = 0.30) อันดับสอง มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือการมีปฏิภาณไหว
พริบ มีความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาเฉพาะหนา ( X = 4.43, S.D. = 0.30) และมีความรอบรู 
และเขาใจ หนวยงานทางการศึกษา ( X = 4.43, S.D. = 0.34) และสุดทายคือมีวิธีจูงใจบุคลากร
ใหมีความรวมมือในการบริหารงาน ( X = 4.31, S.D. = 0.39) 
 
ตารางที่ 7   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร  
 ดานบุคลิกภาพ                   n=118 

บุคลิกภาพ X  .D.S  ระดับ 
1. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.44 0.34 มาก 
2. เปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรู อยูเสมอ 4.46 0.36 มาก 
3. พฤติกรรมเหมาะสม รูกาลเทศะ 4.41 0.32 มาก 
4. มีความสุขมุ เยือกเยน็ รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณไดดี 4.34 0.39 มาก 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.39 0.39 มาก 
6. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาตัดสินใจ 4.44 0.33 มาก 
7. แสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 4.37 0.36 มาก 

โดยภาพรวม 4.41 0.32 มาก 
  
 จากตารางที่ 7 พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก ( X = 
4.41, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ผูบริหารมี
คุณลักษณะสูงเปนอันดับแรกคือการเปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรู อยูเสมอ ( X = 4.46, S.D. 
= 0.34) อันดับสอง มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือการมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาตัดสินใจ ( X = 
4.44, S.D. = 0.33) และการมีความกระตือรือรนในการทํางาน ( X = 4.44, S.D. = 0.34) และ
สุดทายคือการมีความสุขุม เยือกเย็น รอบคอบ สามารถควบคุมอารมณไดดี ( X = 4.34, S.D. = 
0.39) 
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ตารางที่ 8    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร  
 ดานลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน                  n=118 

ลักษณะทีเ่กี่ยวของกับงาน  X  .D.S  ระดับ 
1. มีความปรารถนาจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 4.56 0.88 มากที่สุด 
2. มีทักษะ และประสบการณในการบริหารงาน 4.27 0.35 มาก 
3. สามารถบรหิารงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 4.28 0.34 มาก 
4. มีความรับผิดชอบในการทํางาน 4.47 0.33 มาก 
5. เปนผูมีความมุงมัน่ มานะอดทน แกไข ปญหาจนสําเร็จ 4.44 0.33 มาก 
6. มีความเสียสละ และ อุทศิตนในการทาํงานเตม็ตามศกัยภาพ 4.44 0.33 มาก 

โดยภาพรวม 4.41 0.34 มาก 
  

 จากตารางที่ 8  พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน อยูใน
ระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โดยขอที่ผูบริหารมี
คุณลักษณะสูงเปนอันดับแรกคือการมีความปรารถนาจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ( X = 4.56, 
S.D. = 0.88) ซึ่งเปนขอเดียวที่อยูในระดับมากที่สุด อันดับสองคือการมีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน ( X = 4.47, S.D. = 0.33) อันดับสาม มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ การเปนผูมีความมุงมั่น 
มานะอดทน แกไข ปญหาจนสําเร็จ และมีความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเต็มตาม
ศักยภาพ ( X = 4.44, S.D. = 0.33) และสุดทายคือการมีทักษะและประสบการณในการ
บริหารงาน ( X = 4.27, S.D. = 0.35) 
 

ตารางที่ 9   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคุณลักษณะของผูบริหาร  
 ดานลักษณะทางสังคม                   n=118 

ลักษณะทางสงัคม X  .D.S  ระดับ 
1. สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดี 4.41 0.33 มาก 
2. มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุมไดดี 4.40 0.34 มาก 
3. มีมนุษยสมัพันธด ีเปนกนัเอง 4.44 0.32 มาก 
4. มีความยืดหยุน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.38 0.34 มาก 
5. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงาน 4.39 0.36 มาก 
6. มีเกียรติและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป 4.40 0.35 มาก 

โดยภาพรวม 4.40 0.32 มาก 
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 จากตารางที่ 9 พบวาคุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะทางสังคม อยูในระดับ
มาก ( X = 4.40, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่
ผูบริหารมีคุณลักษณะสูงเปนอันดับแรกคือการมีมนุษยสัมพันธดี เปนกันเอง ( X = 4.44, S.D. = 
0.32) อันดับ คือการสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ( X = 4.41, S.D. = 0.33) อันดับสาม มี
คาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุมไดดี ( X = 4.40, S.D. = 0.34) และ
เปนผูมีเกียรติและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป ( X = 4.40, S.D. = 0.35) และสุดทายคือ
การมีความยืดหยุน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ( X = 4.38, S.D. = 0.34) 
 
ตารางที่ 10    คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของชุมชน        
                       n=118 

การมีสวนรวมของชุมชน   X  .D.S  ระดับ 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.04 0.36 มาก 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 4.03 0.44 มาก 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 3.91 0.37 มาก 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 4.02 0.43 มาก 

โดยภาพรวม 4.00 0.37 มาก 
  
 จากตารางที่ 10 พบวาการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 
4.00, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่ชุมชนมีสวน
รวมมากเปนอันดับแรกคือการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( X = 4.04, S.D. = 0.36) อันดับสอง คือ
การมีสวนรวมในการดําเนินการ ( X = 4.03, S.D. = 0.44) อันดับสามคือการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ( X = 4.02, S.D. = 0.43) และสุดทายคือการมีสวนรวมในผลประโยชน ( X = 3.91, 
S.D. = 0.37) 
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เมื่อพิจารณารายดาน การมีสวนรวมของชุมชน ดานตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของชุมชน  
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ                  n=118 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  X  .D.S  ระดับ 
1. ชุมชนมีการกําหนดความตองการจําเปนของสถานศกึษา 4.01 0.38 มาก 
2. การกําหนดลําดับกอนหลัง การเริ่มตน และการกําหนดสิ่งที่
จะตองกระทํา   3.98 0.37 มาก 

3. การแสวงหาความตองการจําเปนและลาํดับกอนหลังของ
ผูรวมงานอืน่ 4.00 0.36 มาก 

4. การดําเนนิการตอเนื่อง และ การแสวงหาสิง่ที่จะตองกระทาํ
เพิ่มเติม 4.04 0.39 มาก 

5. การปฏิบัติงาน ดวยการพิจารณาผูรวมงาน การประชุม
ปรึกษาหารือ การเลือกผูนํา การบริหารบุคคลากร 4.10 0.39 มาก 

6. การติดตอประสานประโยชนอยางสรางสรรค 4.12 0.41 มาก 
โดยภาพรวม 4.04 0.36 มาก 

  
 จากตารางที่ 11 พบวาการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
อยูในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่ชุมชนมีสวนรวมมากเปนอันดับแรกคือการติดตอประสานประโยชนอยางสรางสรรค ( X = 
4.12, S.D. = 0.41) อันดับสองคือ การปฏิบัติงาน ดวยการพิจารณาผูรวมงาน การประชุม
ปรึกษาหารือ การเลือกผูนํา การบริหารบุคคลากร ( X = 4.10, S.D. = 0.39) อันดับสามคือการ
ดําเนินการตอเนื่อง และ การแสวงหาสิ่งที่จะตองกระทําเพิ่มเติม ( X = 4.04, S.D. = 0.39) และ
สุดทายคือการกําหนดลําดับกอนหลัง การเริ่มตน และการกําหนดสิ่งที่จะตองกระทํา ( X = 3.98, 
S.D. = 0.37) 
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ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของชุมชน  
 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ                 n=118 

การมีสวนรวมในการดําเนนิการ X  .D.S  ระดับ 
1. การสนับสนุนดานงบประมาณ 4.02 0.46 มาก 
2. การสนับสนุนดานบุคลากร 3.97 0.51 มาก 
3. การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 4.00 0.45 มาก 
4. การสนับสนุนดานบรหิารจัดการ 3.97 0.46 มาก 
5. การประสานงาน 4.10 0.46 มาก 
6. การเขารวมในโครงการ 4.11 0.44 มาก 

