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The purposes of this research were to find  1)  the leader traits of municipal school 

administrators under local educational group 1.  2) the participative management of municipal 

school administrators under local educational group 1.  and 3) the relationship between  leader 

traits and the participative management of municipal school administrators under local 

educational group 1. The  sample  used  in  this  research  were  38  municipal schools  under 

local educational group 1.  The  respondents  consisted  of  school  administrators, school board 

committees and teachers, with  the  total  of  380.  The  research  instrument  used  was  a  

questionnaire  concerning  leader traits based on  Lunenburg and Onstein concept ,  and  

participative management based  on  Swansburg concept.  The  statistical  used  to  analyze  the  

data  were  frequency,  percentage,  arithmetic mean,  standard   deviation, and Pearson’s  product 

– moment  correlation  coefficient. 

 The  findings  of  the  research  were  as  follow; 

1.  The  leader traits   of municipal school  administrators under local educational     

group 1.  as  a  whole  and  each aspect, were  found  at  a  high  level. 

2. The  participative management of municipal school administrators under local  

educational  group 1.  as  a  whole  and each aspect, were  found  at  a  high  level. 

 3.   There   was   a   relationship   between the leader traits and the participative 

management  of  municipal school administrators under local educational group 1  at  .01  level  

of statistical significance. 
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บทท ี1 

 

บทนํา 
 

 กระแสการเปลียนแปลงของสังคมโลก เป็นกระแสทีครอบคลุมไปทวัโลก  ทุกประเทศ
ตอ้งมีการปรับเปลียนสังคม เพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน ประเทศทีมีขีดความสามารถใน
การบริหารจะเปลียนแปลงไดดี้และไดรั้บผลกระทบนอ้ย  ส่วนประเทศทีไม่สามารถปรับเปลียนได้
ทนัเหตุการณ์ยอ่มไดรั้บผลกระทบมาก  จนเกิดภาวะวิกฤติขึน ดงัทีประเทศไทยไดป้ระสบกบัภาวะ
วิกฤตดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นการเมือง  และดา้นการศึกษา  โดยเฉพาะสังคมไทยพบว่าการศึกษาเกิด
ความอ่อนดอ้ยทงัในดา้นการบริหารจดัการ  และดา้นคุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้ประเทศไทยไม่มี
ศกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศต่างๆ1   รัฐจึงกาํหนดนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาเพือ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาควบคู่กบัโอกาสและความเสมอภาคทีคนไทยทุกคนพึงไดรั้บ มุ่งเนน้ทีจะ
ปรับโครงสร้างการบริหารจดัการและกระบวนการการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ทุกส่วนในสังคมสามารถ
จดัการศึกษาไดอ้ย่างมีมาตรฐานโดยยึดหลกัการสําคญั 5 ประการ คือ ปฏิรูประบบราชการ และ
จดัการศึกษาเพือให้เกิดเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั กระจายอาํนาจสู่
เขตพืนทีการศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและสถานศึกษาจดัระบบมาตรฐานและการประกนั
คุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชนัสูง และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาทุกระดบั โดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษา เพือให้นักเรียน
ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นองคร์วมเตม็ศกัยภาพ สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดาํรงชีวิตร่วมกบัผูอื้นได้อย่างมีความสุข2    ซึงในยุคทีมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์ทีทาํให้โลกไร้พรมแดนเช่นนีทาํให้เกิดกระแสผลกัดนัในการจดัทาํ
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ให้นาํไปสู่การวางแผนพฒันาการศึกษาเชิงรุกและเชิงรับทีสําคญัให้
เกิดผลและก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางการศึกษา โดยมีองค์ประกอบสําคัญทีเกียวข้องกับ
ผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารการศึกษาในทุกระดบั จะเป็นผูที้มีความคิดกวา้งไกล มีสภาวะความเป็นผูน้าํ 
กลา้คิดกลา้เปลียนแปลง กลา้ทาํและกลา้ตดัสินใจ ตระหนกัในความสําคญัของการมีส่วนร่วมอยา่ง
กวา้งขวางมีความสามารถในการจดัการประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย เพือประโยชน์ของผูเ้รียนเป็น

                                                 
 1 มูลนิธิวถีิทรรศน์,ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบนัวถีิทรรศน์,2545), 19. 

 2 คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, ก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 
(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม, 2547), 20. 
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สาํคญั ผูบ้ริหารทีมีคุณลกัษณะดงักล่าวจึงจะสามารถทาํการศึกษาให้เปลียนแปลงไปในทิศทางทีพึง
ประสงคไ์ด้3 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การสือสารสมยัใหม่ทีสามารถแพร่กระจายข่าวสารขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว และภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจทีเกิดขึนในปัจจุบนั ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอยูร่อดขององค์กร ฉะนนัองคก์ร
ใดสามารถยืนหยดัอยู่ได้องค์กรนันจะต้องมีผูบ้ริหารทีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถในอนัทีจะนาํพาองคก์รให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายทีตงัไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ดีในการทีจะเป็นผูบ้ริหารทีมีความรู้ความสามารถ และการบริหารจดัการทีดีได้นัน 
ผูบ้ริหารควรจะมีความเป็นผูน้าํอยูใ่นตวั ดงันนัการบริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบนัมีองคป์ระกอบ
หลายประการทีจะช่วยให้สถานศึกษาอยู่ได้อย่างมนัคง มีความเจริญก้าวหน้าและพฒันาขึนเป็น
ลาํดบั4  ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่ ซึงเป็นผูน้าํแห่งการเปลียนแปลงในกระบวนทศัน์ทางการ
บริหาร ฉะนนัความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบนัจะตอ้งเป็นผูน้าํและปรับตวัให้
ทนัต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยา่งมืออาชีพ ตลอดจนมุ่งทาํประโยชน์เพือส่วนรวม ความสําเร็จ
ของสถานศึกษาซึงเป็นองคก์รขึนอยูก่บัปัจจยัดา้นบุคคลเป็นหลกั หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะ
ความเป็นผูน้ําทีมีคุณสมบติัทีเหมาะสมแล้ว โอกาสทีจะประสบความสําเร็จก็จะสูงขึน5 ดงันัน
ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในขอบข่ายและความสําคญัของงานบริหารสถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยสําคญัทีจะช่วยให้การบริหารเกิดประสิทธิผล ก็คือ คุณลักษณะผูน้ําของ
ผูบ้ริหารนันเอง ซึงเป็นทีประจักษ์ชัดว่าประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาย่อมขึนอยู่กับ
สมรรถภาพของนกับริหารการศึกษาเป็นสําคญั ภายใตข้อ้จาํกดัของการบริหารสถานศึกษาแนวทาง
หนึงทีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานของผูบ้ริหารบรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์กาํหนด คือ การ
พฒันาคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทาํให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์เป็นผูที้มีหน้าที

                                                 
  3บญัชา  อึงสกุล, “ประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษา”, 
วารสารวชิาการ 5, 3(มกราคม 2545): 22. 

  4 เกษม  วฒันชยั, การผลิตและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพดี์
จาํกดั, 2545), 84. 

  5 วินิตา  ศุกระมูล, “ผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่กบัความเป็นผูน้าํแห่งการเปลียนแปลง”, 
วารสารบริหารการศึกษา มศว. 2(  พฤษภาคม-สิงหาคม : 2544): 33-36. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

จะตอ้งส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือ (cooperative system) ในองค์กรทาํให้บุคลากรมีความ
ยนิดีเตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน6  
 จากนโยบายการจดัการศึกษาทอ้งถินด้านระบบบริหารและการจดัการศึกษา         มี
นโยบายจดัระบบบริหาร และการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติอยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบติั  
อีกทงัมีความพร้อมในการดาํเนินการจดัการศึกษา  และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาท้องถิน  การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา  ให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อ
การศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย  

เช่นเดียวกบัวตัถุประสงค์การจดัการศึกษาทอ้งถิน   ทีเน้นให้การจดัการศึกษาทอ้งถินดาํเนินการ
ตามความตอ้งการและคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมการสนับสนุนบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  
องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และประชาชน
ในท้องถิน  ในการจัดการศึกษาทุกระดับตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิน7    ซึง
สอดคล้องกับรายงานการวิจัย การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีได้
สังเคราะห์ปัจจยัทีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการบริหารจดัการศึกษาของเทศบาล หนึงปัจจยัทีสําคญัก็
คือ การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารเทศบาล โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมปฏิบติังานใน
องคก์รไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการดาํเนินการหรือการปฏิบติั
ด้วยความเต็มใจ นอกจากจะเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจแล้ว ยงัมีส่วนสําคัญทีได้ใช้
ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที นอกจากนียงัส่งผลต่อการสร้างความสามคัคี ลดขอ้ขดัแยง้ 
และสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของงานหรือองคก์ร ทงันีการทีบริหารเทศบาลยึดหลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมทาํให้ได้รับทราบข้อมูลสําคญัทีสอดคล้องกับสภาพปัญหารวมถึงความจาํเป็น
(needs) ในหลายมุมมองจากบุคลากรทุกภาคส่วน รวมทังภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชน 

                                                 
  6 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับท ี9 (พ.ศ. 2545-2549) (กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ,์ 2544), 15. 

 7 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, กระทรวงมหาดไทย, รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีการศึกษา 2549 (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 9. 
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ข้อเสนอแนะและการทาํงานร่วมกันกับบุคลากรทงัภายในเทศบาลและองค์กรภายนอก ช่วย
เสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีและเพิมพนูประสิทธิภาพการทาํงานใหสู้งขึน8 
 เช่นเดียวกบักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ และ
แนวทางการแกปั้ญหาคุณภาพการศึกษาในยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระ
แห่งชาติ(พ.ศ. 2551-2555) วา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นนโยบายสําคญัทีตอ้งเร่งดาํเนินการ 
และได้มีความพยายามทีจะพฒันาอย่างต่อเนือง และได้มีข้อสรุปว่า ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพ
การศึกษามี 6 ประการ คือ ผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การศึกษา ความเขม้แขง็ของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน9  ซึงจะเห็นไดว้า่การจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนัเน้นแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึง
เป็นแนวคิดใหม่ของการจดัการศึกษาทีรวมพลงัของบุคลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย การบริหารทีผูมี้
ส่วนเกียวขอ้งทุกขนัตอนการทาํงานตงัแต่กรวางแผนการดาํเนินงานและการประเมินผลการบริหาร
ในรูปแบบดงักล่าวจึงให้ความสําคญักบับุคลากรทุกระดบั เป็นการเสริมสร้างความสามคัคี จึงเป็น
การประกนัความสาํเร็จของการบริหารไดแ้น่นอน10 
 

ปัญหาของการวจัิย 
 จากรายงานการประเมินคุณภาพในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  สมศ.ไดส้ํารวจโรงเรียน
สังกดัต่างๆทวัประเทศ  30,010  แห่ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ไดม้าตรฐาน ร้อยละ 35 และ ไม่ได้
มาตรฐาน  ร้อยละ 65  ที จากการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขนัพืนฐานรอบแรก (พ.ศ.
2544-2548) สมศ. ได้สะทอ้นวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทยในระดับขนัพืนฐาน ดังนี   1)มี
สถานศึกษาทีจดัการศึกษาได้มาตรฐานขนัตาํในการจดัการศึกษาตามหลกัการในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ประมาณ 1 ใน 3  อีก ประมาณ 2  ใน 3 (มากกวา่ 2 หมืนแห่ง)  ไม่ได้
มาตรฐาน    2) ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิตามหลกัสูตรตาํ    ขาดแคลนครูทงัปริมาณและคุณภาพ  

                                                 
  8 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัย การบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ : สกศ.,2550), 22. 

  9 ชมรมพฒันาความรู้ระเบียบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู, “ยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่งชาติ(พ.ศ. 2551-2555)”, วารสารพัฒนาความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายและพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู 14,84 (มีนาคม-เมษายน 2551): 55-57. 

  10 ทิพวรรณ  จทัรสถิตย ,์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วม”, วารสารวิชาการสถาบันราชภัฏ
ธนบุรี 3, 1(มกราคม-ธนัวาคม 3546): 18-19. 
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3) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและการบริหารทวัไปได้มาตรฐาน  แต่ด้อยฝีมือการบริหารด้านวิชาการ  
ส่วนดา้นทียงัไม่ไดม้าตรฐานคือการส่งเสริมให้ครูสอนโดยการเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  และดา้นการ
บริหารคุณภาพ  โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  รวมทงัดา้นการประกนัคุณภาพภายใน11   จากวิกฤต
คุณภาพการศึกษาไทยดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารสถานศึกษาของผูน้าํวา่
มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด  ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัสภาพและปัญหาการบริหารและการ
จดัการศึกษาขนัพืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ในประเด็นปัญหาอุปสรรคทีอาจเกิดขึนเมือมีการกระจายอาํนาจการบริหาร ปรากฏว่า  
ผูบ้ริหารโรงเรียน  รวมทงัผูบ้ริหารสาํนกังานจะยกประเด็นปัญหาดา้นปัจจยั เช่น งบประมาณไม่พอ  
ครูไม่พอ  และวสัดุอุปกรณ์ไม่พอ  แทบไม่ไดย้กประเด็นปัญหากระบวนการ(คือการบริหารและ
การจดัการเรียนการสอน)  และปัญหาผลผลิต จึงมกัจะปกป้องตนเองเป็นหลกั12  ในการสนทนากบั
ผูที้ไม่ใช่ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  พบวา่  ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวนไม่นอ้ยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ใช้
เวลาอยู่นอกโรงเรียนเป็นปกติ  และความสนใจดา้นวิชาการมีน้อยกว่าดา้นอืนๆ กอปรทงัมีปัญหา
ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ของผูบ้ริหารมากพอสมควรซึงทาํให้ผูป้ฏิบติังานวา้เหว่  และขาดขวญั
กาํลงัใจ เท่าทีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวนไม่นอ้ยทียงัขาดคุณลกัษณะของความ
เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการวพิากษว์จิารณ์จากสือมวลชนมากมาย อาทิเช่น 
เป็นผู ้บริหารโรงเรียน ทํางานทีโรงเรียนน้อยมาก ส่วนมากมักออกไปนอกโรงเรียน แต่เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนน้อย  ทาํงานเพือประโยชน์ต่อตนเองเป็นหลัก  สนใจงานวิชาการน้อย  
ผูบ้ริหารทียึดวฒันธรรมเดิมๆ ไม่ค่อยเปลียนแปลง     ผูบ้ริหารทีไม่โปร่งใส   ผูบ้ริหารทีคอรัปชนั
ทงัเวลา และทรัพยากรอืนของโรงเรียน    ผูบ้ริหารทีเบียดบงั ข่มเหงครู อาจารย์   ฯลฯ ซึงถ้า
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามลกัษณะดงักล่าวยอ่มกระทบกระเทือนต่อการบริหารและการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  การปฏิรูปการศึกษาก็คงจะประสบความสําเร็จยาก     นอกจากนีทาํให้รู้ถึงสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของโรงเรียน โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียน ซึงมีบทบาทสําคญัทีสุดในการจดั

                                                 
 11 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาไทย  ปี  

2549/2550 การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม  (กรุงเทพฯ : สกศ.,2550), 
51-56. 

 12 อุทยั  บุญประเสริฐ , สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพนืฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย, อา้งถึงใน ธีระ รุญเจริญ, รายงานการวจัิย เรืองสภาพปัญหาการ
บริหารและการจัดการการศึกษาขันพนืฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี,2545), 4. 
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การศึกษา ความสาํเร็จหรือการบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาตามทีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ยอ่มตอ้งอาศยัความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
จะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมเป็นทียอมรับ 
กอปรทงัมีความฉลาดทงัทางสติ ปัญญา ทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม รวมทงัปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจะนาํไปสู่ความมีสัมฤทธิผลทางการศึกษา13  

 จากบทสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครปฐม อาํเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม พบปัญหาดา้นผูบ้ริหาร คือ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัขาดแรงจูงใจ ในการ
แสวงหาโอกาสทีสร้างความทา้ทาย ทาํงานขาดความกลา้เสียง คิดในกรอบทาํงานตามกรอบ  ไม่เร่ง
เร้าทีจะพฒันางานให้เกิดผลโดยจริงจงั ขาดความกระตือรือร้นทีจะพฒันาการทาํงานในองค์กร 
มกัจะบริหารงานแบบเดิมๆ ผลก็จะออกมาแบบเดิมๆ  นอกจากนียงัพบปัญหาในการปฏิบติังานใน
ภาพรวมของบุคลากรในองคก์รยงัไม่มีการทุ่มเทอยา่งจริงจงั  เนืองจากการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
เองไม่ไดเ้ขา้มาคลุกคลีในการทาํงานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไดแ้ต่เป็นผูส้งัการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
เป็นผูป้ฏิบติั   และการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นไปตามหนา้ที และความรับผิดชอบที
ไดรั้บมอบหมายเท่านนั  ขาดการตดัสินใจในการพฒันางานดว้ยตนเอง การบริหารงานขาดการมี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงจากภาคส่วนต่างๆทีมีส่วนเกียวขอ้ง ทงัผูป้กครอง  ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึงมีหนา้ทีส่งเสริมสนบัสนุนกิจการสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง14  ซึงสอดคลอ้งกบัปัญหา
การบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานีและเทศบาลนครสมุทรสาครมีการบริหารโดยการ
กระจายอาํนาจทีมีรูปแบบเป็นทางการ ซึงมีการกระจายหน้าที และความรับผิดชอบให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามลาํดบัขนัจากบนลงล่าง ตามตาํแหน่ง หน้าที  แต่ในการกระจายอาํนาจ 
ยงัมีข้อยกเวน้เรืองงบประมาณทีต้องขึนอยู่กับผูบ้ริหารสูงสุด  ทาํให้การพฒันางานบางอย่าง
ดาํเนินการไม่ต่อเนืองส่งผลให้บางปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข   ในการบริหารไม่ส่งเสริมให้ครู  

                                                 
 13 อุทยั  บุญประเสริฐ , สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพนืฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545),133-

138. 
 14 บทสัมภาษณ์  นายโสภณ  นาคศิริ,  ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม  สาํนกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม,  9  พฤษภาคม  
2553.  
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ผูป้กครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในด้านต่างๆ15    
นอกจากนีในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีการกาํหนดเป้าหมาย และวิธีการ
ดาํเนินการทีไม่ชดัเจน เป้าหมายส่วนใหญ่จะมาจากตวัผูบ้ริหารเอง  หรือผูที้ได้รับมอบหมายให้
ดาํเนินการเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย  แลว้นาํเสนอ คณะครู  ผูป้กครอง  ให้ความเห็นชอบ  ส่วนใหญ่
ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในสภาพปัญหาของสถานศึกษา  และกาํหนดเป้าหมาย  วิธีการ เพือ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั16 

 ในปัจจุบนัถึงแมว้า่รัฐบาลจะกาํหนดนโยบายให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากขึนโดยอยูใ่นรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา  แต่ก็พบวา่คณะกรรมการสถานศึกษา
ยงัมิไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในดา้นการกาํหนดนโยบายและการวางแผนพฒันา
การศึกษาอย่างแทจ้ริงตามทีกาํหนดไวเ้ท่าทีควร  ทงันีอาจเนืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่วนหนึงมีความเขา้ใจวา่มีหนา้ทีแต่เพียงการบริจาคทรัพยสิ์นและการสนบัสนุนสถานศึกษาตามที
ไดร้้องขอเป็นส่วนใหญ่ ดงันนั จึงจาํเป็นอย่างยิงทีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใช้กลยุทธ์ในการทีจะ
สนบัสนุนชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 ทีไดบ้ญัญติัหลกัสําคญัของ
การจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและในมาตรา 9 (6) 
กระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากบุคคล องค์กรชุมชน องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน องคก์รเอกชน17 
 ดงันนัผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เนืองจากในความสําเร็จขององค์กรหรือสถานศึกษาในทุกๆแห่งจะเกิดประสิทธิภาพได้นัน
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารทีดี  มีการร่วมมือกนัระหว่างผูที้มีส่วนไดเ้สียจากการบริหารองค์กร  เปิด
โอกาสให้ผูที้มีส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง  และในการบริหารก็จาํเป็นทีตอ้งอาศยั
ผูน้าํทีมีความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารอยา่งมาก จึงจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมาย
ทีตงัไว ้    

                                                 
 

15
 นายสามารถ  สวสัดิพิพฒัน์   ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร,  

20 กรกฎาคม  2553. 

 16 บทสัมภาษณ์  นางสาวกนัยารัตน์  ตรึงสถิตวงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาล
ปทุมธานี,  20 กรกฎาคม  2553. 
 17 สาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพนืฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนาฯ,2547), 21. 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงันี 

1. เพือทราบคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษา 
ทอ้งถินที  1 

2. เพือทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่ม 

การศึกษาทอ้งถินที  1 

3. เพือทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 

 

ข้อคําถามของการวจัิย 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยั ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัดงันี 

1. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  
อยูใ่นระดบัใด 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา 
ทอ้งถินที  1 อยูใ่นระดบัใด 

3. คุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั 

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  สัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

สมมติฐานการวจัิย 

 เพือใหว้จิยัเป็นไปตามความมุ่งหมายทีวางไวผู้ว้จิยัไดต้งัสมมติฐานทางการวิจยั ดงันี 

1. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา 
ทอ้งถินที  1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. คุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั 

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 มีความสัมพนัธ์กนั 
 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 ท่ามกลางความเปลียนแปลงของสังคมทีเป็นกระแสแห่งโลกาภิวตัน์ (globalization)  
เป็นสังคมทีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้  และเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึงมีผลให้การบริหารจดัการศึกษาของ
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ไทยตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือนไขของการแข่งขนั และความมุ่งมนัตามความคาดหวงัของสังคม  ดงันนัใน
กระบวนการการบริหารจดัการจึงตอ้งปรับเปลียนและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์  ซึงเป็น
ความจาํเป็นทีผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจใฝ่รู้ และพฒันาอย่างต่อเนืองอยูต่ลอดเวลา  เพือทีจะทาํให้การ
บริหารจดัการขององคก์รอยูร่อด บงัเกิดผลดี และบรรลุตามวตัถุประสงค์18  มีความจาํเป็นตอ้งอาศยั
ผูบ้ริหารมืออาชีพ จึงจะทาํให้ธุรกิจต่างๆเหล่านันดําเนินการไปด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายที
กาํหนดไว ้แมแ้ต่ในดา้นการศึกษาก็จาํเป็นทีตอ้งอาศยัผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารมืออาชีพ   จึง
จะทาํใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาประสบความสําเร็จและเป็นไปตามแนวทางทีพึงประสงค ์
และในการเปลียนแปลงในด้านเศรษฐกิจ   สังคม   และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว     และ
ตลอดเวลานันก่อให้เกิดความสลับซับซ้อนและปัญหาอย่างไม่สินสุด จาํเป็นต้องอาศยัผูน้าํทีมี
วิสัยทศัน์   ความรู้   ความสามารถ   และมีคุณธรรมในการดาํเนินการ   จึงจะทาํให้องคก์รประสบ
ความสําเร็จตามความมุ่งหมายทีคาดไว้19   ในการศึกษาเกียวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
นนั  เป็นการคน้หาคุณลกัษณะผูน้าํทีดีและเอือต่อความสาํเร็จนบัวา่เป็นทีน่าสนใจในหมู่นกัวิชาการ
ต่างๆทงันีเพือต้องการทีจะหาข้อสรุปว่า  ผูน้ําทีดีหรือผูน้ําทีมีประสิทธิภาพนัน ควรมีลักษณะ
อย่างไร และผูน้ําทีมีลักษณะแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความสําเร็จแตกต่างกันหรือไม่ บาร์นาร์ด 
(Barnard) กล่าวว่า ผูน้าํทีดีตอ้งมีคุณลักษณะ คือ 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and 

endurance)  2) ความสามารถในการตัดสินใจ  (decisiveness)  3) ความสามารถในการจูงใจ 
(persuasiveness)  4) ความรับผิดชอบ (responsibility  5) ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual 

capacity) 20 ควิเบิล (Quible) กล่าวว่า คุณลกัษณะผูน้าํทีดีควรประกอบดว้ย  1) มีศิลปะในการ
ทาํงาน  2) ฉลาดรอบรู้ กลา้ตดัสินใจ  3) ศึกษาหาความรู้เพิมเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน  4) มีความ
ซือสัตย์ ขยนั และมีความคิดริเริม  5) มีความยุติธรรม  6) สุขภาพแข็งแรง  7) ทาํงานร่วมกับ
ผูร่้วมงานได้21 นอกจากนี ยงัมีรูปแบบบุคลิกภาพคุณลกัษณะ หรือ The big five model  ซึงมี

                                                 
 18ธีระ  รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพข์า้วฟ่าง จาํกดั, 2550). 98.  
 19 อุทยั  บุญประเสริฐ , สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขันพนืฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย ,133. 
  20 Chester I. Barnard,  The Functions of the Executive (Cambridge, Mass : Harward  

University Press, 1966), 93-100. 

 21Zane K. Quible, Introduction Administrative Office Management, 2rd ed. 

(Winthrop Publishers, inc., 1980), 15-17. 
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องค์ประกอบของคุณลกัษณะ 5 ประการคือ  1) เปิดเผย (surgency)  2) ประนีประนอม 
(agreeableness)   3) มนัคงทางอารมณ์ (emotion stability 4) มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิง
แปลกใหม่ (intellecttance)  22  จากการศึกษาทีผา่นมา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)  
พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีปัญหาการบริหารจดัการศึกษาหลายประการ  เช่น ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการศึกษา ไม่เห็นความสําคญัของการศึกษา 
ขาดความต่อเนืองทางการเมือง  ครูขาดขวญักาํลงัใจและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ23  ในระบบ
บริหารจดัการองคก์รนอกจากคุณลกัษณะทีดีทีเป็นปัจจยันาํเขา้ทีมีความสําคญัในระบบบริหารแลว้ 
กระบวนการการบริหารจดัการก็มีความจาํเป็นมากเช่นกนั   
 ในภาพรวมของประเทศดา้นการจดัการศึกษาในปัจจุบนั สภาพปัญหาทียงัพบคือ การ
รวมศูนย์อาํนาจเข้าสู่ส่วนกลางทาํให้มีการกระจายอาํนาจทงัในด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทวัไปสู่ระดบัโรงเรียนนอ้ย  ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ล่าชา้ในการ
บริหารจดัการ  การมีส่วนร่วมของครู อาจารย ์ผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใน
การบริหารและการจดัการ คุณภาพของการจดัการศึกษาค่อนขา้งตาํ24   จากทีกล่าวมาขา้งตน้ปัญหา
ในการปฏิรูปการศึกษาทีสําคญั คือ 1) ไม่ไดมี้แรงผลกัดนัมาจากภาคประชาชน และภาคการเมือง
อย่างจริงจงั เป็นเพียงการเสนอการปฏิรูปภายในกลุ่มผูบ้ริหารในกระทรวงและนักวิชาการด้าน
การศึกษาจึงเป็นการปฏิรูปเพียงรูปแบบ  เป็นการปฏิรูปโดยระบบบริหารราชการแบบแกก้ฎหมาย
ใชค้าํสังจากบนลงล่าง จึงเป็นการเปลียนแปลงแบบเล็กนอ้ย  ไม่เกิดแนวคิดใหม่และแรงผลกัดนัที
จะช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงไปจากเดิมอยา่งแทจ้ริง  2) การขาดภาวะผูน้าํทีตระหนกัถึงรากเหงา้
และความสําคัญของปัญหาการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวมและรู้จัดจัดลําดับ
ความสําคญัเร่งด่วนของปัญหา เพือให้เกิดแกนนาํ ในการเปลียนแปลงทีจะไปผลกัดนัการปฏิรูป
การศึกษาทงัระบบได ้ 3) ระบบคดัเลือก การบริหาร และการให้ความดีความชอบ ครูอาจารยแ์ละ
บุคลากร ยงัอยูภ่ายใตร้ะบบราชการแบบรวมศูนย ์ทีเป็นเรืองการใชอ้าํนาจนิยมและการวิงเตน้เส้น

                                                 
 22Gary A. Yukl, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์,ภาวะผู้นํา (กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัราช

ภฎัเชียงราย,2548),101-105. 

  23 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัย การบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับสรุป, (กรุงเทพฯ : สกศ.,2550), 3. 

 24สถาบนัพฒันาครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา, เอกสารประกอบการพฒันา
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 8-22 

พฤศจิกายน 2549 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 149. 
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สายมากกว่าระบบให้ผลตอบแทนคนตามความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ25  ทีผ่านมาแม้ว่า
การศึกษาของไทยจะไดเ้ริมเป็นจริงเป็นจงั และกวา้งขวางขึนมาเป็นเวลานานพอสมควร และไดรั้บ
การพฒันาปรับปรุงแก้ไขมาตลอด แต่ยงัมีปัญหาอุปสรรคในการจดัการศึกษา และการบริหาร
การศึกษาหลายประการสําหรับกระบวนการทางการศึกษานนั จะมีส่วนสัมพนัธ์กบัโครงสร้างของ
ระบบการบริหารและกระบวนการการจดัการ (process) ซึงเป็นตวัเปลียนปัจจยันาํเขา้ให้เป็นผลผลิต 
คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารจนเกิดเป็นผลผลิต (output) ซึงเป็นผลลพัธ์อนัเกิดจาก
กระบวนการผลิต คือประสิทธิภาพในการบริหารงาน และผลสัมฤทธิทางการเรียน   การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมนนั ไดมี้นกัวชิาการให้แนวคิดไวเ้ช่นกนั อาทิ ลิเคอร์ท(Likert) เสนอแนวคิดวา่ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการบริหารทีดีทีสุด เพราะการกาํหนดเป้าหมายและการตดัสินใจ
เรืองต่างๆจะกระทาํโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่ใช้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านนั แต่จะพยายามให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกว่าเป็นคนมีคุณค่า
และมีความสําคญั ซึงจะมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดทีเป็นอิสระ ได้มีการ
วิเคราะห์ปัญหา เลือกเป้าหมาย มีการวางแผนและการจดัตารางทาํงาน วรูม และเดซี (Vroom and 

Deci) พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาวา่ เป็นปริมาณของอิทธิพลทีปัจเจกบุคคลรู้สึก
ว่าได้เขา้ร่วมในการตดัสินใจ นอกจากนียงัเพิมเติมด้วยว่าบุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการ
ทาํงานทีมีประสิทธิภาพโดยตนเอง บุคคลจะพฒันาความผกูพนัทีมีต่องานและจะสามารถทาํงานได้
ดี ตลอดจนเมือเห็นไดช้ดัวา่ตนเองสามารถขยายเป้าหมายขององค์การไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นนั
คือปรัชญาแนวคิดในการควบคุมตนเอง มิใช่ควบคุมองคก์าร  นอกจากนี ลอวเ์ลอร์ (Lawler) ยงัได้
เสนอกรอบแนวคิด ซึงเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซึงเป็นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั(high  

involvement management) ว่าเป็นการทาํให้สมาชิกทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการกาํหนด
ภารกิจในการปฏิบติังาน  ในการแกปั้ญหาและการสร้างความสําเร็จในองคก์าร  ซึงตอ้งอาศยัการ
กระจาย (decent  validation) สิงต่อไปนีลงสู่ระดบัล่างอยา่งทวัถึงทงัองคก์าร คือ 1)   สารสนเทศ 
(information)  2 )  ความรู้และทกัษะ (knowledge and skill) 3)  อาํนาจ (power) 4)  รางวลั (rewards)  
และ สวอนสเบิร์ก (Swansburg )    ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันี 

1)  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนัการ(Goals  and  objectives)   2)  ความยึดมนัผกูพนั 
(Commitment)  3)  ไวว้างใจกนั (Trust)   4)  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
(Autonomy)   ในการบริหารจดัการองค์กรใดๆให้สําเร็จตามเป้าหมายจาํเป็นต้องอาศยั ผูน้ําทีมี

                                                 
 25 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, สภาวะการศึกษาไทย  ปี  

2549/2550 การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม , 6. 
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คุณลักษณะทีดีในการบริหาร  และการบริหารทีเน้นการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ เพือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหาร  และบรรลุเป้าหมายตามทีองคก์รไดก้าํหนดไว ้
 ในการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีเชิงระบบ (system  approach)  ตามแนวคิดของ 
แดเนียล  แคทซ์ (Daniel  Katz) และโรเบิร์ต แอล คานซ์ (Robert L. Kahn) มาเป็นกรอบของการวิจยั  
ซึงแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้ (input)  กระบวนการ (process)  และผลผลิต 
(output) ซึงแคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ไดก้ล่าวถึงระบบวา่เป็นปัจจยัต่างๆทีมีความสัมพนัธ์
และมีผลกระทบซึงกันและกันในการดํา เนินงานเพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์การ  
องค์ประกอบทงั 3 ส่วนนี จะทาํงานร่วมกนัเป็นวฎัจกัรและระบบนีจะมีความสัมพนัธ์กบัสภาวะ
แวดล้อม (context) ทงัภายในและภายนอกองค์การได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นตน้26  ดงัแผนภูมิที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Daniel Katz and Robert L. Khan, The Psychology of Organization, 2nd  ed. (New York 

: John Wiley & son, 1978), 20. 
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แผนภูมิที 1  ขอบข่ายเชิงทฤษฎี 

ทีมา     : บูรณาการจาก Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organization, 2nd  ed. (New York : John Wiley, 1978), 20. 

           : Fred  C.  Lunenburg  and  Ornstein  C.  Allan, Educational Administration:Concepts 

and Practices. (United  States of America : Wadsworth Thomson Leaning,Inc., 2003), 119-121. 

           : Russell C. Swansburg, Management  and  Leadership  for  Nurse  Managers  (Boston 

: John and Bartlett Publisher, 1996),  391-394. 