โดยภาพรวม 4.03 0.44 มาก 
  
 จากตารางที่ 12 พบวาการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
อยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่ชุมชนมีสวนรวมมากเปนอันดับแรกคือการเขารวมในโครงการ ( X = 4.11, S.D. = 0.44) 
อันดับสองการประสานงาน ( X = 4.10, S.D. = 0.46) อันดับสามคือการสนับสนุนดาน
งบประมาณ ( X = 4.02, S.D. = 0.46) และสุดทาย มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือการสนับสนุนดาน
บริหารจัดการ ( X = 3.97, S.D. = 0.46) และการสนับสนุนดานบุคลากร ( X = 3.97, S.D. = 
0.51) 
 
ตารางที่ 13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของชุมชน  
 ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน                  n=118 

การมีสวนรวมในผลประโยชน X  .D.S  ระดับ 
1. การไดรับผลประโยชนทางวัตถทุี่เปนรายไดหรือทรัพยสิน  3.69 0.52 มาก 
2. การไดรับผลประโยชนทางสังคมดานการเรียนรูและบริการที่ดี  3.98 0.37 มาก 
3. การไดรับผลประโยชนทางสังคมดานความสุขความพึงพอใจ  4.01 0.36 มาก 
4. การไดรับผลประโยชนสวนตัว ดานความนิยมนับถือตนเอง  4.01 0.38 มาก 
5. การไดรับผลประโยชนสวนตัว ดานโอกาสใชอํานาจทางสงัคม 3.81 0.48 มาก 
6. การไดรับผลประโยชนสวนตัว ดาน ความมัน่ใจในตนเอง  3.98 0.38 มาก 

โดยภาพรวม 3.91 0.37 มาก 
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 จากตารางที่ 13 พบวาการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
อยูในระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่ชุมชนมีสวนรวมมากเปนอันดับแรก มี 2 ขอ คือการไดรับผลประโยชนทางสังคมดาน
ความสุขความพึงพอใจ ( X = 4.01, S.D. = 0.36) และการไดรับผลประโยชนสวนตัว ดาน ความ
นิยมนับถือตนเอง ( X = 4.01, S.D. = 0.38) รองลงมา คือการไดรับผลประโยชนทางสังคมดาน
การเรียนรูและการไดรับบริการที่ดี ( X = 3.98, S.D. = 0.37) และสุดทายคือการไดรับผลประโยชน
ทางวัตถุที่เปนรายไดหรือทรัพยสิน ( X = 3.69, S.D. = 0.52) 
 
ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีสวนรวมของชุมชน  
 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล                n=118 

การมีสวนรวมในการประเมนิผล       X  .D.S  ระดับ 
1. การประเมนิผลการทํางานของสถานศกึษา 4.05 0.44 มาก 
2. การประเมนิผลกระทบจากการทาํงานของสถานศึกษา 3.98 0.49 มาก 
3. การประเมนิผลกิจกรรมทางสังคม 4.02 0.44 มาก 
4. การประเมนิความเหน็สาธารณะ 3.99 0.46 มาก 
5. การประเมนิความเหน็ของผูมีสวนเกีย่วของ 4.03 0.43 มาก 
6. การติดตามประเมินผลเพือ่พัฒนาการบริหารงาน 4.06 0.42 มาก 

โดยภาพรวม 4.02 0.43 มาก 
  
 จากตารางที่ 14 พบวาการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล       
อยูในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
โดยขอที่ชุมชนมีสวนรวมมากเปนอันดับแรกคือการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารงาน 
( X = 4.06, S.D. = 0.42) อันดับสองคือการประเมินผลการทํางานของสถานศึกษา ( X = 4.05, 
S.D. = 0.44) อันดับสามคือการประเมินความเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ ( X = 4.03, S.D. = 0.43) 
และสุดทายคือการประเมินผลกระทบจากการทํางานของสถานศึกษา ( X = 3.98, S.D. = 0.49) 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวม 
  ของชุมชน และการวิเคราะหการถดถอยของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล 
  ตอการมีสวนรวมของชุมชน 
 
 3.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวน
รวมของชุมชน 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของ
ชุมชน ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสันระหวางตัวแปร ประกอบดวยตัว
แปรคุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม ( totX ) และตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารดานตาง ๆ 
ไดแก ลักษณะทางกาย ( 1X ) ภูมิหลังทางสังคม ( 2X ) สติปญญา ( 3X ) บุคลิกภาพ ( 4X ) 
ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ( 5X ) และลักษณะทางสังคม ( 6X ) กับตัวแปรการมีสวนรวมของชุมชน
โดยภาพรวม ( totY )  ไดผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r) ระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการมี

สวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม ( totY )   
 
ตัวแปร 

1X  2X  3X  4X  5X  6X  totX  
1X  1       

2X  0.703* 1      
3X  0.616* 0.714* 1     

4X  0.623* 0.687* 0.813* 1    
5X  0.507* 0.595* 0.610* 0.658* 1   
6X  0.605* 0.659* 0.694* 0.721* 0.662* 1  

totX  0.795* 0.859* 0.874* 0.890* 0.800* 0.854* 1 
totY  0.354* 0.370* 0.444* 0.448* 0.404* 0.485* 0.493* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 15 พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร ( totX ) มีความสัมพันธกันกับการมีสวน
รวมของชุมชน ( totY ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.501) เมื่อพิจารณาแตละดาน
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พบวาคุณลักษณะของผูบริหารทั้ง 6 ดาน ( 1X , 2X , 3X , 4X , 5X , 6X ) มีความสัมพันธกันกับการ
มีสวนรวมของชุมชน ( totY ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคุณลักษณะของผูบริหาร
ดานที่มีความสันพันธกับการมีสวนรวมของชุมชนมากที่สุดคือ totX  : คุณลักษณะของผูบริหารโดย
ภาพรวม (r = 0.493) อันดับสองคือ 6X : ลักษณะทางสังคม (r = 0.485) อันดับสามคือ 4X : 
บุคลิกภาพ (r = 0.448) ถัดมาคือ 3X : สติปญญา ความรูความสามารถ (r = 0.444) ถัดมาคือ 

5X : ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน (r = 0.404) ถัดมาคือ 2X : ภูมิหลังทางสังคม (r = 0.370) และ
สุดทายคือ 1X : ลักษณะทางกาย (r = 0.354)  
 
 3.2 การวิเคราะหการถดถอยคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวน
รวมของชุมชน 
 ในการวิเคราะหการสงผลของคุณลักษณะของผูบริหารตอการมีสวนรวมของชุมชน 
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน โดยตัวแปรอิสระคือคุณลักษณะของ
ผูบริหาร ประกอบดวย คุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม ( totX ) และตัวแปรคุณลักษณะของ
ผูบริหารดานตาง ๆไดแก ลักษณะทางกาย ( 1X ) ภูมิหลังทางสังคม ( 2X ) สติปญญา ( 3X ) 
บุคลิกภาพ ( 4X ) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ( 5X ) และลักษณะทางสังคม ( 6X )และตัวแปรตามคือ
การมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม ( totY )  ไดผลดังนี้ 
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ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล 
  ตอการมีสวนรวมของชุมชน 
 

Sources SS df MS F Sig. 
Regression 58.733 3 19.578 84.229 0.000* 

Residual 163.632 704 0.232   
Total 222.365 707    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.514 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.264 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)  0.261 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)  0.482 
 

 

ตัวแปรที่เขาสมการ β̂  S.E. ( β̂ ) Beta T Sig. 
คาคงที ่ 1.493 0.169  8.811 0.000* 
คุณลักษณะของผูบริหารโดย
ภาพรวม ( totX ) 0.545 0.113 0.461 4.842 0.000* 
ลักษณะทางสงัคม ( 6X ) 0.190 0.064 0.193 2.974 0.003* 
ภูมิหลังทางสังคม ( 2X ) -0.165 0.071 -0.153 -2.331 0.020* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 16 พบวาตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารดานที่ไดรับคัดเลือกใหเขา
สมการที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน โดยภาพรวม ( totY ) ประกอบดวย คุณลักษณะของ
ผูบริหารโดยภาพรวม ( totX ) ลักษณะทางสังคม ( 6X ) และภูมิหลังทางสังคม ( 2X ) โดยมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 0.514 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย 0.264 หมายความวาตัว
แปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร สามารถทํานายการมีสวนรวมของชุมชนโดยภาพรวม ( totY ) ไดรอยละ 
26.4 ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  26 165.0190.0545.01.493ˆ XXXY tottot −++=  
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ตารางที่ 17  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล  
  ตอการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( 1Y ) 
 