 

ภาวะแวดล้อม (context) 
- เศรษฐกิจ 

- สังคม 

- การเมือง 

 คุณลกัษณะทดีขีองผู้นํา 
- เปิดเผย   
- ประนีประนอม  
- มนัคงทางอารมณ์   
- มีสติ   
- สนใจสิงแปลกใหม่  
 

 การบริหารแบบมส่ีวน
ร่วม 
- การตงัเป้าหมายและ

วตัถุประสงคร่์วมกนั 
- ความยดึมนัผกูพนั 

- การไวว้างใจกนั 

- ความเป็นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบใน
งาน 

 

 ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

 ผลสมัฤทธิทางการเรียน 

ปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลติ (output) 

ข้อมูลย้อนกลบั (feedback) 
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ขอบเขตของการวจัิย 
 การวจิยัครังนี   ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษากรอบแนวคิดในการศึกษา เกียวกบัคุณลกัษณะ
ผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที  1 ใช้กรอบแนวคิดของ          
ลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein)   ซึงมีองค์ประกอบของคุณลกัษณะ 5 

ประการคือ  1) บุคลิกเปิดเผย (surgency  2) ประนีประนอม (agreeableness)   3) มนัคงทางอารมณ์ 
(emotion stability 4) มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิงแปลกใหม่ (intellectance)  

 ส่วน การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  1 ใช้กรอบแนวคิดของสวอนเบิร์ก  ทีแบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ดงันี 1)  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals  and  objectives) 2)  ความยึดมนัผกูพนั 
(Commitment)  3)   การไวว้างใจกนั (Trust)  4)  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 
(Autonomy)   

 รายละเอียดขา้งตน้สามารถนาํมาประกอบเป็นขอบเขตของการวิจยั ทีผูว้ิจยัใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาวจิยัครังนี ดงัแผนภูมิที 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 2 ขอบเขตของการวจิยั 

ทีมา : Fred  C.  Lunenburg  and  Ornstein  C.  Allan, Educational Administration:Concepts and 

Practices. (United  States of America : Wadsworth Thomson Leaning,Inc., 2003), 119-121. 

        : Russell C. Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers 

          (Boston: Jones and Bartlett, 1996), 391-393. 

 

คุณลกัษณะผูน้าํ 
ของผูบ้ริหาร (Xtot) 

1. เปิดเผย (X1) 
2. ประนีประนอม (X2)    
3. มนัคงทางอารมณ์ (X3) 
4. มีสติ (X4) 
5. สนใจสิงแปลกใหม่ (X5) 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
(Ytot) 

1.  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์   
     ร่วมกนั (Y1) 
2.  ความยดึมนัผกูพนั (Y2) 
3.  การไวว้างใจกนั (Y3) 
4. ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบ 

     ในงาน (Y4) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกบัผูว้จิยัจึงกาํหนดนิยาม ขอบเขตของศพัทเ์ฉพาะไวด้งันี 

 คุณลักษณะผู้นํา  หมายถึง  พลงัอาํนาจอนัเป็นคุณลักษณะประจาํตงัของผูบ้ริหารที
แสดงออกมาใหป้รากฎและมีอิทธิพลใหผู้ร่้วมงานเกิดความศรัทธาเชือถือพร้อมทีจะปฏิบติัตามหรือ
ให้ความร่วมมือปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ โดยคุณลกัษณะประจาํตวัดงักล่าว ประกอบด้วย  1) 
บุคลิกเปิดเผย (surgency)  2) ประนีประนอม (agreeableness)   3) มนัคงทางอารมณ์             
(emotion stability 4) มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิงแปลกใหม่ (intellectance)  

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง วธีิการบริหารทีเนน้ให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดร่้วมใน
การคิด การตดัสินใจ หรือการส่งเสริม สนบัสนุนในหลากหลายรูปแบบ เพือให้เกิดความผกูพนัและ
ความรับผดิชอบต่อองคก์ารมากยงิขึน ซึงแบ่งองคป์ระกอบของการบริหาร ดงันี 1)  การตงัเป้าหมาย
และวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals  and  objectives) 2)  ความยึดมนัผกูพนั (Commitment)  3)   การ
ไวว้างใจกนั (Trust)  4)  ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (Autonomy)   

 สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินท ี 1 หมายถึง พืนทีความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาระดับชันประถมศึกษาปีที 1-6 ครอบคลุมพืนทีภาคกลาง  5 จงัหวดั ได้แก่ 
นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร ซึงในพืนทีดงักล่าวมีเทศบาลทีจดั
การศึกษาในระบบโรงเรียน จาํนวน 17 เทศบาล ไดแ้ก่      1)  เทศบาลนครนนทบุรี     2)  เทศบาล
นครปากเกร็ด        3)  เทศบาลเมืองบางบวัทอง   4)  เทศบาลตาํบลปลายบาง   5)  เทศบาลนคร
นครปฐม   6)  เทศบาลเมืองสามพราน   7)  เทศบาลตาํบลห้วยพลู   8)  เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่   9)  
เทศบาลเมืองปทุมธานี   10)  เทศบาลเมืองท่าโขลง   11)  เทศบาลเมืองลาํสามแกว้ (อบต.คูคต)   12)   
เทศบาลนครสมุทรสาคร   13)   เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน    14)   เทศบาลเมืองออ้มนอ้ย    15)   
เทศบาลนครสมุทรปราการ   16)   เทศบาลเมืองพระประแดง     17)   เทศบาลเมืองลดัหลวง 
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บทท ี 2 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

  ในการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบังานวจิยันี  เป็นการศึกษาคน้ควา้เรืองทีเกียวขอ้ง
จาดแนวคิด  ทฤษฎี  ผลงานวจิยั  เพือนาํมาประกอบการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยกาํหนดสาระสาํคญัอนัประกอบดว้ย  คุณลกัษณะของผูน้าํ  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน การจดัการศึกษาทอ้งถิน และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

คุณลกัษณะผู้นํา 
 คาํว่า “trait” หรือ “คุณลกัษณะ” หมายถึง คุณลกัษณะปรุงแต่ง (individual attributes)
ต่างๆเฉพาะรายบุคคล ซึงประกอบดว้ยสิงทีเป็นพืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดา้นอารมณ์และจิตใจ
( temperament)ความต้องการ (needs)แรงขับ (motives)และค่านิยม (values) คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพเป็นสิงทีค่อนขา้งถาวร ทีบุคคลนนัแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ 
ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึงความมันใจตนเอง(self-confidence)วุฒิภาวะด้านอารมณ์ (emotional 

maturity)ความมนัคงด้านอารมณ์(emotional stability)ระดับความมีพลัง(energy level)และ
ความสามารถทนต่อความเครียด(stress tolerance)เป็นตน้1 

 ฮาลปิน (Halpin) กล่าววา่ ผูน้าํคือ ผูที้มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงใน 5 ประการ ต่อไปนี 
1)  บุคคลทีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผูอื้น 2)บุคคลทีมีบทบาทเหนือกว่า
บุคคลอืน 3) บุคคลทีมีบทบาทสาํคญัทีสุดในการทาํงานในหน่วยงานให้งานดาํเนินไปสู่ความหมาย
ทีวางไว ้ 4) บุคคลทีไดรั้บการคดัเลือกจากบุคคลอืนให้เป็นผูน้าํ  5) บุคคลทีดาํรงตาํแหน่งผูน้าํใน
หน่วยงานหรือหวัหนา้งาน2 

 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ กล่าวว่า ในองค์การทีมีรูปแบบเป็นทางการ ผูบ้ริหารถือเป็น
องคป์ระกอบทีสําคญัของกลุ่ม การทีผูบ้ริหารจะทาํให้คนในกลุ่มศรัทธาเชือถือและเต็มใจร่วมมือ

                                                 
 1 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์,ภาวะผู้นํา (กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย,2548),101 

 2Andrew W. Halpin, Theory and Reserch in Administration (New York : 

Macmillan,1996), 27-28. 
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อย่างประสานสัมพนัธ์เพือให้งานของกลุ่มสําเร็จลงไดแ้ค่ไหนนนั ย่อมขึนอยูก่บัการเป็นผูน้าํของ
ผูบ้ริหารและขึนอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะตวัและความสามารถของผูบ้ริหารดว้ย3   

 จอร์จ และโจนส์ (George & Jones) ไดใ้ห้ความหมายคุณลกัษณะวา่ เป็นส่วนประกอบ
ของบุคลิกภาพ เป็นการบ่งบอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเกียวกบั ความรู้สึก (feel) ความคิด (think) 
และการกระทาํ (act) เช่น การประหม่าอาย (shy) การวิพากษ์วิจารณ์ (critical) และการเป็นคน
ลกัษณะง่ายๆ (easygoing)4 

 สุธี  สุทธิสมบูรณ์ และสมาน  รังสิโยกฤษณ์  ไดส้รุปคุณลกัษณะของผูน้าํทีดี ไวด้งันี 1) 
มีความเชือมนัและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอื้น 2) มีความรอบรู้ ความสามารถในงาน
ทีตนมีหนา้ทีรับผดิชอบ 3) มีความคิดริเริมและสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเริมดว้ย 4) 
มีความเสียสละ 5) มีความกระตือรือร้นและเขา้สังคมไดดี้ 6) มีความซือสัตยสุ์จริต 7) มีความกลา้ใน
การตดัสินใจ 8) มีความสมานไมตรีและสร้างสามคัคีธรรมกบัผูร่้วมงาน 9) มีดุลยพินิจมนัคงและ
รอบคอบ 10) มีความจงรักภกัดีต่องานและผูร่้วมงาน 11) มีความกล้ารับผิดชอบและยอมรับว่ามี
พนัธะต่อหนา้ที 12) มีประสบการณ์ในการปกครองบงัคบับญัชาจากหวัหนา้แบบต่างๆมาแลว้ 13) มี
บุคลิกภาพเขม้แข็งเด็ดเดียว 14) มีเหตุมีผล ยอมรับความจริง 15) มีความตืนตวั คน้ควา้หาความรู้
ใหม่เพือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 16) มีความยติุธรรม5 
 

แนวคิดและทฤษฎีทเีกยีวข้องกบัคุณลกัษณะของผู้นําและผู้บริหาร 
 การศึกษาเกียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํและผูบ้ริหารมีนกัวิชาการไดศึ้กษาและรวบรวม

ไวห้ลายท่าน เช่น 
 เครทอน  (Kreitton) ได้แยกแยะคุณลักษณะผู ้นํา โดยเน้นว่าลักษณะผู ้นําทีดีต้อง
ประกอบดว้ยบญัญติั 21 ประการ คือ 1) ตอ้งมีความรู้ดี  2) มีลกัษณะจูงใจผูพ้บเห็น  3) มีใจเยือกเยน็
เมือประสบปัญหา  4) นอบน้อม  5) ตัดสินปัญหาทันท่วงที  6) เป็นกลางโดยไม่ลําเอียง 7) 
เปลียนแปลงปรับปรุงได ้ 8) มีความกลา้หาญ  9) เป็นผูร่้าเริงมองโลกในแง่ดี  10) เตรียมใจทีจะรับ

                                                 
 3 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิต,2543),196 

 4 J. M. George and G. R. Jones,Organizational Behavior (New York : McGraw-Hill, 

1996), 39. 

 
5 สุธี  สุทธิสมบูรณ์ และสมาน  รังสิโยกฤษณ์, หลักการบริหารเบืองต้น,พิมพค์รังที 16 

(กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2549), 60-61. 
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งานหนกั  11) มีอารมณ์มนัคง  12) มีเมตตาจิต  13) เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น  14) เสมอตน้เสมอ
ปลาย  15) สามารถคุมการประชุมและแนะนาํความคิด  16) รักงานทีทาํ  17) ไม่หมดกาํลงัใจง่ายๆ  
18) มีความสามารถทาํงานได้ดีมากกว่าหนึงสิง  19) มีพลงัแห่งความคิดคาํนึง  20) ซือสัตยแ์ละ
ตรงไปตรงมา  21) ตอ้งมีศีลธรรม6  ซึงสอดคล้องกบั แมกนูสัน(Magnuson) เสนอว่าคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารพบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนทีประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
นัน ต้องประกอบด้วยคุณลกัษณะทงัด้านส่วนตวั  และด้านวิชาชีพ ดงันี 1) คุณลกัษณะส่วนตวั 
ไดแ้ก่ มีความยติุธรรม มีความรู้ มีอารมณ์มนัคงเปิดเผย เขา้ใจง่าย มีความมนัคงคือ คงเส้นคงวา และ
มีความเห็นใจผูอื้น 2) คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ มีความรู้ในการบริหารดี รู้จกัทีจะมอบหมาย
งาน มีการวางแผนและจัดหน่วยงานได้ดี สามารถทาํงานกับผูอื้นได้ และรู้จกัใช้อาํนาจอย่าง
เหมาะสม7 

 บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าววา่ คนทีจะเป็นผูน้าํ มีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีคุณสมบติัพิเศษ
ซึงจะขาดเสียมิได ้5 ประการ คือ 1) ความมีชีวิตชีวาและอดทน (vitality and endurance) หมายถึง 
ความร่าเริงแจ่มใส ความตืนตวั คล่องแคล่ววอ่งไว สามารถปรับตวัไดดี้ ทาํงานต่อเนืองกนัไดน้านๆ 
มีความอดทนไม่ทอ้แท ้ 2) ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) หมายถึง ความเชือมนัใน
การตดัสินใจไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง และเต็มใจทีจะตดัสินใจโดยไม่ทาํให้กลุ่มผูร่้วมงานยุง่ยากใจ 3) 
ความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness) หมายถึง ความสุจริตใจแก่ผูร่้วมงานวางตวัให้ผูอื้น
เลือมใส และมีความสามารถในการพูดและการเขียน  4) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง 
ความมีคุณธรรม ศีลธรรม รู้จกัรับผิดชอบเมือผิดพลาด รับคาํตาํหนิโดยความเต็มใจ มีความมานะ
บากบนั ไม่ทอ้ถอยในการปฏิบติัหนา้ที  5) ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual capacity) หมายถึง 
ความเฉียบแหลม มีความรู้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ8  

 สเตท และคนอืนๆ (Stadt and other) ไดส้รุปวา่ ลกัษณะของผูน้าํทีดี มีดงันี 1) คาํนึงถึง
มาตรฐานในการทาํงาน  2) เป็นทีพึงของตนอืน  3) มีความกล้า กลา้ทีจะคิด กล้าทีจะเสียง  4) มี
ความรับผิดชอบ  5) มีความสามารถทีจะแบ่งงานให้ผูอื้นช่วยปฏิบติั  6) มีวินัยในตนเอง  7) มี

                                                 
 6 Burton  W. Kreitton,  Leadership for Action in Rural Communities (Illinois : 

Interstate, 1960), 81. 

 7 W.G.  Magnuson, The  Characteristics  of  Successful  School  Business  

Managers (Los Angeles : University of Southern California, 1991), 78-91. 

 8 Chester I. Barnard,  The Functions of the Executive (Cambridge, Mass : Harward  

University Press, 1966), 93-100. 
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วสิัยทศัน์  8) มีมนุษยสัมพนัธ์ดี  9) มีความสามารถในการสือความคิด  10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี  
11) มีสติปัญญา  12) มีความสามารถในการจดัรูปงาน  13) มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล9   

 เทรวาทา และนิวพอร์ท (Trewatha and Newport) ไดจ้าํแนกลกัษณะผูน้าํไว ้4 ดา้น คือ 
1) คุณลักษณะทางกาย ประกอบด้วย ความสูง นําหนัก รูปร่างหน้าตา ความมีพลัง และความ
ทนทานของร่างกาย  2) คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย ความทะเยอทะยาน ความเชือมนั
ในตนเอง ความซือสัตย  ์ความมานะและความไม่ดือรัน ความมีจินตนาการ  3) คุณลกัษณะทาง
สังคม ประกอบด้วย  ความเห็นอกเห็นใจ ความแนบเนียน ความเชือถือ ความมีฐานะ และ
ความสามารถทีจะร่วมงาน  4) คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ความสามารถในการพูด ความ
รอบรู้ ความสามารถในการวินิจฉัย ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถในการทาํงาน 
ความสาํเร็จและความรับผดิชอบ10 

 ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) ไดแ้บ่งคุณลกัษณะของผูน้าํออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
1) ความเป็นผูมี้ความสามารถ (capacity) ประกอบดว้ย ความมีไหวพริบ การตืนตวัทนัต่อเหตุการณ์ 
การใช้เวลา และภาษาพูด ความเป็นผูริ้เริม และความเป็นผูต้ดัสินปัญหาทีดี  2) ความเป็นผูมี้
ความสําเร็จ (achievement)  ประกอบด้วย ความสําเร็จทางด้านวิชาการและการแสวงหาความรู้        
3) ความเป็นผูมี้ความรับผดิชอบ (responsibility) ไดแ้ก่ การเป็นทีพึงของคนอืนได ้มีความสมาํเสมอ 
มนัคง อดทน กลา้พูดกลา้ทาํ เชือมนัตนเอง และมีความทะเยอทะยาน  4) ความเป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วม (participation) ในดา้นกิจกรรม ดา้นสังคมให้ความร่วมมือ รู้จกัปรับตวั และมีอารมณ์ขนั  5) 
ความเป็นผูมี้ฐานะทางสังคม (status) มีตาํแหน่งฐานะทางสังคมเป็นทีรู้จกัทวัไป11 

 จากผลงานการวิจัยของมายเออร์ (Myers) พบว่า   คนมีคุณลักษณะแบบเปิดเผย 
(Extrovert, E) จะสนใจต่อภายนอก ชอบการสนองตอบและเต็มใจให้การยอมรับต่อเหตุการณ์ใด ๆ 
ตอ้งการเขา้ไปมีอิทธิพลและไดรั้บอิทธิพลจากเหตุการณ์นนัชอบความสนุกสนานชอบมีเพือนและ
รู้จกัคนอืน ผูบ้ริหารทีเป็นแบบบุคลิกทีเปิดเผย มกัจะมีวิธีการทาํงานทีหลากหลายและเร่งรีบ มกัไม่

                                                 
 9 Ronald W.Stadt and others, Managing  Career  Education  Programs (Englewood 

Cliffs, New  jersey : Printice-Hall., 1973), 49-53. 

  10 L.R. Trewatha and  M. G.  Newport,  Management (Texas : businessPublication, 

1982), 388. 

  11 Wayne  K. Hoy and Cecil G.  Miskel, Education   Administration,  8thed  

(Singapore : McGrew-Hill, 2007), 396-397. 
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ชอบกระบวนการทียุ่งยากซับซ้อนไม่อดทนต่อการรอคอยหรือการทาํงานช้า มุ่งความสําเร็จทีผล
ของงานทาํอะไรรวดเร็ว (บางครังเร็วกวา่ความคิด) และเก่งในการติดต่อสือสาร 

 ส่วนคนทีมีคุณลกัษณะแบบเก็บตวั (Introvert, I) เป็นผูที้ชอบครุ่นคิดแต่เรืองและ
ความรู้สึกของตนเอง ซึงเป็นการติดอยู่กบัโลกภายในของตนเอง ทงัความคิดและความรู้สึก จึงมกั
ไม่ค่อยไวใ้จใคร พยายามตดัขาดออกจากเหตุการณ์ภายนอก มีความรู้สึกหงอยเหงาและไม่อยากคบ
หาสมาคมกบัคนอืน ผูบ้ริหารทีมีบุคลิกแบบเก็บตวั ชอบใชส้มาธิในการทาํงานเงียบ ๆ ระมดัระวงั
ในเรืองของรายละเอียด ก่อนลงมือปฏิบติัใด ๆ จะคิดแล้วคิดอีกเป็นเวลานานและมกัพอใจทีจะ
ทาํงานนนัตามลาํพงั 

 มายเออร์(Myers) มีความเห็นว่า ไม่มีมนุษยค์นใดทีจะมีคุณลกัษณะแบบใดแบบหนึง
ลว้น ๆ เพียงอย่างเดียวแต่ละคนจะอยู่ในสภาพของการสร้างสมดุลของบุคลิกภาพระหว่างแบบ
เปิดเผย (Extrovert) กบัแบบเก็บตวั (Introvert) ทงัสิน 

 นอกจากนี คาร์ล จุง (Carl Jung) ไดเ้สนอตวัแปรทางจิตวิทยาทีมีผลต่อบุคลิกภาพขึน 2 
มิติ โดยมิติแรกคือ การรับรู้ (Perception dimensional หรือ P) ซึงประกอบดว้ยตวัแปรทีเกียวกบั
วิธีการรับรู้ขอ้มูลของมนุษย์2 วิธีซึงอยูป่ลายขวัคนละดา้นของแกนต่อเนืองกนัไดแ้ก่วิธีการรู้ดว้ย
ประสาทสัมผสั (Sensing หรือ S) ซึงตอ้งอาศยัประสาททงั 5 ทางกายกบัวิธีการรู้ดว้ยการหยงัรู้ 
(Intuition หรือ N) ซึงต้องอาศยัประสบการณ์ในอดีต ส่วนมิติทีสอง คือการวินิจฉัยตดัสิน 
(Judgment dimension หรือ J) ซึงเป็นการลงความเห็นหรือตีความขอ้มูลทีไดรั้บรู้จากมิติแรก มิตินี
ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ตวั อยูป่ลายขวัสุดของแกนต่อเนืองกนั ไดแ้ก่วิธีการคิด(Thinking หรือ T) 

ซึงตอ้งใช้หลกัเหตุผลและการวิเคราะห์ กบัวิธีการใช้ความรู้สึก (Feeling หรือ F) ซึงเป็นเรือง
เกียวกบัความเห็น ความรู้สึกส่วนตวัเป็นหลกั เช่น ดีหรือเลว ชอบหรือเกลียด เป็นตน้ จึงมกัเกียวกบั
อารมณ์ส่วนบุคคลดว้ย12 

 สุ เทพ  พงศ์ศรี รัตน์  กล่าวถึงผลงานการวิจัย เกียวกับคุณลักษณะของผู ้นําดังนี 

                   สตอ๊กดิล (Stogdill ) ไดท้บทวนการศึกษาคุณลกัษณะของผูน้าํทีทาํระหวา่งปี ค.ศ.1904 

- 1948 จาํนวน 124 เรือง พบว่ามีคุณลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัความหมายของผูน้าํในฐานะผูใ้ช้

                                                 
 12 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, แบบตรวจวดัคุณลกัษณะบุคลกิภาพผู้นําของมายเออร์-บริกส์ 

(The Myers – Briggs Type Indicator : MBTI) Online , accessed on 20 /04 /2553 Available 

from http:// suthep.ricr.ac.th 
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ความสามารถของตนช่วยให้ผูอื้นปฏิบติัภารกิจไดบ้รรลุเป้าหมาย คุณลกัษณะทีตรงตามสมมติฐาน
ดงักล่าว ไดแ้ก่  1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)      2) ความรู้สึกไวในการรับรู้ต่อความตอ้งการ
ของผูอื้น (Alertness to the need of others)    3) ความเขา้ใจในงาน (Understanding of the task)       

4) ความริเริมและมุ่งมนัในการแกปั้ญหาต่างๆ มีความมนัใจตนเอง (Self-confidence)    5) ความ
ตอ้งการแสวงหางานรับผิดชอบ (Desire to accept responsibility)    6) ความตอ้งการอยูใ่นฐานะทีมี
อาํนาจและการควบคุม (Occupy a position of dominance and control)13 

 แมคคอล และ  แลมบาร์โด (McCall & Lambardo)ไดศึ้กษาคุณลกัษณะทีจะทาํให้ผูน้าํ
ประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลว  สรุปประเด็นคุณลกัษณะและพฤติกรรมสําคญัทีคน้พบจากงานวิจยั
ดงักล่าวมีดงันี  1)  อารมณ์ทีมนัคงและสงบเยือกเยน็ (emotional stability and composure)  2)  การ
ปกป้องตนเอง (defensiveness)  3)  ความซือสัตยถื์อคุณธรรมยึดมนัหลกัการ (integrity)  4)  ทกัษะ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) 5) ทกัษะด้านเทคนิคและด้านมโนทศัน์ 
(technical and cognitive skills)14 
 จากการศึกษาผลงานวิจยัทีสําคญัเกียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํทีผา่นมา ยุคล์(Yulk) ได้
สรุปคุณลกัษณะสําคญัอนัไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นแรงจูงใจ  และดา้นความสามารถ
ทีจาํเป็นต่อความมีประสิทธิผลของผูบ้ริหาร ไวด้งันี 

 ด้านบุคลกิภาพ(Personality) 
1. ความมีพลงัสูง(high energy level) 
2. ความทนทานต่อความเครียดสูง (high stress tolerance) 
3. มีความมนัใจตนเอง(self-confidence) 
4. เชืออาํนาจภายในตนเอง(Internal locus of control orientation) 
5. มีวฒิุภาวะดา้นอารมณ์(emotional maturity) 
6. มีความสัตยซื์อถือคุณธรรมยดึมนัหลกัการ(personal integrity) 

 ด้านแรงจูงใจ(Motivation) 
1. มีแรงจูงใจดา้นอาํนาจทางสังคม (socialized power motivation orientation) 

                                                 
 

13 Ralph M. Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research 

(New York : The Free Press, 1974), 74-75. 

 
14

 McCall & Lambardo อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์,ภาวะผู้นํา ทฤษฎีและปฏิบัติ:
ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นําทสีมบูรณ์ (เชียงราย:มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย,2548),112-114. 
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2. มีความตอ้งการมุ่งความสาํเร็จอยูใ่นระดบัสูงปานกลาง(Moderately high need 

for achievement ) 
3. มีความตอ้งการดา้นรักใคร่ผกูพนัในระดบัตาํ (Low need for affiliation) 

 ด้านความสามารถ(Ability) 
1. มีทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่บุคคล(interpersonal skills) 
2. มีทกัษะดา้นมโนทศัน์(conceptual skills) 
3. มีทกัษะดา้นเทคนิค(technical skills) 
4. มีทกัษะในการเกลียกล่อมชกัชวน (persuasive skills) 

 นอกจากนี ยุคล์ (Yukl ) ไดส้ังเคราะห์ผลงานของนกัวิจยัหลายคนเพือหาว่า ผูจ้ดัการ 
และผูบ้ริหารของบริษทัใหญ่ๆ ทีประสบความสําเร็จสูงมีพืนฐานของบุคลิกภาพทีก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิผลอยา่งไรบา้ง สรุปได ้8 ประการดงันี 

1. เป็นผูที้มีระดบัความมีพลงัสูงและทนต่อความเครียดไดดี้ (High energy level and 

stress tolerance) ผูบ้ริหารตอ้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถควบคุมสติ
ตนเองให้สุขุมเยือกเยน็ และมนัคง  สามารถวิเคราะห์จบัประเด็นปัญหาได้แทนทีจะตืนตระหนก 
หรือปฏิเสธปัญหาทีเกิดขึน  ตอ้งอดทนต่อความเครียดไดดี้ 

2. มีความมนัใจตนเอง (Self-confidence) ความมนัใจในทีนีมีความหมายกวา้งที
ครอบคลุมหลายอยา่งเช่น การเคารพนบัถือตนเอง และความมีประสิทธิภาพในตนเอง ผูน้าํทีมีความ
มนัใจในตนเองสูงจะมีความพยายามทีจะเลือกทาํงานยากทีมีวตัถุประสงค์สูงและท้าทายต่อ
ความสามารถของตน ผูน้าํเช่นนีจะมีความมนัคงต่อการปฏิบติังานไปสู่จุดหมายทียากนนัแมจ้ะพบ
อุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตาม มีความพยายามทีคงเส้นคงวาในการใชค้วามสามารถของตน เพือให้งาน
สําเร็จ  เมือเกิดภาวะวิกฤตทีผูน้าํจะตอ้งแสดงออกด้วยความมนัใจและมีความเด็ดเดียวเป็นพิเศษ 
ผูน้าํทีมีความมนัใจสูงจะกระตือรือร้นเขา้กาํกบัปัญหาดว้ยตนเอง และนาํปัญหาเขา้หารือกบัลูกนอ้ง
ตน  

3.  มีความเชือมนัต่อความสามารถภายในตนเอง (Internal locus of control) ผูน้าํ
พยายามมีอิทธิพลเพือบรรลุเป้าหมายปลายทางทีตนตอ้งการ ผูน้าํจะแสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระทาํของตนเองและผลงานขององคก์ารทีตนรับผดิชอบ  มีทศันะมุมมองเชิงมุ่งอนาคต โดยตนเอง
จะเป็นฝ่ายริเริมเชิงรุก  ในการกาํหนดกลยุทธ์การบรรลุวตัถุประสงค์ รวมทงัการค้นหาวิธีการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  เป็นผูที้มนัใจต่อความสามารถในการใชอิ้ทธิพลของตนดว้ยวธีิการโนม้นา้วจูง
ใจมากกวา่ใชว้ธีิการบงัคบัข่มขู่ดว้ยอาํนาจ มีวธีิการแกปั้ญหาโดยใชค้วามยดืหยุน่  
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4.  มีวุฒิภาวะดา้นอารมณ์ (Emotional maturity) เป็นผูที้สามารถเขา้ใจตนเองไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแม่นยาํ ในแง่จุดอ่อนและจุดแข็งทีมีอยู่ จะมุ่งการปรับปรุงจุดอ่อนของตนให้ดีแทนทีจะ
ปฏิเสธหรือสร้างภาพความฝันเพือหลอกตนเองว่าประสบความสําเร็จ  ผูมี้วุฒิภาวะดา้นอารมณ์สูง
จะลดอตัตาของตนเองลงและระมดัระวงัต่อความรู้สึกความตอ้งการของผูอื้นมากขึนมีความสามารถ
บงัคบัและควบคุมตนเองไดดี้ มีอารมณ์มนัคง ไม่หวนัไหวง่าย โกรธง่าย ใจร้อน ฉุนเฉียว เป็นตน้ 
และไม่เป็นคนชอบแกต้วัยอมรับคาํวพิากยว์จิารณ์จาก ผูอื้น และเตม็ใจใชค้วามผดิพลาดมาเป็นครู   

5.  เป็นผูที้มีความสัตยซื์อถือคุณธรรมยึดมนัในหลกัการ (Personal integrity) เป็นผูที้มี
ความซือสัตยแ์ละการพูดจริงทาํจริงมากกวา่การหลอกลวง  รักษาคาํมนัสัญญา   แสดงออกในความ
รับผดิชอบอยา่งเตม็ทีของผูน้าํทีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการดูแลและจริงใจอยา่งแทจ้ริง   สามารถ
ไวว้างใจไดที้จะเก็บความลบัและไม่เปิดเผยความลบันนัแกผู้อื้น  กลา้แสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระทาํและการตดัสินใจของตนเอง  

6.  มีแรงจูงใจดา้นอาํนาจทางสังคม (Socialized power motivation) เป็นผูที้เนน้อาํนาจ
ทางสังคม มุ่งใช้อาํนาจเพือให้เกิดประโยชน์แก้ผูอื้น จะไม่ใช้อาํนาจไปในทางทีผิดหรือเพือ
ประโยชน์ส่วนตวั จะไม่โออ้วดตนเองหรือชอบแกต้วัเมือผิดพลาด เป็นผูมี้มุมมองระยะยาว และ
ยินดีรับฟังคาํแนะนาํจากบุคคลอืนทีมีความเชียวชาญกว่าดว้ยความเต็มใจ และมกัจะใช้พฤติกรรม
บริหารของตนแบบการให้มีส่วนร่วมและคอยเป็นพีเลียงสอนแนะลูกน้องมากกว่าการใช้อาํนาจ
เผด็จการข่มขู่  

7. ตอ้งการดา้นมุ่งความสําเร็จในระดบัสูงปานกลาง (Moderately high achievement 

orientation) พบวา่ผูบ้ริหารทีมุ่งความสําเร็จสูงมีแนวโนม้ในการใส่ใจต่อวตัถุประสงค์ของงานสูง 
เป็นผูที้จะเต็มใจจะแสวงหาความรับผิดชอบในการแกปั้ญหาทีเกียวกบังาน ชอบการริเริมสนใจต่อ
ปัญหาและการดาํเนินการแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยความเด็ดเดียวโดยมุ่งหาคาํตอบหรือขอ้ยุติทีมีความ
เสียงระดบัปานกลางมากกวา่ทีจะตอ้งเสียงสูงมากหรือแบบอนุรักษนิ์ยมเกินไป  

8.  ตอ้งการไดค้วามรักผกูพนัจากผูอื้นในระดบัตาํ (Low need for affiliation) ผูน้าํจะ
ไม่ให้ความใส่ใจดา้นความสัมพนัธ์เป็นประเด็นหลกัมากกวา่สนใจดา้นงาน โดยยอมปล่อยให้งาน
ถูกเขา้แทรกแซงจากผูอื้นได ้เพราะเห็นแก่สัมพนัธภาพทีดีต่อกนั ไม่ใช้การให้รางวลัหรือความดี
ความชอบเพือสร้างคะแนนนิยมส่วนตวัมากกวา่ตอบแทนเพราะการมีผลงานดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ในการมอบหมายงานไม่เลือกแต่คนหรือกลุ่มคนทีรักโปรดปรานโดยบางครังยอมปฏิบติัดว้ยการ



24 
 

ยกเวน้กฎเกณฑใ์หเ้ป็นกรณีพิเศษ  มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีคบหาสมาคมกบัผูอื้น  เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทางสังคมทงัภายในและภายนอก 15 

  ตุลา  มหาพสุธานนท ์กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้าํทีสาํคญัตามทศันะของบุคคลต่างๆ 
ดงันี  

1. เดวสิ (Davis) กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูน้าํทีสาํคญั 4 ประการ คือ 

1.1 ความเฉลียวฉลาด (intelligence) หมายถึง ความหลกัแหลมในการวเิคราะห์
ปัญหาหรือวเิคราะห์สัมพนัธภาพทียุง่ยากซบัซอ้นระหวา่งบุคคล  รวมตลอดถึงความสามารถในการ
รับรู้ ติดต่อสือสาร และจูงใจบุคคลอืน 

1.2 การบรรลุวฒิุภาวะทางสังคม (social maturity) ผูน้าํมกัสนใจในเรืองทวัๆไป
อยา่งกวา้งขวางและมีความมนัคงทางอารมณ์ ไม่หวนัไหวง่าย ตอ้งทนต่อภาวะคบัขอ้งใจไดสู้ง ไม่มี
ทศันคติเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม มีความเชือมนัในตนเอง มีความเคารพในตนเองพอสมควร และมี
กิจกรรมต่างๆใหก้ระทาํมาก 

1.3 มีการจูงใจภายในและมีแรงขบัทางดา้นความสําเร็จ (inner motivation )

สูงขึนไปเป็นลาํดบั มกัจะตอบสนองแรงจูงใจภายในโดยมุ่งทาํงานทีไดร้างวลัประเภทความพอใจ
ในสิงซึงจบัตอ้งไม่ได ้มากกวา่ทีจะไดม้าซึงรางวลัอนัเป็นสิงภายนอกทีจบัตอ้งได ้

1.4 มีทศันคติทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (human relations attitudes) ผูน้าํทีประสบ
ความสาํเร็จและเป็นทียอมรับกนันนั มกัจะทาํงานไดส้ําเร็จโดยอาศยัการพึงพาบุคคลอืนอนัไดแ้ก่ผู ้
ตามหรือเพือนร่วมงาน ดงันันตอ้งสร้างความสร้างความสัมพนัธ์ ความเขา้ใจอนัดี ตลอดจนการ
สังสรรค์ทางสังคม ซึงตอ้งอาศยัทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์แทบทงัสินผูบ้ริหารจึงตอ้งเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะดา้นนีใหสู้งขึนๆตลอดเวลา16 

 ดบัรินและไอร์แลนด ์ (Dubrin & Ireland) กล่าวถึงคุณสมบติัเฉพาะทีมีผลต่อความเป็น
ผูน้าํทีมีประสิทธิผล ซึงผา่นกระบวนการวิจยัและเฝ้าสังเกตมาแลว้ มีดงัต่อไปนี17 

                                                 
 15 สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์,ภาวะผู้นํา ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นําที
สมบูรณ์ (เชียงราย:มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย,2548),101-105. 