Sources SS df MS F Sig. 
Regression 65.954 2 32.977 126.230 0.000* 

Residual 184.177 705 0.261   
Total 250.1313 707    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.513 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.264 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)  0.262 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)  0.511 
 
 
 

 

ตัวแปรที่เขาสมการ β̂  S.E. ( β̂ ) Beta T Sig. 
คาคงที ่ 1.453 0.166  8.765 0.000* 
ลักษณะทางสงัคม ( 6X ) 0.360 0.047 0.345 7.683 0.000* 
สติปญญา ( 3X ) 0.228 0.049 0.210 4.682 0.000* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 17 พบวาตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารดานที่ไดรับคัดเลือกใหเขา
สมการที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ ( 1Y ) ประกอบดวย ลักษณะทางสังคม 
( 6X ) และสติปญญา ( 3X ) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 0.513 และมีประสิทธิภาพในการ
ทํานาย 0.264 หมายความวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร สามารถทํานายการมีสวนรวมของชุมชน
ในการตัดสินใจ ( 1Y ) ไดรอยละ 26.4 ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 

361 228.0360.01.453ˆ XXY ++=  
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ตารางที่ 18  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล 
  ตอการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ( 2Y ) 
 

Sources SS df MS F Sig. 
Regression 71.924 2 35.962 98.300 0.000* 

Residual 257.918 705 0.366   
Total 329.842 707    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.467 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.218 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)  0.216 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)  0.605 

 
 

ตัวแปรที่เขาสมการ β̂  S.E. ( β̂ ) Beta T Sig. 
คาคงที ่ 1.358 0.196  6.918 0.000* 
ลักษณะทางสงัคม ( 6X ) 0.421 0.055 0.351 7.591 0.000* 
สติปญญา ( 3X ) 0.186 0.058 0.149 3.220 0.001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 18 พบวาตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารดานที่ไดรับคัดเลือกใหเขา
สมการที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ ( 2Y ) ประกอบดวย ลักษณะทางสงัคม 
( 6X ) และสติปญญา ( 3X ) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 0.467 และมีประสิทธิภาพในการ
ทํานาย 0.218 หมายความวาตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรนี้สามารถทํานายการมีสวนรวมของชุมชน
ในการดําเนินการ ( 1Y ) ไดรอยละ 21.8 ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 
    262 186.0421.01.358ˆ XXY ++=  
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ตารางที่ 19  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล 
  ตอการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ( 3Y ) 
 

Sources SS df MS F Sig. 
Regression 36.917 1 36.917 111.071 0.000* 

Residual 234.658 706 0.332   
Total 271.576 707    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.369 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.136 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)  0.135 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)  0.577 

 

ตัวแปรที่เขาสมการ β̂  S.E. ( β̂ ) Beta T Sig. 
คาคงที ่ 1.798 0.202  8.909 0.000* 

คุณลักษณะของผูบริหารโย
ภาพรวม ( totX ) 0.482 0.046 0.369 10.539 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 19 พบวาตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารดานที่ไดรับคัดเลือกใหเขา
สมการที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ( 3Y ) มีเพียงดาน
เดียวคือ คุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม ( totX ) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 0.369 
และมีประสิทธิภาพในการทํานาย 0.136 หมายความวาคุณลักษณะของผูบริหารโยภาพรวม 
( totX ) สามารถทํานายการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ( 3Y ) ไดรอยละ 
13.6 ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 
    totXY 482.01.7983̂ +=  
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ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผล 
  ตอการมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( 4Y ) 
 

Sources SS df MS F Sig. 
Regression 62.742 2 31.371 85.236 0.000* 

Residual 259.475 705 0.368   
Total 322.217 707    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple R)    0.441 
ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R square)     0.195 
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)  0.192 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard Error)  0.607 

 

ตัวแปรที่เขาสมการ β̂  S.E. ( β̂ ) Beta T Sig. 
คาคงที ่ 1.388 0.213  6.512 0.000* 

คุณลักษณะของผูบริหารโย
ภาพรวม ( totX ) 0.852 0.094 0.598 9.048 0.000* 

ภูมิหลังทางสังคม ( 2X ) -0.253 0.086 -0.196 -2.96 0.030* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 20 พบวาตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารดานที่ไดรับคัดเลือกใหเขา
สมการที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน  ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล  ( 4Y ) 
ประกอบดวยคุณลักษณะของผูบริหารโยภาพรวม ( totX ) และภูมิหลังทางสังคม ( 2X ) โดยมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 0.441 และมีประสิทธิภาพในการทํานาย 0.195 หมายความวา
ลักษณะทางสังคม ( 6X ) สามารถทํานายการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล ( 4Y ) ไดรอย
ละ 19.5 ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอยไดดังนี้ 
    24 253.00.8521.388ˆ XXY tot −+=  
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ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภูมิเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะของผูบริหาร
ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 ดังแผนภูมิที่ 3 
 
    คุณลักษณะผูบริหารโดยภาพรวม ( totX )         การมีสวนรวมของชุมชน ( totY )               
    totβ̂ = 0.545, 3β̂ = 0.482, 4β̂ = 0.852               26 ,, XXXY tottot ←  
 

 ลักษณะทางกาย ( 1X )                                    การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( 1Y ) 
                                                                                        361 , XXY ←  

ภูมิหลังทางสังคม ( 2X )   
totβ̂ = -0.165, 4β̂ = -0.253                                    การมีสวนรวมในการดําเนินการ ( 2Y ) 

                                                                362 , XXY ←  
 สติปญญา ( 3X ) 

1β̂ = 0.228, 2β̂ = 0.186                 การมีสวนรวมในการดําเนินการ( 3Y ) 
               totXY ←3  
 บุคลิกภาพ ( 4X )  
       การมีสวนรวมในการประเมนิผล ( 4Y )  
 ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ( 5X )        24 , XXY tot←       
  
 ลักษณะทางสังคม ( 6X )                                                                               
       totβ̂ = 0.190, 1β̂ = 0.360, 2β̂ = 0.421   
 

  หมายถึงตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการถดถอย 
(.)β̂     หมายถึงคาประมาณของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 

  ที่สงผลตอตัวแปรตาม (.)                                
 