 16 Davis  อา้งถึงใน ตุลา  มหาพสุธนนท,์ หลักการจัดการ-หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ:    
ธนธชัการพิมพ,์2547),224. 

 
17

 Andrew J. Dubrin, and Duane R.  Ireland, Management and Orgaization (Ohio: 

South – Western publishing,1993), 270-274. 
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1. ทกัษะดา้นการรู้คิดหรือความเขา้ใจ (cognitive skills) เป็นทกัษะทีผูบ้ริหารสามารถ
ใชใ้นการคิดแกปั้ญหา โดยเขา้ใจโครงสร้างของปัญหา และมองเห็นความสัมพนัธ์ของสิงแวดลอ้ม
กบัปัญหาแลว้สามารถแกปั้ญหาได ้หรือกล่าวอีกนยัหนึงมีการหยงัรู้เกิดขึน และชยัเสฏฐ์ พรหมศรี 
กล่าววา่ ผูน้าํทีมีประสิทธิผลตอ้งมีทกัษะดา้นการรู้คิดหรือความเขา้ใจทีเหมาะสม ซึงประกอบดว้ย
ทกัษะ 3 ชนิดดว้ยกนั คือ 

   1.1 ความสามารถในการแกปั้ญหา (problem-solving  ability) ผูน้าํทีเฉลียวฉลาด
และมีความสามารถจะตอ้งวางแผน ทาํการตดัสินใจ และวางกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล ชิงลงมือแก้ไขสถานการณ์ก่อนทีปัญหาจะเกิด และมีความพากเพียรอดทนในการ
แกไ้ขจนปัญหาเหล่านนัใหลุ้ล่วง 

   1.2 ความสามารถหยงัรู้ตวับุคคลและสถานการณ์ (insight  into people and 

situation) ผูน้าํทีมีประสิทธิผลตอ้งสามารถอ่านบุคคลและสถานการณ์ออกในแง่ของบุคคลตอ้งหยงั
รู้จิตใจของเขาเพียงพอทีจะเป็นพืนฐานในการเลือกใช้ตวับุคคลทีจะสังการ ในแง่ของสถานการณ์ 
ตอ้งสามารถหยงัรู้สภาวะแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกเพียงพอทีจะตดัสินใจในการดาํเนินกล
ยทุธ์ทีจะเป็นทิศทางนาํพาองคก์ารไปสู่เป้าหมาย 

  1.3 ความสามารถดา้นเทคนิคและความเป็นมืออาชีพ (technical and professional  

competence) ผูน้าํทีมีประสิทธิผลต้องสามารถนาํกลุ่มทีมีความแตกต่างหลากหลายได้ผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ตอ้งมีทกัษะดา้นเทคนิคการทาํงานมากเพียงพอ ทีจะสอนหรืออธิบายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เขา้ใจ ในการปฏิบติังานประจาํวนัของตนเองได ้

  2.  คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ (personality traits and characteristics) เป็นความสามารถ
ในการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารประสบผลสาํเร็จในการปฏิบติังาน คุณลกัษณะเฉพาะเหล่านีไดแ้ก่   
                        2.1  ความเชือมนัในตนเอง (self-confidence) ความเชือมนัในตนเองของผูน้าํจะทาํ
ให้ผูน้าํสามารถแกไ้ขปัญหาไดภ้ายใตส้ถานการณ์ทีผูน้าํมีความมนัใจในตนเองสูงจะกลา้ตดัสินใจ
บนภาวะความเสียงของสถานการณ์ ในลกัษณะกลา้ไดก้ลา้เสีย แมจ้ะรู้วา่มีโอกาสเพียงครึงทีจะชนะ
ก็ยงัเชือมนัวา่ตนเองสามารถพาองคก์ารไปสู่ชยัชนะดงักล่าวได ้
  2.2  แรงจูงใจดา้นอาํนาจ (power motive) ผูบ้ริหารระดบัสูงทีมีประสิทธิผลจะมี
ความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือทรัพยากรรอบตวั ผูน้าํทีมีแรงจูงใจดา้น
อาํนาจสูงประกอบด้วยคุณลักษณะสามประการคือ ประการแรก ผูน้ําจะปฏิบติังานด้วยความ
กระตือรือร้นกระฉับกระเฉงตลอดเวลา ประการทีสอง ผูน้าํจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการคิดหา
หนทางทีจะกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ และประการสุดทา้ย ผูน้าํ
จะมีความระมดัระวงัในเรืองส่วนตวัอยา่งมาก 
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      2.3  ความตอ้งการประสบความสําเร็จ (need for achievement) หมายถึง ความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารทีตงัไว ้จึงพุ่งเป้า
หรือความสนใจไปทีงานอย่างเดียวจนทาํให้บางครังไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรืองความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล เป็นเหตุให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความไม่พึงพอใจได ้ผูน้าํทีมีความตอ้งการประสบ
ความสําเร็จจะแสดงออกในลักษณะทีคิดเร็วทาํเร็ว งานทุกสิงทุกอย่างทีปฏิบติัดูเร่งด่วนทงัสิน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งสามารถปฏิบติังานตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจตลอดเวลา 
   2.4 อารมณ์ขนั (sense of humor) เพราะผูน้ําทีมีอารมณ์ขนัมกัจะสามารถ
ปลดปล่อยความเครียดของตนเอง และช่วยสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้กับบุคคลรอบขา้ง 
บางครังทําให้งานทีน่าเบือหน่ายเป็นงานทีสนุกสนาน หรือใช้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกิดความไม่พอใจในงานให้เกิดความรู้สึกทีดีขึน ผูบ้ริหารทีสามารถประยุกต์
อารมณ์ขนัของตนให้เข้ากบัความตอ้งการประสบความสําเร็จในการทาํงานได้ จะเป็นผูน้าํทีมี
ประสิทธิผลอยา่งยงิ 
      2.5  ความกระตือรือร้น (enthusiasm) เป็นพืนฐานทีสําคญัของผูน้าํทีมีประสิทธิผล 
เนืองจากความกระตือรือร้นของผูน้าํจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งตืนตวัในการทาํงานอยูต่ลอดเวลา 
ความกระตือรือร้นยงัช่วยสร้างศรัทธาอนัแรงกลา้ต่อสิงใดสิงหนึงได ้เช่น ความกระตือรือร้นมุ่งมนั
ทีจะดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของผูน้าํ ทาํให้ลูกน้องเกิดความศรัทธาจึงร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 
  2.6  การแสดงออกทีเหมาะสม  (assertiveness)  การแสดงออกบุคลิกภาพที
เหมาะสมของผูน้าํทาํใหผู้น้าํสามารถปฏิบติัภารกิจจาํนวนมากไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมายในแง่จิตวิทยา 
บุคลิกภาพมี 3 ประเภทดว้ยกนัคือ ประเภทแรก ผูน้าํทีมีบุคลิกภาพกา้วร้าว (aggressive) ประเภทที
สอง ผูน้ําทีมีบุคลิกภาพนิงเฉย (passive) และประเภทสุดท้าย ผูน้ําทีมีบุคลิกภาพทีเหมาะสม 
(assertive) ผูน้าํประเภทแรกจะแสดงพฤติกรรมในลกัษณะทีก้าวร้าว ดุดัน เอาเปรียบ ข่มขู่ และ
ละเมิดสิทธิส่วนตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบ่อยๆ ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่เกรงกลวัและไม่
พอใจ ในขณะทีผูน้าํประเภททีสองจะแสดงพฤติกรรมในลกัษณะนิงเงียบ ไม่ชอบสุงสิง ขีเกรงใจ
ยอมเสียเปรียบผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาชอบขา้ม
หวัอยูเ่ป็นประจาํ ไม่เกรงใจ รวมทงัไม่เคารพนบัถือ ส่วนผูน้าํประเภทสุดทา้ยจะแสดงพฤติกรรมที
เหมาะสม ระหว่างกา้วร้าวกบัการนิงเฉย รู้กาลเทศะ ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอื้นแต่ก็ไม่ยอมให้
ผูอื้นเอาเปรียบ อาจกา้วร้าวดุดนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหากพบวา่มีการปฏิบติังานทีผิดพลาด หรือไม่
ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัขององค์การจนเป็นเหตุให้องค์การเสียหาย แต่ก็อ่อนโยนและสุภาพ
หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเคารพและใหเ้กียรติ 
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  3.  มนุษยสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (relationships with subordinates) ผูน้าํทีมี
ประสิทธิผลตอ้งเป็นบุคคลทีมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี ไม่ถือตวั และพบปะพูดคุยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่
เป็นนิจ รวมทงัมีทศันคติทีดีต่อพนกังานและผูอื้น 

  4.   ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (interpersonal skill) เฮนรี มินตซ์เบอร์ก 
(Henry-Mintzberg) กล่าวถึงลักษณะด้านนีว่าจะเกียวกับบทบาทของความเป็นหัวหน้าในเชิง
สัญลักษณ์ (figurehead role) เช่น การเป็นประธานในงานพิธีการต่างๆเป็นต้น บทบาทการ
แสดงออกในฐานะผูน้ํา (leader) ได้แก่ การจ้างงาน การอบรม การกระตุ้นจูงใจ และการรักษา
ระเบียบวนิยัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ และบทบาทการประสานงานในกลุ่ม (liaison role) ไดแ้ก่ 
การกระทาํกิจกรรมซึงต้องสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกลุ่มทีอยู่ภายในและภายนอกองค์การ เช่น 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดขอขอ้มูลดา้นกาํลงัคนจากผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ถือเป็นการ
ติดต่อประสานงานกนัภายในองคก์าร เป็นตน้  
  5.   เป็นตวัอยา่งทีดี (leading by example) ผูบ้ริหารทีจะเป็นผูน้าํทีดีตอ้งเป็นตวัอยา่งใน
แง่บวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทงัในด้านความซือสัตย  ์การทาํงานเป็นทีม ความระมดัระวงัในการ
ทาํงาน ความรอบรู้ทงัในงานและสิงแวดลอ้มรอบตวั เป็นตน้ 

  6.   สัมผสัทีอ่อนไหว (sensitivity and tact) หมายถึงความคล่องตวัหลากหลาย สามารถ
เขา้ถึงหรือรู้จิตใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนหลีกเลียง
การใช้ถอ้ยคาํในลกัษณะถากถาง เยาะเยย้ผูใ้ตบ้งัคบับัญชา การแสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม หรือ
ชอบพาลหาเรือง ผูน้าํประเภทนีจะเป็นผูที้มีจิตใจละเอียดอ่อน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ หรือเอาใจ
เขามาใส่ใจเราอยูต่ลอดเวลา 
  7.  ความคาดหวงัสูงทีคงเส้นคงวา (maintaining high expectations) ผูน้าํทีมีความ
คาดหวงัสูงอยู่ตลอดเวลาในทางทีเจริญกา้วหนา้ รักษาความคาดหวงัทีสูงไวเ้พือกา้วไปสู่จุดหมาย 
ไม่ทาํงานไปวนัๆโดยปราศจากความคาดหวงัจะนาํไปสู่ความเป็นผูน้าํทีเปียมไปดว้ยประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  8.  สนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (supportiveness) คือ ผูน้าํทีแสดงความเอาใจใส่ต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สนบัสนุนให้แสดงออกหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นทีม รู้จกั
ใชก้ลยทุธ์ในการจูงใจให้บุคคลอืนทาํงานให้กบัองคก์ารดว้ยความเต็มใจ หรือจูงใจโดยการกระตุน้ 
และให้คาํชมเชยเพือเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจ การสนบัสนุนอาจออกมาในหลายรูปแบบ เช่น 
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ความเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ ความอบอุ่นในมิตรภาพของผูน้ําและทีมงานรวมทงัความ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน เป็นตน้18 

 วิรุณ  ตงัเจริญ ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะทีดีของผูบ้ริหารควรจะประกอบดว้ย 1) การเป็น
ผูน้าํทางวิชาการ(Academic Ledership) คือเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นผูส้ร้างสรรคว์ิชาการ มี
ความสํานึกในวิชาการ เน้นการคน้ควา้วิจยัเพือสร้างความรู้แล้วนาํความรู้ทีเกิดขึนไปสอน ไป
บริการวิชาการแก่สังคม ตอ้งเป็นผูน้าํและตอ้งปกครองดูแลนกัวิชาการ เป็นตน้  2) วิสัยทศัน์และ
ศกัยภาพ(Vision and potentiality) คือจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ทีกวา้งไกล ทงัต่อเป้าหมายขององค์กร 
วชิาการ การบริหารวชิาการ และการบริหารองคก์ร พร้อมกนันนัก็ตอ้งมีศกัยภาพสูงในการบริหารที
จะพฒันาองคก์รให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได ้ 3) จิตสํานึกสาธารณะ(Public Mind) คือการเสียสละ
เพือคนอืน มีสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กรและบุคคลในชุมชน  4) จิตสํานึกจริยธรรม(Ethic 

Mind) คือการมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี เปิดเผย โปร่งใส บริสุทธิยุติธรรม กลา้ตดัสินใจเพือรักษาความดี
งาม ความถูกตอ้ง ความยุติธรรมขององค์กรและบุคคล บริหารดว้ยเหตุผลและความชอบธรรม  5) 
การมีแนวคิดในการบริหาร(Administration Concept) คือมีแนวคิดในการบริหารทีเด่นชดัในการ
พฒันาองค์กร ตอ้งมีความคมชัดในการพฒันาระบบ พฒันาวิชาการ พฒันาวิชาชีพ พฒันาบุคคล 
พฒันากระบวนการเรียนรู้ และพฒันาศกัดิศรีขององคก์าร  6) การทาํงานเป็นกลุ่ม(Team working) 
คือมีความสามารถในการเป็นผูน้าํและการยอมรับนบัถือ การทาํงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
การร่วมกนัปฏิบติังานปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม เป็นตน้19  
  

 สุธี  สุทธิสมบูรณ์ และสมาน  รังสิโยกฤษณ์ ไดส้รุปคุณลกัษณะผูน้าํทีดี ไวด้งันี  1)  มี
ความเชือมนัและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอื้น  2) มีความรู้ ความสามารถในงานทีตน
มีหนา้ทีรับผิดชอบ  3) มีความคิดริเริมและสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความคิดริเริมดว้ย  4)มี
ความเสียสละ  5) มีความกระตือรือร้นและเขา้สังคมไดดี้  6) มีความซือสัตยสุ์จริต  7) มีความกลา้ใน
การตดัสินใจ  8) มีความสมานไมตรีและสร้างสามคัคีธรรมกบัผูร่้วมงาน  9) มีดุลยพินิจมนัคงและ
รอบครอบ  10) มีความจงรักภกัดีต่องานและผูร่้วมงาน  11) มีความกลา้รับผิดชอบและยอมรับวา่มี
พนัธะต่อหน้าที    12)  มีประสบการณ์ในการปกครองบงัคบับญัชาจากหัวหน้าแบบต่างๆมาแล้ว  

                                                 
 18 ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, ภาวะผู้นําองค์กรยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: ธรรมกมลการพิมพ์, 
2549),133-135.  
 19 วรุิณ  ตงัเจริญ, อา้งถึงใน หวน พินธุพนัธ์, การบริหารการศึกษานักบริหารมืออาชีพ , 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2548), 53-54. 
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13)มีบุคลิกภาพเข้มแข็งเด็ดเดียว  14) มีเหตุผล ยอมรับความจริง  15) มีความตืนตวั ค้นควา้หา
ความรู้ใหม่เพือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  16) มีความยติุธรรม20 

 ผลงานวิจัยในปัจจุบันยงัให้ความสําคัญต่อคุณลักษณะทีสําคัญของผูน้ําทีประสบ
ความสําเร็จ เช่น มีการศึกษาพบว่า ผูต้ามตอ้งการผูน้าํทีมีคุณลกัษณะ 5 ประการ ได้แก่ มีความ
ซือสัตย ์(Honest) สมรรถนะ (Competent) เป็นผูม้องไปขา้งหนา้ (Forward-looking) ความสามารถ
ในการสร้างแรงดลใจ (Inspiring) และความน่าเชือถือ นอกจากนียงัมองวา่ผูน้าํทีมีประสิทธิภาพควร
เป็นผูที้สามารถสร้างวิสัยทศัน์ (Creating Vision) และมอบอาํนาจการตดัสินใจแก่พนกังานทีไม่ใช่
ระดบัผูบ้ริหาร (Empowerment)21 