แผนภูมิที่  3   สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการ 
                    มีสวนรวมของชุมชน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
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 จากแผนภูมิที่ 3 สรุปผลไดดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน โดยภาพรวม ไดแก 
คุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม 
 2. คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ ไดแก
สติปญญาและลักษณะทางสังคม  
 3. คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ มี
เพียงดานเดียวคือ ลักษณะทางสังคม  
 4. คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน ไดแก
สติปญญาและลักษณะทางสังคม 
 5. คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล มี
เพียงดานเดียวคือ คุณสมบัติของผูบริหารโดยภาพรวม 
 จะเห็นวาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน โดยภาพรวม 
ไดแก คุณสมบัติของผูบริหารโดยภาพรวม และภูมิหลังทางสังคม 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยขางตนมีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อให
ทราบสภาพแทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครปฐม เขต 2 อยูในระดับมากทุกดานโดยสามารถเรียงลําดับไดดังนี้อันดับแรกมี
คาเฉลี่ยเทากัน 2  ดาน คือดานบุคลิกภาพ และลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน รองลงมากคือ ดาน
ลักษณะทางสังคม ดานสติปญญา ดานความรูความสามารถ ดานลักษณะทางกายและสุดทายคอื
ดานภูมิหลังทางสังคม เนื่องจากในปจจุบันผูบริหารเปนผูมีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาใหเจริญกาวหนา  ดังนั้นจะเห็นไดวาผูบริหารจะตองเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี
เนื่องจากมีผลตอความเชื่อถือ ตอผูใตบังคับบัญชาและชุมชน  กอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติงานสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับ
แนวคิดของสต็อกดิลล ( Stogdill)ที่กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารควรประกอบดวยลักษณะ
ทางกายและภูมิหลังทางสังคม ความฉลาด และความสามารถบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของ
กับงาน และคุณลักษณะทางสังคม เชนเดียวกับเบนนิส (Bennis)  ที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูนําไว  สรุปไดวาผูที่จะเปนผูนําไดนั้นจะตองมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษ
กวาคนทั่วๆไป  ไดแก  มีความเฉลียวฉลาด  มีความกลาหาญ  มีความกระตือรือรน มีลักษณะ
ทาทางดี สงา  นาเลื่อมใส  มีความยุติธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ ผูนําจะตองมีลักษณะพื้นฐานทั่วไป  ไดแก  
จะตองมีความซื่อสัตย การอุทิศตน  ความไมพยาบาทมาดราย  มีความถอมตน  ใจกวาง  และมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  นอกจากนี้ยังตรงกับงานวิจัยของ ชัยนาท  พรมมาลุน เกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุดรธานี ที่วาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดประกอบดวยมีความ
รับผิดชอบเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ เชื่อมั่นในตนเอง กลาหาญ และ
ดึงดูดใจบุคคลอื่นใหเชื่อถือและปฏิบัติตามได ซึ่งสอดคลองกับ จิราภรณ วุฒิภักดี ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของ ครูอาจารยใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่อยูในระดับมาก
ที่สุดไดแก มีความซื่อสัตยสุจริต มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ รับผิดชอบตอการตัดสินใจของ
ตนเอง มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความรอบรูทันเหตุการณ ขาวสาร เทคโนโลยี 
 2.ผลการวิจัยพบวาการมีสวมรวมของชุมชน ในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมาก     
ทุกขอ โดยขอที่ชุมชนมีสวนรวมมากเปนอันดับแรกคือการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อันดับสอง 
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คือการมีสวนรวมในการดําเนินการ อันดับสามคือการมีสวนรวมในการประเมินผล และสุดทายคือ 
การมีสวนรวมในผลประโยชน    อาจเปนเพราะวาโรงเรียนไดปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆในโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโคเฮน และอับฮอฟฟ (Cohen and Uphoff ) ที่ไดแบง
รูปแบบ ของการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบดังนี้การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ  การมีสวนรวมในผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผลสอดคลองกับ
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ที่ไดกลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน อันไดแก1)การมี
สวนรวมในการศึกษาคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 2)การมีสวนรวมในการวางแผน 3)การมี
สวนรวมในการปฏิบัติ 4)การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 5) การมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา สิริวงศาวรรธน  ที่ไดศึกษาภาวะ
ผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุมา  สามเพชร
เจริญที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลนคร 
นครปฐม และพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของปรีชา ศรีนวล ที่ศึกษาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  พบวาชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวน
รวมในการดําเนินการรับผลประโยชนและมีสวนรวมในการประเมินผล   และงานวิจัยของ แอนชา 
อูสมา (Anzar Uzma ) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและพบวา ชุมชนมีสวนรวมทั้ง 4 ดาน 
ไดแกการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในผลประโยชน
และการมีสวนรวมในการประเมินผล   
 3. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน โดย
ภาพรวมคือคุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม คุณลักษณะทางสังคม และคุณลักษณะภูมิหลัง
ทางสังคมทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคุณลักษณะดังกลาวเปนองคประกอบที่สําคัญในการบริหารงาน
โดยเฉพาะสถานศึกษากับชุมชน ตองอาศัยศักยภาพของทั้งสองฝายเขาสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันจึงสามารถนําพาองคกรสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะหากผูนําของสถานศึกษามี
คุณลักษณะที่สามารถจูงใจ สามารถสรางความเชื่อถือศรัทธา จนไดรับความรวมมือจากชุมชนจะ
เปนสิ่งชวยใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวัตถุและการใหการศึกษาอบรมแก
นักเรียนเปนอยางดีสอดคลองกับ นิโรธ นิวัติวงษ  ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
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การประถมศึกษาอําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎรธานีพบวาคุณลักษณะที่ผูบริหารพีงมีคือดาน
วิชาการ มีความรอบรูเกี่ยวกับสถานการณตางๆและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ดานความคิด
ริเริมสรางสรรค มีความคิดไกล ใจกวางพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ดานความสามารถเชิง
บริหาร การสงเสริมใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ ดานมนุษยสัมพันธ มี
อารมณขัน ยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรกับทุกคน  ดานคุณธรรม มีพรหมวิหาร 4 ดานความเปนผูนํา มี
ความรับผิดชอบสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ทั้งยังสอดคลองกับ กฤษณะ  สุมาลยโรจน ที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พีงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความ
คาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม  พบวาคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมอยูในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือดานภาวะผูนําดานบริหารจัดการและดานวิชาการตามลําดับ นอกจากนี้ ยังสอดคลอง
กับแมคนูสัน ( Magnuson )ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จพบวาคุณลักษณะที่สําคัญคือ การมีความสามารถติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี มีความรู
ในสาขาวิชาชีพตนถองแท สามารถมอบหมายงานไดเหมาะสม ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เปดโอกาส
ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนมิตร มีเวลาใหกับผูรวมงาน มีความสนใจผูอ่ืน สามารถ
วางแผนและจัดระบบงาน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และใชอํานาจของตนไดอยางเหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐมเขต 2  ผุวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการนําคุณลักษณะของผูบริหารไปใชใหเกิดการพัฒนาตอการปฏิบัติงานดานการมีสวน
รวมของชุมชน ใหดียิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้ เกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา ผูวิจัยจึงขอเสนอ
ขอเสนอแนะของการวิจยัคร้ังนี้ ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครปฐม เขต 2 อยูในระดับมากทุกดาน จะเห็นไดวาคุณลักษณะของผูบริหารมี
ความสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ผูบริหารควรตองปรับแตงคุณลักษณะตางๆ
ของตนให เปนที่ เลื่อมใสศรัทธา  นาเชื่อถือตอบุคคลทั่วไปและควรใหความรวมมือกับ
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ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารตองรอบรูและเปนที่ปรึกษาไดทุกกรณีทั้งยังควรเปน
แบบอยางที่ดีในการทํางาน  โนมนาวจิตใจใหเกิดความสามัคคี เกิดความรวมมือ รวมใจในการ
ทํางาน  ทั้งยังสามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทุมเทกําลังความสามารถในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังพบวาคุณลักษณะของผูบริหารที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานบุคลิกภาพและดาน
ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน  แสดงใหเห็นวาเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาในยุค
ปจจุบันตองเปนผูใฝศึกษา ฝกฝน อบรมและพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปน
ผูบริหารกลาวคือมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาตัดสินใจ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความ
กระตือรือรนในการทํางานและรับผิดชอบ มีความสุขุม เยือกเย็น รอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณไดดี มีพฤติกรรมเหมาะสมและสิ่งสําคัญคือ มีความเสียสละ และ อุทิศตนในการทํางาน
เต็มตามศักยภาพ เปนผูมีความมุงมั่น มานะอดทน แกไข ปญหาจนสําเร็จจนสามารถบริหารงาน
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด ในฐานะที่ผูบริหารเปนผูนําองคกร มีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัด
การศึกษาดังนั้นผูบริหารจะตองเปนศูนยกลางการขับเคลื่อนองคกร เปนแหลงรวมใจ เชื่อมั่นและ
ศรัทธาเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว 
 2.ผลการวิจัยพบวาการมีสวมรวมของชุมชน ในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูทามกลางชุมชน 
นักเรียนในโรงเรียนลวนเปนลูกหลานของบุคคลในชุมชนนั่นเอง นอกจากนี้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก็เปนบุคคลในชุมชน  เปนผูถึงทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ  เปนที่ยอมรับนับถือรวมทั้ง
เปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมดังนั้นการดําเนินงานตางๆของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับชุมชน จึงเปน
การเปดโอกาสชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกๆดาน ซึ่งก็ไดรับการรวมมือเปนอยางดี  ดังนั้นสิ่ง
สําคัญที่โรงเรียนควรปฏิบัติคือการดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน ผูบริหาร
ควรวางนโยบายของโรงเรียนดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนใหบุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดทั้งนี้ใหใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือมาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทาง
ศาสนา  สถาบันวิชาการ  และองคกรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชนซึ่งตรง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.)มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ  และความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษารวมทั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติหลัก
สําคัญการจัดการศึกษาไวในมาตรา 8(2)   ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9(6)
กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมจากบุคคล องคกรชุมชน องคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล องคกรชุมชน องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น องคกรเอกชน และสถาบันสังคมอื่นๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ชุมชน โดยเฉพาะมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอุดมศึกษา ที่ต่ํา
กวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ หรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นๆในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ รวมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรอบรู 
ความชํานาญ ภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  นอกจากนี้
ควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้นเชนการจัดตั้งชมรมเครือขาย
ผูปกครองเพื่อชวยใหผูปกครองมีความเขาใจการดําเนินงานและการแกไขปญหาตางๆของโรงเรยีน 
เกิดความรวมมือที่ดีระหวางบานและโรงเรียน ผูปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู 
เพื่อสรางมติมหาชนใหเกิดขึ้นกับการวางแผน  กําหนดนโยบายและประชุมหารือเกี่ยวกับบาน 
โรงเรียน ชุมชน ซึ่งจะชวยใหการศึกษาของทองถิ่นเจริญขึ้นสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดอีกประการหนึ่งคือ
การประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน ผลงานดีเดนของทั้งครูและนักเรียนเผยแพรตอสาธารณชน 
เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาและความไววางใจที่ชุมชนมีตอโรงเรียนทั้งนี้อาจทําได
หลากหลายวิธีการอาทิเชน แผนพับประชาสัมพันธ จดหมายเวียน สื่อสัมพันธบานและโรงเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนควรจัดนิทรรศการวิชาการ หรือกิจกรรมเปดบานใหผูปกครองหรือชุมชนเขามา
เยี่ยมชมกิจกรรมในโรงเรียน  รวมชื่นชมผลงานนักเรียน รวมทั้งการเชิญภูมิปญญาทองถิ่น
ถายทอดความรู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีจากรุนสูรุนทั้งยังเปนการดํารงรักษาความเปนไทย
ดานความกตัญู การออนนอม การปฎิบัติตนตอผูอาวุโสอีกดวย นอกจากนี้โรงเรียนยังอาจจัดตั้ง
ชมรมอาสาสมัครเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนในรูปแบบตางๆเชน นักเรียนชวยงานวัดเนื่องใน
งานวัดประจําปหรือวันสําคัญทางศาสนา  นักเรียนเฝาระวังตรวจสอบสารปนเปอนอาหารในตลาด
ใกลโรงเรียนเชนเดียวกับที่โรงเรียนเปดโอกาสใหประชาชนเขามาใชสนามกีฬาเพื่อสรางความ
สามัคคี  ใชสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงในโอกาสตางๆ ครูจัดหลักสูตรตางๆใหกลุมสนใจเชนการ
ทําอาหาร การประดิษฐดอกไม  การอบรมคอมพิวเตอร การพูดในที่ชุมชน ฯลฯ กิจกรรมดังที่กลาว
มาเปนการบริการชุมชน สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เมื่อใดที่โรงเรียน
ตองการความชวยเหลือ ยอมไดรับความรวมมือดวยดีอยางแนนอน 
 3. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม   เขต 2 โดยภาพรวม  ประกอบดวย 
คุณลักษณะของผูบริหารโดยภาพรวม ลักษณะทางสังคม และภูมิหลังทางสังคม นอกจากนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97

คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ การดําเนินการ การมี
สวนรวมของชุมชนในผลประโยชน และการประเมินผล  แสดงใหเห็นวาคุณลักษณะของผูบริหารมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการปฏิบัติการดานความรวมมือของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานลักษณะ
ทางสังคม อันประกอบดวยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุม
ไดดี มีมนุษยสัมพันธดี เปนกันเอง มีความยืดหยุน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสามารถ
ในการประสานงานกับหนวยงาน มีเกียรติและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ดาน
สติปญญาอันไดแกคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงานมีความรอบรู มีปฏิภาณไหว
พริบ เฉลียวฉลาดในการแกปญหาเฉพาะหนารวมทั้งมีวิธีจูงใจบุคลากรใหมีความรวมมือในการ
บริหารงาน ดังนั้นผูบริหารเปนผูที่ตองมีทักษะการบริหารและตองไดรับการยอมรับจากครู 
ผูปกครอง ชุมชนเพื่อใหการบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
ดังนั้นควรจะมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่อง  เชนการอบรมดานบุคลิกภาพ  
ดานเทคนิคการบริหาร กระบวนการวางแผนกลยุทธเพื่อเปนการเพิ่มพูนความสามารถและเพิ่ม
ประสบการณในการทํางานแกผูบริหารและควรมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคแตละ
ดานตามความตองการของผูบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการ
บริหารงานนอกจากนี้สํานักเขตพื้นที่การศึกษาควรมีสวนชวยสนับสนุน สงเสริมการรวมมอืระหวาง
สถานศึกษาและชุมชนโดยการจัดประชุม สัมมนาและใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหตระหนักถึงบทบาทหนาที่ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจรวมทั้งความสามารถและ
ประสบการณในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งเปนการพัฒนา
บุคลากรของชุมชนใหมีความพรอมตอการเขารวมสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาใหกาวหนา
ยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 
 ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจยัดงัทีก่ลาวไวขางตน เพื่อใหงานวิจยัเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารและการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา เพื่อเปนประโยชนใน
การศึกษาคนควาของผูบริหารและบุคคลทั่วไปจึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี ้
             1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูใน
การปฏิบัติหนาที ่
             2.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกบัชุมชน 
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              3.ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอความรวมมอืของชุมชนใน
เขตพื้นที่การศกึษาเขตอื่นๆที่มีบริบทตางกัน 
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กาญจนา  ชนะโชค. “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด  
               สระแกว.” ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย  
               บูรพา, 2545. 
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กาญจนา  สิริวงศาวรรธน. “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

กิติ ตยัคคานนท.เทคนิคการสรางภาวะผูนํา. กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, 2543.  
จันทรานี  สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา .กรุงเทพมหานคร : บุค 
               พอยท, 2545. 
จิราภรณ   วุฒิภักดี. “คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู  อาจารยฺในโรงเรียน 
               มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญา 
                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542. 
ชัยนาท พรมมาลุน. “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ 
               ศึกษา  จังหวัดอุดรธานี .” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร 
               การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 
ทองทิพภา วิริยพันธ.  มนุษยสัมพันธกับการบริหาร.  กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดียบุคส, 2546. 
ธีระ  รุญเจริญ. การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท , 2550. 
นงชนก ตุมฉาย. “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน 
                มัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2546. 
นงนุช  วงษสุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี,  
                2544. 
นงรัตน  ศรีพรหม.  “โรงเรียนกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองและชุมชน”,   
               วารสารขาราชการคร.ู 21 (ธันวาคม  2543 – มกราคม  2544 ) :  21 – 24.  
นภาพร คงคาหลวง. “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. ”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
                 มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.   
นิโรธ นิวัตวงษ. “ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของ 
                 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี.”วิทยานิพนธปริญญา 
                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
                2545. 
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ปรีชา ศรีนวล . “การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในอําเภอ       
                 ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี .“วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
                 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา.กรุงเทพฯ :

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.  
พนม พงษไพบูลย และคณะ. รวมกฎหมายการศึกษาเขาสูโครงสรางใหม กระทรวงศึกษาธิการ. 
               พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2546. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม .พิมพครั้งที่ 14.  
               กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค, 2545. 
พวงรัตน ทวีรัตน.วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาตรละสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด).พิมพ 
               ครั้งที่8 .กรุงเทพมหานคร:สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี   
               นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2543. 
เมตต  เมตตการุณจิต.  การบริหารจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวม:ประชาชน  องคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่นและราชการ.กรุงเทพฯ : บุค พอยท, 2547. 
รุงชัชดาพร  เวหะชาติ.  การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สงขลา : ศูนยหนังสือ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. 
แวน วิรุฬหเลิศ . “การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน 
 การบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร. ”  
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 
ศศิธร  สุวรรณดี .“ คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงนดานความสัมพันธระหวาง 
               โรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนเทศบาล  เขตการศึกษา 1.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษา 
               ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
               ศิลปากร , 2547. 
ศิริกาญจน  โกสุมภ.  “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.”   
 ปริญญานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.  
ศิริพร พงศศรีโรจน .องคกรและการจัดการ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2548. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 102