 คุณลกัษณะเฉพาะตวัแสดงถึงพืนฐานความเป็นอยู่ทีแตกต่างกนัไปในแต่ละองค์การ 
ลกัษณะเฉพาะบุคคลเป็นตวับ่งชีทางจิตวิทยาในการแยกแยะบุคคล    ผูบ้ริหารควรทาํความเขา้ใจ
คุณลกัษณะพืนฐานของแต่ละบุคคลและแนวทางทีพวกเขาสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของคนใน
สถานการณ์ต่างๆในองคก์าร  ไม่ใช่แค่การอา้งถึงทศันคติทีมีต่อองคก์ารเท่านนั 

 ทฤษฎีหลกัทีจะกล่าวถึงในบทนีคือทฤษฎีทีเรียกวา่ “Big Five Personality” ทีเรียก
แบบนีเพราะทฤษฎีนีพยายามจดักลุ่มลกัษณะของบุคลิกภาพ (Traits) ทีมีมากมายตามลกัษณะเด่น 

จากการศึกษาของ Greenberg & Baron (2000) พบวา่คาํทีสามารถนาํมาใช้อธิบายลกัษณะของ
บุคลิกภาพ หรือ Traits มีถึง 17,953 คาํในพจนานุกรมเมือพยายามจบักลุ่มเขา้ดว้ยกนัก็พบวา่ยงัมีคาํ
ถึง 171 กลุ่มทีสามารถนาํมาอธิบายบุคลิกภาพ ทฤษฎี “Big Five Personality จาํแนกลกัษณะของ
บุคลิกภาพออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ภายใตเ้งือนไขวา่คนทุกคนลว้นมีบุคลิกทงั 5 แบบในระดบัที
ต่างกนั บุคลิกภาพทงั 5 แบบคือ Extraversion Neuroticism Agreeableness Conscientiousness และ
openness to experience เนืองจากคาํทีใชเ้รียกชือบุคลิกภาพแต่ละดา้นเป็นคาํทีจาํค่อนขา้งยาก จึงมีผู ้
พยายามทาํให้ชือจาํง่ายขึนโดยเรียกบุคลิกทงั 5 แบบ วา่OCEAN ซึงก็มาจากอกัษรตวัตน้ของแต่ละ
ชือนนัเอง รายละเอียดของบุคลิกภาพแต่ละแบบจะไดก้ล่าวต่อไป 

              บุคลิกภาพดา้นที 1 : Extraversion 

เป็นบุคลิกดา้นบวกทีทาํให้คนรู้สึกดีต่อตวัเองและสิงรอบขา้ง คาํว่า “Extravert” หรือ
“Extrovert” เป็นคาํทีตรงขา้มกบัคาํวา่ ”Introvert” ซึงเป็นคาํทียืมมาจากทฤษฎีดงัเดิมทางจิตวิทยา

                                                 
 20 สุธี  สุทธิสมบูรณ์ และสมาน  รังสิโยกฤษณ์, หลักการบริหารเบืองต้น, พิมพค์รังที 16 

(กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2549), 60-61. 

 21 สมเดช มุงเมือง, พฤติกรรมองค์การ (เชียงราย: คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราช
ภฎัเชียงราย, 2549),246. 
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คนทีมี คะแนน extraversion สูง มกัจะเป็นคนช่างสังคม ช่างพูดช่างคุย อบอุ่น มีชีวิตชีวา มีเพือน
เยอะ ไม่ชอบอยูค่นเดียว ในทางตรงขา้ม คนทีเป็นพวก introversion มกัไม่ใช่คนทีอารมณ์ดีตลอด
เหมือนพวกแรก ส่วนใหญ่จะเฉยๆ ไม่ยุ่งกบัใคร ทาํอะไรคนเดียว คิดคนเดียว จากลกัษณะที
แตกต่างกนัแบบนีเราพบวา่พวก introvert มกัจะเก็บกด ปิดตวัเองเวลามีปัญหา พยายามแกปั้ญหาเอง
คนเดียว ในขณะทีพวก extrovert มกัจะเล่าปัญหาหรือปรึกษาคนรอบขา้งเสมอ ดงันนัจึงอาจกล่าว
ไดว้า่คนทีมี ระดบั extraversion สูงมกัมีสุขภาพจิตดีกว่าคนทีระดบั introversion สูงในทีทาํงาน
พวก Extrovert มกัจะทาํงานอยา่งมีความสุขกวา่ มองโลกในแง่ดีกวา่ อารมณ์ดีกวา่ มีปฏิสัมพนัธ์กบั
เพือนร่วมงานมากกวา่ และ พึงพอใจในงานทีทาํมากกวา่ เมือ ทีปรึกษาตอ้งติดต่อสือสารกบัคนทงั
สองกลุ่ม กลุ่ม Extraversion มกัเขา้ไปพดูคุยไดง่้ายกวา่และเขา้ใจไดม้ากกวา่ 
บุคลิกภาพดา้นที 2 : Neuroticism 

คาํวา่ “Neuroticism” ตรงกบัคาํวา่ “พวกประสาท” ในภาษาไทย คนกลุ่มนีมีลกัษณะตรง
ขา้มกบักลุ่มแรกโดยสินเชิง คนกลุ่มนีมกัไม่ใช่แค่เฉยๆแบบ Introversion แต่จะอารมณ์เสียหงุดหงิด 

เศร้าสร้อย อ่อนแอ ไม่มนัคง ไดทุ้กเวลาและทุกสถานการณ์โดยไม่สมเหตุสมผล คนกลุ่มนีมกัมอง
ตวัเองและสิงแวดลอ้มในทางลบไวก่้อน คนกลุ่มนีมกัจะวิตกกงัวลและเครียดมากกวา่คนอืนๆใน
เรืองงาน ประเมินผลงานของตวัเองตาํกวา่ความเป็นจริง มกักลวัในสิงทียงัไม่เกิดขึนหรืออาจไม่
เกิดขึนโดยไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้ อย่างไรก็ตามหากไดมี้การมอบหมายงาน ควบคุมการ
ทาํงาน และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบแล้วก็จะช่วยให้คนกลุ่มนีสามารถทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน ลกัษณะทีตรงขา้มกบั Neuroticism คือคนทีมีลกัษณะมนัคง เชือมนัในตนเอง 

ไม่ถูกรบกวนหรือโอนอ่อนไปตามสิงแวดลอ้มไดง่้ายๆ เรียกวา่เป็นคนทีมีอารมณ์มนัคง“Emotional 

Stability” คนทงัสองกลุ่ม อาจเขา้ไปพูดคุยไดง่้ายใกลเ้คียงกนัเมือตอ้งติดต่อสือสาร แต่กลุ่ม 

Neuroticism มกัแสดงความวิตกกงัวลมากจนบางครังอาจทาํให้ประสิทธิภาพของการสือสารลด
นอ้ยลง ดงันนัทีปรึกษาจึงควรเขา้ใจในความแตกต่างและวางแผนการเขา้ไปพดูคุยใหเ้หมาะสม 

บุคลิกภาพดา้นที 3 : Agreeableness 

คาํวา่ Agreeableness มาจาก agree กบั able หมายถึงความสามารถทีจะตกลงร่วมกบัผูอื้น
ได ้คนทีมี ระดบั Agreeableness สูงมกัจะเป็นคนทีปรับตวัเขา้กบัคนอืนไดดี้ เขา้ใจคนอืน มีความ
ยดืหยุน่สูง รู้จกัการประนีประนอม ตรงไปตรงมา ไม่หนา้ไหวห้ลงัหลอกหรือนินทาคนอืนลบัหลงั
คนทวัไปมกัชอบทีจะทาํงานกลุ่มนีเพราะรู้สึกปลอดภยัและสบายใจ คนกลุ่มนีอาจไม่ไดเ้ป็นพวก
เจา้เสน่ห์แบบ Extraversion แต่ก็เป็นกลุ่มทีผูร่้วมงานไวใ้จรักใคร่ ดงันนั ทีปรึกษา จึงควรพิจารณา
เขา้ไปติดต่อพดูคุยดว้ยเพือทีจะนาํไปสู่การสร้างสัมพนัธภาพกบัคนอืนๆในองคก์รต่อไปไดง่้ายขึน 

 



31 
 

บุคลิกภาพดา้นที 4 : Conscientiousness 

เป็นบุคลิกทีเอือต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ Conscientiousness หมายถึง
ความตงัใจ ความอดทน ความรับผิดชอบ และระดบัการควบคุมตวัเองซึงทาํให้คนผูน้นัสามารถ
กาํหนดทิศทางของพฤติกรรมของตนเองได้อย่างแน่นอน รู้จกัคิดไตร่ตรองก่อนพูดหรือลงมือ
กระทาํ รู้จกัการรอคอยและยบัยงัชงัใจ มีการวางแผนงานและเรียงลาํดบัความสําคญัของสิงทีจะตอ้ง
ทาํ คนทีมีConscientiousnessในระดับตาํมกัขาดทิศทางในการทาํงาน  Conscientiousness มี
ความสําคญัต่อการทาํงานในทุกๆ ดา้น จนนกัจิตวิทยาองค์กรเชือว่า สามารถใช้เป็นตวัทาํนาย
ผลงานของบุคคลได ้

บุคลิกภาพดา้นที 5: Openness to experience 

หมายถึงลกัษณะของบุคคลทีมกัมีความคิดเป็นของตนเอง  มีจินตนาการสูง มองโลกใน
แง่มุมทีแตกต่างจากผูอื้น คนกลุ่มนีมกัมีใจคอกวา้งขวาง ให้ความสนใจกบัทุกสิงรอบตวั ยอมรับ
ความคิดของผูอื้นไดแ้มจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม แต่ขณะเดียวกนัก็มีความคิดสร้างสรรค ์ มกัพยายาม
แกปั้ญหาเดิมๆ ดว้ยแนวคิดใหม่โดยพร้อมทีจะเสียงทดลองทาํสิงนนัๆอยา่งมนัใจ อยา่งไรก็ตาม
กฎระเบียบและวฒันธรรมขององคก์รโดยเฉพาะองคก์รแบบไทยๆ มกัไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนกลุ่ม
นีไดแ้สดงความสามารถมากนกั ถึงแม ้Openness to experience จะดูเป็นลกัษณะทีเหมาะสมสําหรับ
เจา้ของกิจการทีจะตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จกัใช้หรือสร้างนวตักรรมและ กลา้เสียง แต่ทีจริง
แลว้หากพนกังานหรือผูบ้ริหารระดบัตน้มีลกัษณะนีก็ อาจเป็นประโยชน์ต่อโดยการคิดริเริมสิง
ใหม่ๆ หรือหาวธีิการแกปั้ญหาแบบใหม่ๆ ใหก้บัองคก์รได้22 

 คุณลกัษณะผูน้าํถูกแสดงในบทวิจารณ์ของ บาส และ สต๊อกดิลล์ (Bass and Stogdill) 
ซึงเป็นแนวทางไปยงั The big five model เป็นบุคลิกภาพหา้ประการ ซึงเป็นรูปแบบทีสร้างขึนอยา่ง
เป็นทางการโดยนกัจิตวทิยาสมยัใหม่   The big five model   ถือวา่เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํซึงเป็นที
เขา้ใจโดย  ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถอธิบายครอบคลุม 5 ดา้น คือ บุคลิกเปิดเผย 
(surgevcy)  ประนีประนอม  (agreeableness)  มันคงทางอารมณ์ (emotion stability) มีสติ  
(conscientiousness)   สนใจสิงแปลกใหม่ (intellectance) 

 The big five model  คือองคป์ระกอบดา้นบุคลิกภาพทีสามารถเป็นคาํอธิบายในการ
ตีความผลการวจิยัของการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํ 

                                                 
22

 Greenberg J. and Baron R.B.  Behavior in organizations. 7th ed.(Englewood Cliffs, 

NJ : Prentice-Hall, Inc., 2000),31-34. 
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1. เปิดเผย (surgency)  คือ บุคคลทีมีสัมพนัธภาพทีดี  ชอบเขา้สังคม มีอุดมการณ์
มุ่งมนัในความคิดเห็นของตน ชอบเขา้กลุ่ม เปียมดว้ยพลงั กระตือรือร้น นกัปฏิบติั อารมณ์ดี รู้สึกดี
เกียวกบัตวัเองและมองโลกในแง่ดี ชอบความตืนเตน้ ช่างพดู แสดงตวั ดึงดูดความสนใจ 

2. ประนีประนอม (agreeableness) คือ บุคคลทีมักจะเห็นอกเห็นใจผูอื้น  มี
ความสามารถในการประสานงานทีดี  มีความอดทน  เป็นมิตรกบัผูอื้น  เป็นบุคคลทีดูอบอุ่น เชือถือ
ไวว้างใจได ้ เป็นทีรักของผูอื้น 

3. มนัคงทางอารมณ์ (emotion stability)  คือ ความสามารถของบุคคลในการรองรับ
แรงกดดนั  คุณลกัษณะทีสาํคญัคือ มีความสุขมุ  สงบ และมนัคง  มีความเชือมนัในตนเอง 

4. มีสติ (conscientiousness)   คือ  บุคคลทีมีความมรอบคอบ  ระมดัระวงั เคร่งครัด 
ตระหนกัถึงศีลธรรม  มุ่งความสําเร็จมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะไปให้ถึงเป้าหมาย  มีความ
รับผดิชอบพึงพาได ้ มีความสามารถในการวางแผน  ทาํงานหนกัอยา่งสมาํเสมอ   

5. สนใจสิงแปลกใหม่ (intellectance)  คือ  บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค ์ มีการศึกษา   
เป็นคนช่างคิดช่างฝัน สนใจใฝ่รู้  ตืนตวัต่อการใฝ่หาประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ  ชอบการ
พฒันาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็นประโยชน์  มกัคิดในสิงใหม่ๆ ชอบเสียง23 

 จากคุณลกัษณะผูน้าํทีไดก้ล่าวมาแลว้  ย่อมชีให้เห็นว่าเป็นคุณสมบติัทีจาํเป็นจะตอ้งมี
ประจาํตวัเสมอสําหรับผูบ้ริหารหรือผูน้าํในองคก์าร เพราะการเป็นผูน้าํทีดีนนัเป็นการสร้างศรัทธา
ความเลือมใสให้แก่ผูร่้วมงาน และบุคคลทวัไปและยงัเป็นองค์ประกอบทีสําคญัยิงทีจะนาํองคก์าร
หรือหน่วยงานนนัๆไปสู่จุดหมายและความกา้วหนา้ ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

      การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Paticipation  Managment)  มีนกัวชิาการและนกัการศึกษา
ไดใ้หค้วามหมายในบริบททีแตกต่างกนัไวห้ลายประการ  ดงันี 

 

                                                 
        

23
 Fred  C.  Lunenburg  and  Ornstein  C. Allan, EducationalAdministration  

:Concepts   and Practices. (United  States of America : Wadsworth Thomson Leaning,Inc., 

2003), 119-121. 
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      จนัทรานี  สงวนนาม ให้ความหมายวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  การที
บุคคลไดมี้ส่วนเกียวขอ้งในการปฏิบติังานทงัดา้นการแสดงความคิดเห็น  การตดัสินใจและการ
ปฏิบติังาน  ตลอดจนการประเมินผล24 

      สมยศ  นาวกีาร กล่าววา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการของการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเกียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ  เนน้การมีส่วนเกียวขอ้งอยา่งแข็งขนัของ
บุคคล  ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชียวชาญของพวกเขาในการแกปั้ญหาของการบริหารที
สําคญั  ซึงอยู่บนพืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจหน้าทีทีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจ
หน้าทีการบริหารให้เขา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและตอ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเกียวขอ้งอย่าง
แทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจทีสําคญัขององค์การไม่ใช่เพียงแต่สัมผสัปัญหาหรือแสดงความ
ห่วงใย25 

 ประกอบ กุลเกลียง กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ วิธีการบริหารหรือรูปแบบ
การตดัสินใจ ซึงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายซึงเกียวขอ้งกบังานหรือการบริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็น 
และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร26 
 สมเดช  สีแสง ไดส้รุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่  การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม (Paticipation   Managment)  เป็นการบริหารทีเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัไดมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหนา้ทีของตน  ซึงเป็นหลกัการสําคญัของการบริหารแบบ
ใหม่ทีเรียกวา่การบริหารคุณภาพทวัทงัองคก์ร (Total  Quality  Control  หรือ  TQC) 

 เอกชัย   กีสุขพันธ์  ให้ความหมายว่า  รูปแบบของความเกียวข้องผูกพันร่วมกัน
(Involvement)ของสมาชิกในการประชุมหรือเพือตดัสินใจและควบคุมการทาํงานร่วมกนั27 
 ทาํนอง  ภูเกิดพิมพ ์ กล่าววา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เป็นการทาํงานร่วมกนัเพือให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ ทงันีขึนอยูก่บัสภาพความคิด  ความเชือและความยดึมนัของแต่ละบุคคล  แต่ละ

                                                 
 24 จนัทรานี  สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ :  
พอยท ์,2545),69. 