ศิริวรรณ เสนารักษ. “การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ  
 ดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ปราจีนบุรี.” สารนิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.                    
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  องคการและการจัดการฉบับสมบูรณ. กรุงเทพ : ธรรมสาร, 2545. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2. ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
                ผูบริหารสถานศึกษา.นครปฐม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2,  
                2548. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2.  รายงานผลการจัดการศึกษาปงบประมาณ 2549.   
                 นครปฐม : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, 2549.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . สํานักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษา   
                แหงชาติ  พุทธศักราช  2542   และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545. 
                กรุงเทพ ฯ :  บริษัทพริกหวาน กราฟก  จํากัด , 2542. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม  
                (พ.ศ. 2545 – 2559) .กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2545.  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ .รายงานการประเมินผลการมีสวนรวม

ในการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน .กรุงเทพ: โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2550. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ .ป 2550-2551. 
               กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, 2550. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพ : สํานัก  
               นโยบายและแผนการศึกษา, 2547.   
สุชิน  บุญพรอม. “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหตามทัศนะของ 
               ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สังกัดกรมสามัญศึกษา.” ปริญญานิพนธการศึกษา  
               มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2546. 
สุเทพ พงศศรีวัฒน.  ภาวะผูนํา: ทฤษฏีและการปฏิบัต.ิ  เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
                 2549. 
สุภรณ  สภาพงศ. “กรอบแนวคิดและขอเสนอแนะการวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสังคมไทย.”   
                 วารสารวิชาการ 3,7 (สิงหาคม 2543) :9.          
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สุภาวดี  คําเกลี้ยง.“ คุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร   
                มหาวิทยาลัยมหิดล.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
                บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550. 
สุมา  สามเพชรเจริญ. “ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                สังกัดเทศบาลนคร นครปฐม.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร , 2550. 
สุรศักดิ์  ปาเฮ. “สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ.” วารสารขาราชการคร ู21,1 (ตุลาคม- 
                 พฤศจิกายน 2543):23. 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. หนวยที่ 7 ปญหาและแนวโนมกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
                 บริหารการศึกษา:ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหาร.  
                 นนทบุรี :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2543. 
หวน พินธุพันธ. การบริหารการศึกษานักบริหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช,  
                 2548. 
อธิษฐ ภูดิศจุลเศรษฐ.  “มิติการมีสวนรวมของชุมชน ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาดานความ 
                พึงพอใจของชุมชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ.”  วิทยานิพนธ 
                ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
                2548. 
อภิชาต กุลไทย. “การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรมดานวิชาการ 
               ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี.” วิทยานิพนธ 
               ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
อภิวัฒน  ภูไชยแสง. “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของ 
               ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย.” วิทยานิพนธการศึกษา 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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หนังสือและรายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือวิจัยและขอเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อโรงเรยีนที่ใชในการทดลองเครือ่งมือ 
 

1.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
2.โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
3.โรงเรียนนาคประสิทธิ ์
4.โรงเรียนเดชอนุสรณ 
5.โรงเรียนบานคลองมหาสวัสด์ิ 
6.โรงเรียนวัดบางชางใต 
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รายชื่อโรงเรยีนกลุมตัวอยางในการวจิัย 
อําเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
1 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา โรงเรียนเอกชน 
2 โรงเรียนเจริญสุข โรงเรียนเอกชน 
3 โรงเรียนสาธิตวิทยา โรงเรียนเอกชน 
4 โรงเรียนแสงทองวทิยา โรงเรียนเอกชน 
5 โรงเรียนเมงฮัว่กงฮัก โรงเรียนเอกชน 
6 โรงเรียนปรกแกววทิยา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
7 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
9 โรงเรียนเพิ่มวทิยา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
10 โรงเรียนวัดตุกตา โรงเรียนประถมศึกษา 
11 โรงเรียนวัดกลางบางแกว โรงเรียนประถมศึกษา 
12 โรงเรียนวัดกลางคูเวยีง โรงเรียนประถมศึกษา 
13 โรงเรียนสมัปทวน โรงเรียนประถมศึกษา 
14 โรงเรียนวัดประชานาถ โรงเรียนประถมศึกษา 
15 โรงเรียนวัดไทยาวาส โรงเรียนประถมศึกษา 
16 โรงเรียนวัดงิว้ราย โรงเรียนประถมศึกษา 
17 โรงเรียนวัดบางพระ โรงเรียนประถมศึกษา 
18 โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนประถมศึกษา 
19 โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม โรงเรียนประถมศึกษา 
20 โรงเรียนบานลานแหลม โรงเรียนประถมศึกษา 
21 โรงเรียนวัดพทุธธรรมรังษ ี โรงเรียนประถมศึกษา 
22 โรงเรียนบานคลองบางกระจนั โรงเรียนประถมศึกษา 
23 โรงเรียนวัดทุงนอย โรงเรียนประถมศึกษา 
24 โรงเรียนบานหวยกรด โรงเรียนประถมศึกษา 
25 โรงเรียนวัดลานตากฟา โรงเรียนประถมศึกษา 
26 โรงเรียนวัดทองไทร โรงเรียนประถมศึกษา 
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อําเภอนครชยัศรี  จังหวัดนครปฐม 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
27 โรงเรียนวัดสําโรง โรงเรียนประถมศึกษา 
28 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ ์ โรงเรียนประถมศึกษา 
29 โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนประถมศึกษา 

     30 โรงเรียนวัดหวยตะโก โรงเรียนประถมศึกษา 
31 โรงเรียนเสถียรรัตนาราม โรงเรียนประถมศึกษา 
32 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย โรงเรียนประถมศึกษา 
33 โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนประถมศึกษา 
34 โรงเรียนวัดทาตําหนัก โรงเรียนประถมศึกษา 

 
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
35 โรงเรียนเทพนมิิตวัฒนา โรงเรียนเอกชน 
36 โรงเรียนนักบญุเปโตร โรงเรียนเอกชน 
37 โรงเรียนบวรธนวทิย โรงเรียนเอกชน 
38 โรงเรียนภทัรนสุรณ โรงเรียนเอกชน 
39 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ โรงเรียนเอกชน 
40 โรงเรียนสกลวทิยา โรงเรียนเอกชน 
41 โรงเรียนเอกดรุณ โรงเรียนเอกชน 
42 โรงเรียนวัดปรีดารามวทิยาคม โรงเรียนมัธยมศึกษา 
43 โรงเรียนสามพรานวทิยา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
44 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลยั โรงเรียนมัธยมศึกษา 
45 โรงเรียนบานหอมเกร็ด โรงเรียนประถมศึกษา 
46 โรงเรียนวัดทรงคะนอง โรงเรียนประถมศึกษา 
47 โรงเรียนบานทาตลาด โรงเรียนประถมศึกษา 
48 โรงเรียนบานคลองบางกระทกึ โรงเรียนประถมศึกษา 
49 โรงเรียนบานบางเตย โรงเรียนประถมศึกษา 
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อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
50 โรงเรียนวัดไรขิง โรงเรียนประถมศึกษา 
51 โรงเรียนวัดหอมเกล็ด โรงเรียนประถมศึกษา 
52 โรงเรียนบานเพลินวัฒนา โรงเรียนประถมศึกษา 
53 โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนประถมศึกษา 
54 โรงเรียนบานกระทุมลม โรงเรียนประถมศึกษา 
55 โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนประถมศึกษา 
56 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ โรงเรียนประถมศึกษา 
57 โรงเรียนบานบางประแดง โรงเรียนประถมศึกษา 
58 โรงเรียนวัดเชงิเลน โรงเรียนประถมศึกษา 
59 โรงเรียนบานดงเกต ุ โรงเรียนประถมศึกษา 
60 โรงเรียนบานบางมวง โรงเรียนประถมศึกษา 
61 โรงเรียนบานฉาง โรงเรียนประถมศึกษา 
62 โรงเรียนบานคลองจินดา โรงเรียนประถมศึกษา 
63 โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ โรงเรียนประถมศึกษา 
64 โรงเรียนบานหัวอาว โรงเรียนประถมศึกษา 
65 โรงเรียนบานดอนทอง โรงเรียนประถมศึกษา 
66 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม โรงเรียนประถมศึกษา 
67 โรงเรียนบานพาดหมอน โรงเรียนประถมศึกษา 
68 โรงเรียนวัดวงัน้ําขาว โรงเรียนประถมศึกษา 
69 โรงเรียนบานคลองใหม โรงเรียนประถมศึกษา 
70 โรงเรียนวัดทาขาม โรงเรียนประถมศึกษา 
71 โรงเรียนบานตากแดด โรงเรียนประถมศึกษา 
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อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
72 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ โรงเรียนเอกชน 
73 โรงเรียนบัว่หวัน่ โรงเรียนเอกชน 
74 โรงเรียนบางหลวงวิทยา โรงเรียนเอกชน 
75 โรงเรียนบวัปากทาวทิยา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
76 โรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
77 โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนประถมศึกษา 
78 โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนประถมศึกษา 
79 โรงเรียนบานไผคอกวัว โรงเรียนประถมศึกษา 
80 โรงเรียนวัดดอนยอ โรงเรียนประถมศึกษา 
81 โรงเรียนวัดลาดสะแก โรงเรียนประถมศึกษา 
82 โรงเรียนตลาดเกาะแรด โรงเรียนประถมศึกษา 
83 โรงเรียนวัดไผหูชาง โรงเรียนประถมศึกษา 
84 โรงเรียนบานไผลอม โรงเรียนประถมศึกษา 
85 โรงเรียนวัดเกาะแรด โรงเรียนประถมศึกษา 
86 โรงเรียนบานบางเลน โรงเรียนประถมศึกษา 
87 โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล โรงเรียนประถมศึกษา 
88 โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนประถมศึกษา 
89 โรงเรียนวัดบางปลา โรงเรียนประถมศึกษา 
90 โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียนประถมศึกษา 
91 โรงเรียนวัดเกษมสุริยันนาจ โรงเรียนประถมศึกษา 
92 โรงเรียนบานรางกระทุม โรงเรียนประถมศึกษา 
93 โรงเรียนวัดรางกําหยาด โรงเรียนประถมศึกษา 
94 โรงเรียนบานคลองพระมอพสิัย โรงเรียนประถมศึกษา 
95 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนประถมศึกษา 
96 โรงเรียนบานนราภิรมย โรงเรียนประถมศึกษา 
97 โรงเรียนวัดบางภาษ ี โรงเรียนประถมศึกษา 
98 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย โรงเรียนประถมศึกษา 
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อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
99 โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 4 โรงเรียนประถมศึกษา 

100 โรงเรียนตลาดรางกระทุม โรงเรียนประถมศึกษา 
101 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย โรงเรียนประถมศึกษา 
102 โรงเรียนวัดบางนอยใน โรงเรียนประถมศึกษา 
103 โรงเรียนบานลาดหลวง โรงเรียนประถมศึกษา 
104 โรงเรียนราษฎรสามัคคี โรงเรียนประถมศึกษา 
105 โรงเรียนบานหนองมะมวง โรงเรียนประถมศึกษา 
106 โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนประถมศึกษา 
107 โรงเรียนตลาดเจริญสุข โรงเรียนประถมศึกษา 
108 โรงเรียนบานหนองปรงกาญจนา โรงเรียนประถมศึกษา 
109 โรงเรียนวัดไผจระเข โรงเรียนประถมศึกษา 
110 โรงเรียนวัดเกษตรวราราม โรงเรียนประถมศึกษา 
111 โรงเรียนวัดไผสามตําลงึ โรงเรียนประถมศึกษา 

 
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ประเภท 
112 โรงเรียนฟาใสวิทยา โรงเรียนเอกชน 
113 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
114 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนมัธยมศึกษา 
115 โรงเรียนพระตาํหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนประถมศึกษา 
116 โรงเรียนบานคลองโยง โรงเรียนประถมศึกษา 
117 โรงเรียนบุญยศรีสวัสด์ิ โรงเรียนประถมศึกษา 
118 โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ โรงเรียนประถมศึกษา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจยั 
เรื่อง 

คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา นครปฐมเขต 2 

----------------------------- 
คําชี้แจง 

                   1. แบบสอบถามฉบับนี้ม ี3 ตอน โดยมีวัตถปุระสงค เพื่อทราบระดับของคุณลักษณะ
ของผูบริหารทีส่งผลตอการมสีวนรวมของชมุชนในสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
นครปฐมเขต 2 
                   2. ผูตอบแบบสอบถามคือบุคคล 3 กลุม ดังนี ้
                       2.1 กลุมผูบริหารโรงเรียน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน,รองผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูที่รักษาการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน จาํนวน  2 คน 
                       2.2 กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของแตละโรงเรียน จํานวน 2 คน 
                       2.3 กลุมขาราชการครู(สายผูสอน)ทีม่ิใชคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
จํานวน 2 คน 
                  3. คําตอบของทานจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด หากแต 
จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอการพัฒนาการศึกษา 
                  4.ผูวิจัยขอความกรุณาจากทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และทกุตอนตาม 
ความเปนจริง เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถามที่จะนําไปใชในการวิจัยได 
 
 ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนเุคราะหจากทานดวยดี และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี ้
 

นายปรารภ  หลงสมบุญ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง    

คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา นครปฐมเขต 2 

------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ใน (  ) หนาขอความใหตรงกับสถานภาพตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

ขอ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับผูวิจยั 

1. เพศ 
             (   )  ชาย                              (   )  หญงิ 

[  ] 1 
 

2. อาย ุ
              (   )  21  -  30  ป 
              (   )  31  -  40  ป 
              (   )  41  -  50  ป 
              (   )  51 ปขึ้นไป 

[  ] 2 
 

3. อายุราชการ 
              (   )  นอยกวา 5  ป 
              (   )  5   -  10  ป 
              (   )  11  -  20 ป 
              (   )  มากกวา 20 ป 

[  ] 3 
 

4. ระดับการศึกษา          
              (   )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
              (   ) ปริญญาตรี 
              (   )  สูงกวาปริญญาตรี 

[  ] 4 
 

5. ตําแหนงในปจจุบัน 
              (   )  ผูอํานวยการโรงเรียน 
              (   )  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
              (   )  ครูผูปฏิบัติการสอน 
              (   )  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

[  ] 5 
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะผูบรหิาร 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองทีท่านเห็นวาเปนคุณลักษณะผูบริหารมีคําตอบให
เลือก   5  ระดบั   ตามเกณฑดังนี ้
                       5  หมายถึง  คุณลักษณะผูบริหาร อยูในระดับมากที่สุด 
                       4  หมายถึง  มีคุณลักษณะผูบริหาร อยูในระดับในระดบัมาก 
                       3  หมายถึง  มีคุณลักษณะผูบริหาร อยูในระดับในระดบัปานกลาง 
                       2  หมายถึง  มีคุณลักษณะผูบริหาร อยูในระดับในระดบันอย 
                       1  หมายถึง  มีคุณลักษณะผูบริหาร อยูในระดับในระดบันอยที่สุด 

ระดับความคดิเห็น  
ขอ
ที ่

 
คุณลักษณะผูบริหาร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

       ลกัษณะทางกาย       
1. มีสุขอนามยัดี      [  ] 6 
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง, สมบูรณ, 

กระฉับกระเฉง 
     [  ] 7 

3. มีสุขภาพรางกายเอื้ออํานวยตอ การ
ปฏิบัติงาน 

     [  ] 8 

4. มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยม แจมใส      [  ] 9 
5. มีรูปรางลักษณะทางกายดี และสงาผเผย      [  ] 10 
6. แตงกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะ      [  ] 11 
      ดานภูมหิลังทางสงัคม       
7. เปนผูมาจากครอบครัวที่ดี      [  ] 12 
8. เปนผูที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับวา

เปนคนด ี
     [  ] 13 

9. สามารถปรับตัวเขากับสังคมทุกระดับได
เปนอยางด ี

     [  ] 14 

10. สามารถเรยีนรูปญหาสังคมรอบตัวได
อยางรวดเร็ว 

     [  ] 15 
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ระดับความคดิเห็น  
ขอ
ที ่

 
คุณลักษณะผูบริหาร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

11. สามารถปรับตัวเขากับความเครียดใน
ทุกสภาวะ 

     [  ] 16 

12. มีความสามารถในการแสวงหาความรู 
และ รูทันตอเหตุการณตาง ๆ  

     [  ] 17 

13. เปนผูมีความชื่อสัตย สุจริต      [  ] 18 
    ดานสติปญญาความรูความสามารถ       
14. มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับ 

ลักษณะงาน 
     [  ] 19 

15. มีความรอบรู และเขาใจ หนวยงาน
ทางการศึกษา 

     [  ] 20 

16. มีปฏิภาณไหวพริบ และความเฉลียว
ฉลาดในการแกปญหาเฉพาะหนา 

     [  ] 21 

17. มีความรูเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย
ทางการบริหารงาน ของสถานศึกษา 

     [  ] 22 

18. มีวิธีจงูใจบุคลากรใหมีความรวมมือใน
การบริหารงาน 

     [  ] 23 

19. เปนผูที่สามารถถายทอดขอมูล ขาวสาร 
ใหผูอ่ืนเขาใจ 

     [  ] 24 

     ดานบุคลกิภาพ       
20. มีความกระตือรือรนในการทํางาน      [  ] 25 
21. เปนผูใฝศึกษา คนควา หาความรู อยูเสมอ      [  ] 26 
22. พฤติกรรมเหมาะสม รูกาลเทศะ      [  ] 27 
23. มีความสุขุม เยือกเยน็ รอบคอบ 

สามารถควบคุมอารมณไดดี 
     [  ] 28 

24. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      [  ] 29 
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ระดับความคดิเห็น  

ขอ
ที ่

 
คุณลักษณะผูบริหาร มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

25. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลา
ตัดสินใจ 

     [  ] 30 

26. แสดงความคดิเห็นอยางเหมาะสม      [  ] 31 
     ลักษณะที่เกี่ยวของกบังาน       
27. มีความปรารถนาจะบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
     [  ] 32 

28. มีทักษะ และประสบการณในการ
บริหารงาน 

     [  ] 33 

29. สามารถบรหิารงานบรรลุเปาหมาย
ตามทีก่ําหนด 

     [  ] 34 

30. มีความรับผิดชอบในการทํางาน      [  ] 35 
31. เปนผูมีความมุงมัน่ มานะอดทน แกไข 

ปญหาจนสําเร็จ 
     [  ] 36 

32. มีความเสยีสละ และ อุทิศตนในการ
ทํางานเต็มตามศักยภาพ 

     [  ] 37 

     ลักษณะทางสงัคม       
33. สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดดี      [  ] 38 
34. มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุมไดดี      [  ] 39 
35. มีมนุษยสัมพนัธดี เปนกนัเอง      [  ] 40 
36. มีความยืดหยุน ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน      [  ] 41 
37. มีความสามารถในการประสานงานกับ 

หนวยงานภายในและภายนอกไดดี 
     [  ] 42 

38. มีเกียรติและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
บุคคลทั่วไป 

     [  ] 43 
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ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของชุมชน 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองทีท่านเห็นวาเปนการมีสวนรวมของชุมชน 
มีคําตอบใหเลอืก   5  ระดับ   ตามเกณฑดงันี ้
                       5  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับมากที่สุด 
                       4  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน  อยูในระดับในระดับมาก 
                       3  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับในระดับปานกลาง 
                       2  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับในระดับนอย 
                       1  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน อยูในระดับในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น  
ขอที่ 

 
การมสีวนรวมของชุมชน มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

  
  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

          การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ       
1 ชุมชนมกีารกาํหนดความตองการ

จําเปนของสถานศึกษา 
     [  ] 44 

2 การกําหนดลําดับกอนหลงั การ
เร่ิมตน และการกําหนดสิง่ทีจ่ะตอง
กระทาํ   

     [  ] 45 

3 การแสวงหาความตองการทีจ่ําเปน
และลําดับกอนหลงัของผูรวมงานอื่น 

     [  ] 46 

4 การดําเนินการตอเนื่อง และ การ
แสวงหาสิ่งที่จะตองกระทําเพิ่มเติม 

     [  ] 47 

5 การปฏิบัติงาน ดวยการพิจารณา
ผูรวมงาน การประชุมปรึกษาหารือ 
การเลือกผูนํา การบริหารบุคคลากร 

     [  ] 48 

6 การติดตอประสานประโยชนอยาง
สรางสรรค 

     [  ] 49 
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ระดับความคดิเห็น  
ขอที่ 

 
 

การมสีวนรวมของชุมชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

          การมีสวนรวมในการดําเนินการ       
7 การสนับสนุนดานงบประมาณ      [  ] 50 
8 การสนับสนุนดานบุคลากร      [  ] 51 
9 การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ      [  ] 52 

10 การสนับสนุนดานบริหารจัดการ      [  ] 53 
11 การประสานงาน      [  ] 54 
12 การเขารวมในโครงการ      [  ] 55 

การมสีวนรวมในผลประโยชน       
13 การไดรับผลประโยชนทางวตัถุที่เปน

รายไดหรือทรัพยสนิ  
     [  ] 56 

14 การไดรับผลประโยชนทางสงัคม
ดานการเรียนรู  
และการไดรับบริการที่ดี  

     [  ] 57 

15 การไดรับผลประโยชนทางสงัคม
ดานความสุข 
ความพึงพอใจ  

     [  ] 58 

16 การไดรับผลประโยชนสวนตวัดาน
ความนิยมนับถือตนเอง  

     [  ] 59 

17 การไดรับผลประโยชนสวนตวัดาน
การไดมีโอกาส 
ใชอํานาจทางสังคม 

     [  ] 60 

18 การไดรับผลประโยชนสวนตวัดาน
ความมัน่ใจในตนเอง  

     [  ] 61 
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ระดับความคดิเห็น  
ขอที่ 

 
 

การมสีวนรวมของชุมชน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ที่สุด 

1 

 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

          การมีสวนรวมในการประเมินผล       
19 การประเมนิผลการทาํงานของ

สถานศกึษา 
     [  ] 62 

20 การประเมนิผลกระทบจากการ
ทํางานของสถานศึกษา 

     [  ] 63 

21 การประเมนิผลกิจกรรมทางสังคม      [  ] 64 
22 การประเมนิความเหน็สาธารณะ      [  ] 65 
23 การประเมนิความเหน็ของผูมีสวน

เกี่ยวของ 
     [  ] 66 

24 การติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการบริหารงาน 

     [  ] 67 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกลุ             นายปรารภ  หลงสมบุญ 
ที่อยูปจจุบนั             บานเลขที่ 3/1 หมูที่ 5 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
ที่ทาํงาน                   โรงเรียนสามพรานวทิยา ตําบลยายชา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติการศกึษา 
พ.ศ. 2520                ชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนนาคประสิทธ จงัหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2522                 ชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2524                ป.กศ.สูง เอกสงัคมศึกษา วทิยาลยัครูนครปฐม 
พ.ศ. 2526                ปริญญาตรีวุฒิ กศ.บ.เอกประวัติศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
                                บางแสน จงัหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2549                ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 
                                คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ประวัติการทาํงาน    
พ.ศ. 2527               อาจารย 1 โรงเรียนบานหนองหญาปลอง อําเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2531               อาจารย 1 โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ (ฉิน เกตุ ออน อุทิศ) 
                               อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2539               อาจารย 2 โรงเรียนบานบางมวง (ประชารังสิต) อําเภอสามพราน  
                               จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2552-ปจุจบัน   รองผูอํานวยการโรงเรียนสามพรานวทิยา อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 
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