             25 สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (กรุงเทพฯ : บริษทั โรงพิมพก์รุงธน
พฒันาจาํกดั, 2545), 1.  

             26 ประกอบ  กุลเกลียง, การบริหารโดยองค์คณะบุคคล  (กรุงเทพฯ : สํานกังานปฏิรูป
การศึกษา, 2545), 27. 

  27 เอกชยั  กีสุขพนัธ์, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : อนงค์ศิลปะการ
พิมพ,์ 2548), 237. 
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หน่วยงาน  แต่ละองคก์ร  อีกทงัยงัขึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย  โดยการมีส่วนร่วม
เป็นหวัใจสาํคญัในการเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Teamwork) ทีมีประสิทธิภาพใน
การพฒันา  เพราะทาํใหผู้เ้กียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิงขึนเพือการ
เปลียนแปลงและพฒันา28 

 Anthony (แอนโทนี) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่เป็นกระบวนการ
ทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ เป็นการเขา้ร่วมของผูค้นโดยใชค้วาม
ชํานาญและความสามารถในการแก้ปัญหาทีสําคญัทาํให้เกิดการยอมรับและแบ่งปันอาํนาจที
ผูบ้ริหารแบ่งปันให้กบัผูบ้ริหารระดบัรองลงไป และทา้ยสุดเป็นความพยายามแก้ปัญหาทีเป็นอยู่
โดยใหค้วามสาํคญัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในกระบวนการตดัสินใจขององคก์ร29 
 รอบบินส์ (Robbins) ใหค้วามหมายวา่ เป็นการทีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจกบัผูบ้ริหาร30 
      จะเห็นไดว้า่มีผูใ้ห้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวห้ลายแนวทาง  แต่โดย
สรุปแลว้การบริหารแบบมีส่วนร่วมนนั เป็นวิธีการบริหารทีเนน้ให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดร่้วมในการ
คิด การตดัสินใจ หรือการส่งเสริม สนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ เพือให้เกิดความผูกพนัและ
ความรับผิดชอบต่อองค์การมากยิงขึน  การบริหารแบบมีส่วนร่วมนันเป็นวิธีการทีจะช่วยเพิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน สามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กระดบัขึนอยูก่บัวา่ขอบเขตของ
งานมีแค่ไหน แต่ละคนเขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร แต่ทงันีตอ้งเริมจากผูบ้ริหารขององค์การเห็น
ความสําคญัของวิธีการนี เขา้ใจปรัชญาของวิธีการนีว่าจะใช้อย่างไร เมือไร และผูบ้ริหารตอ้งมี
ทกัษะทีจะใชว้ิธีการนี มิฉะนนัจะไม่ให้ผลจนตอ้งหนักลบัไปตดัสินใจคนเดียว ซึงคงไม่เหมาะสม
กบัการบริหารในองคก์ารสมยัใหม่ เพราะความสําเร็จของงานจะขึนอยูก่บัความร่วมมือของคนใน
องคก์าร ไม่ใช่ผูบ้ริหารคนเดียว 
 

                                                 
 28 ทาํนอง   ภูเกิดพิมพ,์ แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน

Online , accessed on 20 /04 /2553 Available from  http://www.  thaischool.net/ view_tj.php? 

ID= 1203 

  29 William  P. Anthony, Participative Management (London: Addison-

Wesley,1978),3. 

  30 S.P. Robbin, Organization Theory Structure. Design. And Applications  

( Englewood Cliffs:Prentice Hall, 1990), 356. 
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แนวคิดและทฤษฎีทเีกยีวข้องกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวฒันาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ 

(Human Relation  Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral  Approach)  บุคคลทีเป็นผู ้
บุกเบิกแนวคิดนีคือ ฟอลเลต (Follet) โดยไดเ้ขียนบทความชือ  Dynamics  Administration  บรรยาย
ใหผู้บ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองคก์ารดว้ยวธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และพยายามให้นายทุน
คิดถึงคนงานบา้งไม่ใช่คิดแต่เรืองเงินเพียงอย่างเดียว  แนวคิดนีไดรั้บการสนบัสนุนโดย เมโย 
(  Mayo) และ โรธลิสเบอร์เกอร์ (Roethlisberger) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  ทงันีมีนกัวิชาการ
หลายท่านไดเ้สนอแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ดงันี 
 ไบรยแ์มน (Bryman)  ไดเ้สนอแนวทางในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทีจะมีผลต่อ
ทศันคติการปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้ 4  ประการ  คือ  

 1.  บรรยากาศของการมีส่วนร่วมควรจะตอ้งทาํให้แนวทางทีจะไปสู่เป้าหมายมีความ
ชดัเจนยงิขึนและบรรยากาศจะมีลกัษณะของความไม่เป็นทางการมากกวา่  
 2.  จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายทีมีคุณค่า  ดงันนัผูบ้งัคบับญัชาควร
เพิมเป้าหมายส่วนบุคคล (Individual  Goal) กบัเป้าหมายองคก์าร (Organization  Goal) ให้เท่าเทียม
กนั  

 3.  ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิมการควบคุมงานมากขึนถ้ามีแรงจูงใจและความเป็นอิสระ
เพิมขึน  ซึงจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมากขึนและ   

 4.  เมือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี Ego – involved(มีส่วน
ร่วมดว้ยตนเอง)31 

 เดวิส (Davis) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนันเกียวข้องกับความสัมพนัธ์ด้านจิตใจและ
อารมณ์ทีมากกว่าการกระทาํเป็นการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการรับผิดชอบต่อ
การปฏิบติังาน โดยพฒันาการมรส่วนร่วมให้สมดุลไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทีมากเกินพอดี หรือ
การมีส่วนร่วมในลกัษณะทีไม่ใช่การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีแทจ้ริง เพราะแต่ละบุคคลมาสามารถ

                                                 
 31 A. Bryman, Leadership and Organization (London : Poutedge & Kegan Paul, 

1986), 139.   



36 
 

ทาํทุกสิงทุกอยา่งไดเพียงลาํพงัเพราะจาํกดัดว้ยความสามารถและทรัพยากรจึงตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม
จึงจะไปสู่ความสาํเร็จได้32 
 อุทยั  บุญประเสริฐ  กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่มีแนวความคิดพืนฐาน ดงันี 

  1.  ความเชือเรืองธรรมชาติมนุษย ์(assumption  about  human  nature) ตามแนวคิดของ 
แมคเกรเกอร์ (McGregor) มี  2  แนวทาง คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y  ตามแนวคิดของทฤษฎี X  เชือ
วา่มนุษยขี์เกียจและขาดความรับผิดชอบ  ดงันนัตอ้งใชว้ิธีการบงัคบัหรือควบคุมการทาํงานอย่าง
ใกลชิ้ด  ส่วนทฤษฎี Y  เชือวา่มนุษยมี์ความขยนั  ชอบทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิงถา้สภาพการทาํงาน
ทีมีความเหมาะสม  และคนมีส่วนร่วมในการทาํงานโดยไม่ถูกบงัคบัก็จะมีความรับผดิชอบมากขึน 

 2.  ความคิดเกียวกบัความเป็นองคก์ารของโรงเรียน(concept  of  school  organization)   
แนวความคิดของการบริหารปัจจุบนัเชือว่า  องค์การมิใช่เป็นเพียงเครืองมือสําหรับการบรรลุ
เป้าหมายหรือผลผลิตเชิงปริมาณเท่านัน  แต่องค์การเป็นสถานทีสําหรับการดาํรงชีวิตและการ
พฒันาดว้ย 

 3.  ในดา้นรูปแบบการตดัสินใจ (decision  making  style) การตดัสินใจสังการในระดบั
สถานศึกษาควรมีลกัษณะร่วมมือกนัใชอ้าํนาจระหวา่งครู  ผูป้กครอง  นกัเรียน  ตลอดจนศิษยเ์ก่า
เพือสะทอ้นสภาวการณ์ปัจจุบนั  ความตอ้งการในอนาคต  ซึงจะตอ้งระดมสติปัญญาและแนวคิดให้
สมาชิกไดมี้โอกาสเรียนรู้และพฒันาใหบ้ริหารโรงเรียนไดส้าํเร็จ  อีกทงัยงัสร้างความรู้สึกผกูพนักบั
โรงเรียนดว้ย 

  4.  แบบภาวะผูน้ํา (Leadership  Style) ตามทฤษฎีของ  เซอร์จีโอวานนี 

(Sergiovanni)  ไดจ้ดัระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ 5  ระดบั  คือ  ภาวะผูน้าํดา้น
เทคนิค  ภาวะผูน้าํดา้นมนุษย ์ ภาวะผูน้าํทางการศึกษา  ภาวะผูน้าํเชิงสัญลกัษณ์  และภาวะผูน้าํทาง
วฒันธรรม 

 5.  กลยุทธ์การใช้อาํนาจ (Use  of  Power) ในการบริหารโดยทวัไปมีความจาํเป็นที
จะต้องใช้อํา นาจ เ ป็น สิ ง ทีขาดไม่ ได้   แ ต่ตามทฤษ ฎี ทีว่ าด้ว ย ทีม าของอํานาจ
(source  of  power)  ของ  เฟรนช์และลาเวน  นันได้แบ่งทีมาของอาํนาจพืนฐาน
เป็น  5  แบบ  ไดแ้ก่  อาํนาจจากการให้รางวลั  อาํนาจจากการบงัคบั  อาํนาจตามกฎหมาย  อาํนาจ
จากการอา้งอิง  และอาํนาจจากความรู้ความเชียวชาญ 

                                                 
  32Keith Davis, and John W. Newstrom, Organizational Behavior  (Singapore :   

McGraw-Hill, 1989), 232. 
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 6.  ทกัษะเฉพาะในการบริหาร (management  skills) ทกัษะการบริหารแบบใหม่ ๆ ที
ไดรั้บการพฒันาและนาํมาใชใ้นองคก์าร  เช่น  การใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพือ
การตดัสินใจ  ใช้ทกัษะการแก้ไขความขดัแยง้  ใช้กลยุทธ์เพือการเปลียนแปลงและพฒันา
องคก์าร  เป็นตน้ 

 7.  การใชท้รัพยากร (Use  of  Resources) สถาบนัการศึกษามีอาํนาจในการใช้และ
บริหารทรัพยากรดว้ยตนเองมากขึน  ทาํให้สถานศึกษาไดบ้ริหารงานตามสถานการณ์ของตนเอง
อยา่งมีประสิทธิผล  ไม่ตอ้งสินเปลืองบุคลากร  งบประมาณ  เวลาในการควบคุมและตรวจสอบ 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการทีทาํให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจมี
ความสามคัคีกนั  เป็นการปรับโครงสร้างขององค์การและปรับกระบวนการบริหารสู่ระดบัล่าง
ตลอดทวัองค์การ  แนวคิดนีไดแ้พร่เขา้สู่องค์การธุรกิจและองค์การทางการศึกษามากขึน  และได้
กลายเป็นส่วนสําคญัทีเป็นหวัใจในแนวคิดเรืองการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School based 

management)  ในทีสุด 

 โดยสรุปแล้ว  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิดพืนฐานมาจากความเชือเรือง
ธรรมชาติของมนุษย์ทีมีความต้องการพืนฐาน   ความคิดเกียวกับความเป็นองค์การของ
โรงเรียน  รูปแบบของการตดัสินใจ  การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  แบบภาวะผูน้าํ  กลยุทธ์ในการ
ใชอ้าํนาจ  ทกัษะเฉพาะในการบริหารตามทฤษฎีการบริหาร  ตลอดจนความมีอิสระในการใชแ้ละ
บริหารทรัพยากรดว้ยตนเอง33 
 นอกจากนี ลอวเ์ลอร์(Lawler) ยงัไดเ้สนอกรอบแนวคิด ซึงเป็นการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  ซึงเป็นการมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั(high  involvement management) วา่เป็นการทาํให้สมาชิก
ทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมในการกาํหนดภารกิจในการปฏิบติังาน  ในการแกปั้ญหาและการสร้าง
ความสาํเร็จในองคก์าร  ซึงตอ้งอาศยัการกระจาย (decent  validation) สิงต่อไปนีลงสู่ระดบัล่างอยา่ง
ทวัถึงทงัองคก์าร คือ 

1. สารสนเทศ (information) เป็นขอ้มูลข่าวสารทีทาํใหบุ้คลากร ซึงมีส่วนร่วมและมี
อาํนาจในการตดัสินใจไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสิงแวดลอ้ม กลยทุธ์ ระบบงาน ระดบัและ
ชนิดของผลงานทีตอ้งการ 

2. ความรู้และทกัษะ (knowledge and skill) เป็นสิงจาํเป็นสาํหรับประสิทธิผลของ
งานและความสาํเร็จขององคก์าร  เป็นความรู้และทกัษะในการบริหารและการปฏิบติังาน 

                                                 
 33 อุทยั  บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์, 2543), 26-31. 
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3. อาํนาจ (power) ซึงเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจในกระบวนการกาํหนดนโยบายและ
กลยทุธ์ การปฏิบติังานและการประเมินผลงาน 

4. รางวลั (rewards)เพือสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานให้องค์การประสบความสําเร็จ  
โดยการใหร้างวลันนัขึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานและความสาํเร็จขององคก์าร34 

 

การศึกษาเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 มีผูท้าํการศึกษาไวเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ทีสาํคญัและมีความน่าสนใจประกอบดว้ยแนวคิด 
ดงันี 
 สวอนสเบิร์ก (Swansburg)  ศาสตราจารย ์ผูบ้ริหารทางการศึกษาของโรงพยาบาลแห่ง
วทิยาลยัทางการแพทยจ์อร์เจีย  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันี 

 1.  การไวว้างใจกนั (Trust) ให้แนวคิดว่าเป็นปรัชญาพืนฐานของการมีส่วนร่วม
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย หากได้รับการ
ยอมรับไวว้างใจจากผูบ้ริหาร 
 2.  ความยึดมนัผูกพนั (Commitment) ให้แนวคิดว่าบุคคลไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารหรือ
ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยึดมนัผูกพนั ผูบ้ริหารควรทีจะให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรม
แก่ผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัผูบ้ริหาร ประสบการณ์
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความขยยัหมนัเพียร อุตสาหะ 
ผลผลิตในการทาํงานมีมากขึน จะเห็นไดว้า่ภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทาํให้เกิดความยึด
มนัผกูพนัโดยไม่ทาํใหเ้กิดโทษ 

 3.  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals  and  objectives)ให้แนวคิดวา่การ
ตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานรวมถึงการร่วมกนัปรับปรุง
พฒันาเป้าหมายขององคก์าร ยอ่มจะขจดัความขดัแยง้ทีเกิดขึนถา้ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์
เดียวกนั มีการทาํงานทีมีทิศทางเดียวกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั 
 4.  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) ให้แนวคิดวา่ เป็นภาวะทีมี
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการทาํงาน ความมีอาํนาจหน้าทีและความสามารถในการ
ทาํงานสําหรับงานของแต่ละบุคคล ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการ

                                                 
 34 E. E.  Lawler. High  Involvement  Management. อา้งถึงใน อุทยั  บุญประเสริฐ, การ
บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2546), 47. 
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ปฏิบติังานและในการตัดสินใจในงานของตนเอง ซึงจะทาํให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ทีเตม็ความสามารถ35 
 ลิเคิร์ท (Likert) ยงัไดเ้สนอผลงานเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมนนัเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัเป้าหมายและการตดัสินใจทีเกียวขอ้งกบังานจะกระทาํ
โดยกลุ่มผู ้บ ริหารจะมีความเชือมัน  และไว้วางใจผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เต็มที  (upward 

communication) แต่ยงัมีการติดต่อสือสารตามแนวนอน (horizontal communication)ระหวา่งเพือน
ร่วมงานทีอยูใ่นระดบัเดียวกนั ในการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเท่านนัแต่จะพยายามทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกว่าพวกเขามีความสําคญั ความ
เกียวพนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นอย่างตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความ
เป็นมิตรภาพองค์การทีเป็นทางการและองค์การไม่เป็นทางการจะเขา้กันได้เป็นอย่างดี ลิเคิร์ท 
(Likert)ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสาระสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ดงันี 

 1.  ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 2.  ผูบ้งัคบับญัชากระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้กิดกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

 3.  ระบบการติดต่อสือสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวัเป็นไปโดยอิสระ 

 4.  ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปฏิกิริยาโตต้อบกนัอย่างเปิดเผยและโดย
กวา้งขวางเกียวกบัเป้าหมายขององคก์าร  การปฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์าร 

 5.  การตดัสินใจต่าง ๆ กระทาํโดยกลุ่มในทุกระดบัขององคก์าร  เปิดโอกาสให้กลุ่มเขา้
มามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน 

 6.  การควบคุมงานมีลกัษณะกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานให้มีการควบคุมกนัเองและ
เนน้ในเรืองการแกปั้ญหาเป็นหลกั 

 7.  ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสําคญัของการพฒันาพนกังานโดยการฝึกอบรมเพือให้การ
ทาํงานมีผลงานทีสูงสุดและสาํเร็จตามเป้าหมาย36 

 วรูมและเดซี (Vroom and Deci) พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาวา่เป็น
ปริมาณของอิทธิพลทีปัจเจกบุคคลรู้สึกวา่ไดเ้ขา้ไปร่วมในการตดัสินใจ นอกจากนียงัเพิมเติมดว้ยวา่
บุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการทาํงานทีมีประสิทธิภาพโดยตวัเอง บุคคลจะพฒันาความ

                                                 
               35 Russell C. Swansburg, Management  and  Leadership  for  Nurse  Managers  

(Boston : John and Bartlett Publisher, 1996),  391-394. 

   36 Rensis  Likert,  New  Patterns  of  Management  (New York : Mcgraw – Hill  

Book  Company  Inc., 1961), 223. 
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ผกูพนัทีมีต่องานและจะสามารถทาํงานไดดี้ ตลอดจนเมือเห็นไดช้ดัวา่ตนเองสามารถขยายเป้าหมาย
ขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนนัคือ ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง (self-control 

or self-regulation) มิใช่ควบคุมโดยองคก์าร (organization control)37 

 วรูม และ เยทตอน (Vroom and Yetton) ไดร่้วมกนัศึกษาประเด็นเกียวกบัผูน้าํในเรือง
ของขอบเขตการใช้อาํนาจในการตดัสินใจทีนิยมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมพฤติกรรม
ของผูน้าํแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางของวรูมและเยทตอน (Vroom and Yetton) นนัผูน้าํจะมีส่วน
ร่วมในปัญหากับผูใ้ต้บังคับบัญชาในฐานะเป็นกลุ่มโดยการร่วมกับกลุ่มนันจะก่อให้เกิดการ
ประเมินทางเลือกต่างๆและพยายามปรองดองกนัในการแกปั้ญหา นอกจากนีผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะ
ไม่พยายามครอบงาํกลุ่มเพือใหย้อมรับวธีิการแกปั้ญหามิใหถู้กเสนอมาจากตนตลอดจนยอมรับและ
สนบัสนุนวธีิการแกปั้ญหาใดๆก็ตามทีกลุ่มหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมกนั38 

 จากแนวติดเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีไดเ้สนอมาแลว้จะเห็นไดว้า่การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการบริหารทีผูน้าํเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  มีอิสระในการทาํงาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็น   เพือร่วมแกไ้ขปัญหา  
ซึงลกัษณะดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบติังาน
ทีสูงขึน  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเกียวขอ้งกบัความพอใจในงานอย่างยิง ทงันีเพราะ
การบริหารดังกล่าวมีลักษณะทีเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ
ยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากฝ่ายผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ตลอดจนความรู้สึกถึง
ความเป็นอิสระในการทาํงาน ซึงสิงเหล่านีจะทาํให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีโอกาสตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองภายหลงัจากทีความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะ
เกิดความพึงพอใจ 
 ดงันันจึงสรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสําคญัในการบริหารองค์การเป็น
อย่างมาก  เพราะผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการ
บริหาร  มีอิสระในการทาํงาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพือร่วมกัน

                                                 
              37 Victor  H. Vroom,  and  Edward  L.  Deci,  Management  and  Motivation  (New 

York : Penquin  Book  Ltd., 1970), 16. 

           38H.B. Vroom , and  P.W. Yetton, Leadership  and  Decision – Making  (Pitsburgh : 

University of Pitsburg Press, 1973), 13. 
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แก้ปัญหา  ซึงลักษณะดงักล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกผูกพนัและ
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสิงทีร่วมกนัตดัสินใจดาํเนินงานใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จต่อไป 

  

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม   

  การบริหารแบบมีส่วนร่วม   ซึงเป็นแนวคิดใหม่ของการจดัการศึกษาทีรวมพลงัของ
บุคลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย    เมือนาํไปใชใ้นสถานศึกษาซึงมีประโยชน์   อุทยั  บุญประเสริฐกล่าว
ไวด้งันีคือ 

1. เป็นการระดมผูเ้ชียวชาญ  และผูมี้ประสบการณ์เพือร่วมกนัจดัการศึกษาเพือเปิด
โอกาสใหค้รู เจา้หนา้ทีและชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองสาํคญัของโรงเรียน 

2. ขวญัและกาํลงัใจของครูดีขึน 

3. เป็นการระดมทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นวิชาการเพือพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนในโรงเรียน 

4. สร้างและสนบัสนุนใหเ้กิดผูน้าํใหม่ๆในทุกระดบั 

5. เพิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อสือสาร 

6. สร้างความยืดหยุ่นในการทาํงาน  ทาํให้เกิดการริเริมจดัทาํโครงการใหม่ๆ เพือให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากขึน 

7. การทีครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางทีจะตอ้ง
ใชง้บประมาณโดยประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

8. เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
การศึกษา 

9. ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิในการบริหารและจดัการศึกษา 
10. การบริหารแลการตดัสินใจทาํดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

11. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและโครงการ
ใหม่ๆ39 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อการเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์าร  ซึง 
จนัทรานี  สงวนนาม ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ดงันี 

 1.  ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหารและผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์าร 

                   2.  ลดความขดัแยง้ในการทาํงาน  เพิมความไวว้างใจซึงกนัและกนัมากขึน 

                                                 
               39 อุทยั  บุญประเสริฐ, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  , 26-31. 
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                   3.  สร้างบรรยากาศทีดีในการทาํงาน 

                   4.  ช่วยใหผู้ร่้วมงานมีสุขภาพจิตดี  ทุกคนมีงานทาํ 
                   5.  สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร 

                     6.  ลดค่าใชจ่้ายและใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 

                     7.  ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. ช่วยใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหนึงขององคก์าร40 

 สัมฤทธิ  กางเพง็ กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งันี 

                1.  การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหวา่งผูเ้กียวขอ้ง  ทาํ
ใหเ้กิดความคิดเห็นทีหลากหลาย  ทาํใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การคิดคนเดียว 

                 2.  การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือทาํให้เกิดการต่อตา้นนอ้ยลงใน
ขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึน 

                 3.  เปิดโอกาสให้มีการสือสารทีดีกวา่  สามารถแลกเปลียนขอ้มูลและประสบการณ์ใน
การทาํงานร่วมกนั  ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั  

                 4.  เปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานหรือผูเ้กียวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและทกัษะในการ
ทาํงานร่วมกนัเกิดความมีนาํใจและความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากขึน 

                 5.  การมีส่วนร่วมจะทาํให้ผลการปฏิบติังานดีขึน  การตดัสินใจมีคุณภาพมากขึนและ
ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงงาน  ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากขึน 

 จากแนวคิดทีกล่าวขา้งตน้  สามารถสรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้
ดงันี    

 1.  ประโยชน์ต่อองค์การ  ซึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บรรยากาศและการ
สือสารในองคก์ารดีขึน  ลดความขดัแยง้  ลดตน้ทุน  เพิมผลผลิต  และองคก์ารมีความพร้อมทีจะรับ
การเปลียนแปลงไดดี้ขึน  

 2.  ประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร  โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนกังานไดง่้ายขึน  การ
ตดัสินใจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน เนืองจากไดรั้บขอ้มูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย  

 3.  ประโยชน์ต่อพนกังาน  โดยความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกบัฝ่ายบริหารและ
ระหวา่งพนกังานดว้ยกนัดีขึน  มีความไวว้างใจกนัสูง  มีความรับผิดชอบและผกูพนักบัองคก์ารมาก
ขึน  รวมทงัมีความเขา้ใจกฎระเบียบและขอ้จาํกดัขององคก์าร41 

                                                 
                40 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊ค
พอยท,์ 2545), 71. 



43 
 

 สวอนเบอร์ก (Swansburg) ไดป้ระมวลประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก
นักวิชาการหลายท่าน ทงัด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพยาบาล ดังนี 1) พนักงานมีความ
ไวว้างใจกนัสูง และสนบัสนุนซึงกนัและกนั 2 ) ลดตาํแหน่งของพนกังานทีมีตาํแหน่งเท่ากนั ลด
อตัราของพนกังานระดบับริหารลง 3) เพิมความรับผิดชอบให้กบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมากขึน 
4) ลดความสับสนในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแลผูป้ฏิบติังานโดยการปรับปรุงการติดต่อสือสาร
ให้ดีขึน 5) นิเทศงานดว้ยตนเองกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานไดว้ินิจฉัย และแกปั้ญหาให้ผูป้ฏิบติังานมี
การช่วยเหลือซึงกนัและกนั และเป็นการพฒันาอาชีพ (career development) 6) มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติังานมากขึน 7) เขา้ใจกฎระเบียบได้ชัดเจนขึน 8) เพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํ
ใหผ้ลงานเพิมขึน 9) ทาํให้เกิดทีมงานทีมีความร่วมมือร่วมใจกนั มีแรงจูงใจและมีความสามารถใน
การตดัสินใจ และทาํให้เขา้ใจองคก์ารไดดี้ยิงขึน 10) ปรับปรุงการติดต่อสือสารในองคก์าร 11) ลด
การขาดงาน 12) เพิมประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิมการเรียนรู้
ในงานให้มากขึน 13) เพิมขวญัและแรงจูงใจในการทาํงาน เพิมความกระตือรือร้นในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของผูป้ฏิบติังาน 14) ไดรั้บความคิดใหม่ๆในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
15) แสดงให้เห็นถึงผูน้าํทีมีความสามารถไดอ้ยา่งชดัเจน 16) ช่วยให้คนงานเขา้ใจถึงเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์องวิชาชีพไดอ้ยา่งชดัเจน 17) ลดการหมุนเวียนเปลียนงาน และสร้างความมนัคงใน
งาน 18) เพิมความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์ารจากการทีมีทศันคติต่อองคก์ารในทางทีดี 19) การทาํงาน
นอกเวลาลดลง 20) ตน้ทุนในการบริหารลดลง 21) เป็นการส่งเสริมทกัษะและช่วยให้คนงานได้
คน้พบความสามารถพิเศษของตนเองซึงเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ 22) เพิมความพึงพอใจในการ
ทาํงาน 23) เกิดการยอมรับทีจะช่วยเหลือซึงกนัและกนั เพราะวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
ทาํให้เพิมความสามารถของแต่ละบุคคล เพิมความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ การปรับตวั
และการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ42 
 ถึงแมว้า่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์  แต่การทีผูบ้ริหารจะนาํการบริหาร
รูปแบบนีมาใช้ควรคํานึงถึงข้อจํากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วม   ซึง
จนัทรานี  สงวนนาม ไดส้รุปวา่การทีผูบ้ริหารจะนาํการบริหารในรูปแบบนีมาใชค้วรจะระมดัระวงั
ถึงขอ้จาํกดัของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ  เพราะอาจทาํให้เกิด

                                                                                                                                            
               41 สัมฤทธิ  กางเพ็ง, “รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ กรม
วชิาการ 5 : 4(เมษายน 2545): 9-10. 

  42 Russell C. Swansburg and Richard J. Swansburg, Management  and  Leadership  

for  Nurse  Managers,  391-394. 
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กลุ่มอิทธิพลขึนได ้ และก่อให้เกิดความขดัแยง้กนั  ความรับผิดชอบและการกระทาํของกลุ่มไม่มี
หลกัประกนั    แน่ชดัเพราะทุกอยา่งขึนอยูก่บัการตดัสินใจของกลุ่ม  ผูบ้ริหารจึงควรคาํนึงถึงผลได้
ผลเสีย  เช่น  ค่าใชจ่้าย  เวลา  ปัญหา  และสถานการณ์  การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์อง
องค์การควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ43  ใน
ทาํนองเดียวกนั  สมยศ  นาวีการ ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคของการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมอยา่งมี
ประสิทธิภาพวา่ อุปสรรคเหล่านีอาจเกิดขึนกบัหลาย ๆ ปัจจยั  ดงันี  อุปสรรคทางดา้นองคก์ารซึง
จะยึดติดกบัประเพณี  ปรัชญาและค่านิยมขององค์การ  คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบติังาน  คุณภาพของเจา้หนา้ที  โครงสร้างขององคก์าร  การขาดบรรยากาศสนบัสนุน  การขาด
ระบบการให้รางวลัในการมีส่วนร่วม  นอกจากอุปสรรคทางดา้นองคก์ารแลว้  อุปสรรคบางอยา่ง
อาจเกิดขึนจากตวัผูบ้ริหารเองทีขดัขวางการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม  เช่น  ความไม่เขา้ใจ  การ
ขาดความมนัคงหรือความกลวัทีสูญเสียอาํนาจการบริหารไป  เป็นตน้  ส่วนอุปสรรคทางดา้น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานนั  อาจเกิดขึนจากการขาดความสามารถ  ขาดความตอ้งการ  การไม่รับรู้วา่ถูก
คาดหวงัให้มีส่วนร่วมและความกลวั  นอกจากนียงัมีอุปสรรคทางด้านสถานการณ์ทีขึนอยู่กบั
ขอ้จาํกดัดา้นเวลา  งานและอิทธิพลทางดา้นสภาพแวดลอ้ม44 

 โดยสรุปแลว้  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารรูปแบบหนึงทีช่วยให้ผูที้มี
ส่วนเกียวขอ้งกบัการทาํงานไดมี้ส่วนร่วมในการคิด การตดัสินใจ หรือการปฏิบติังานในหลากหลาย
รูปแบบ เพือให้เกิดความผูกพัน และรับผิดชอบต่อองค์การมากยิงขึน ผู ้บริหารจึงต้องเห็น
ความสําคญั และมีความรู้ความเขา้ใจในแนวความคิดพืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น 
ความเชือเรืองธรรมชาติมนุษย ์แนวความคิดเกียวกบัความเป็นองคก์ารของโรงเรียน ภาวะผูน้าํ กล
ยทุธ์การใชอ้าํนาจ ทกัษะเฉพาะในการบริหาร การใชท้รัพยากรเป็นตน้ นอกจากนีจะตอ้งทราบขอ้ดี
และขอ้จาํกดัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพือให้สามารถนาํไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์มากทีสุด  

 

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินการจัดการศึกษาท้องถิน 

 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2478  กาํหนดให้เทศบาลมีหน้าทีจดัการศึกษาเพือให้
ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรมเขา้ไวด้ว้ย  ดงันนัหนา้ทีในการจดัการศึกษาของทอ้งถินจึงไดต้กอยูใ่น

                                                 
  43 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ,71. 

             44 สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ : บริษทั โรงพิมพก์รุงธน
พฒันา จาํกดั, 2545),39. 
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ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถินนันๆ  และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478  กาํหนดให้มีการโอนโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของ
เทศบาลทงัหมดหากทอ้งถินใดมีปริมาณโรงเรียนไม่เพียงพอ  ก็ให้เทศบาลจดัตงัเพิมขึนและดาํรง
โรงเรียนประถมศึกษาเหล่านนัดว้ยเงินรายไดข้องเทศบาลเอง  จากผลของพระราชบญัญติัสองฉบบั
ดงักล่าวรัฐบาลในสมยันนัจึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกามอบอาํนาจการจดัการประถมศึกษาในเขต
เทศบาลให้เทศบาลรับไปดาํเนินการเมือ พ .ศ. 2479  และเทศบาลได้รับโอนโรงเรียนเทศบาลมา
ดาํเนินการครังแรกเมือ พ.ศ. 2480  การโอนโรงเรียนเทศบาลมาดาํเนินการครังนีเทศาลไดรั้บโอนมา
ทงัหมดคือ โรงเรียน กิจการของโรงเรียน  ทรัพย์สิน  และครู  โดยให้ครูโอนมาเป็นพนักงาน
เทศบาล  การโอนการประถมศึกษามาอยู่กับเทศบาลในระยะนันประสบปัญหาต่าง ๆ มาก  
งบประมาณของเทศบาลมีจาํนวนนอ้ย  ทาํให้การศึกษาของเทศบาลไม่กา้วหน้าเท่าทีควร  จึงไดมี้
การโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยูก่บักระทรวงศึกษาอีกครังหนึง 

 พ.ศ. 2504  รัฐบาลจึงไดโ้อนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปให้เทศบาลรับผิดชอบ
อีกครังหนึงโดยมีแนวทางปฏิบติั คือ 

 1. ใหก้ระทรวงมหาดไทย ควบคุมดูแลการจดัการศึกษาในเขตเทศบาล 

 2. ส่งเสริมให้เทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปดาํเนินการให้มากทีสุด  
เวน้แต่โรงเรียนทีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวป้รับปรุงในทางวชิาการ และเป็นตวัอยา่งเท่านนั 

 3. กระทรวงศึกษาธิการ  ควรจ่ายเงินอุดหนุนเป็นการช่วยเหลือการศึกษาในเขตเทศบาล  
ซึงอาจจะคาํนวณเป็นรายหวันกัเรียน  ซึงอาจจะไดพ้ิจารณาต่อไป 

 ดังนันการจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาลจึงอยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของ
เทศบาลตลอดมาจนทุกวนันี และประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 
41  ไดก้าํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิจดัการศึกษาในระดบัใด ระดบัหนึง หรือทุก
ระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถิน45 

วสัิยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิน 

 จดัการศึกษาทอ้งถินเพือพฒันาคุณภาพคนในทอ้งถินให้มีคุณลกัษณะทีสามารถบูรณา
การวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  ตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน 

                                                 
  45 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, สํานกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน, 
ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถิน, การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานครูเทศบาล 
(กรุงเทพฯ : ม.ป,ท., ม.ป.ป.), 1 – 2. 
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ภารกจิการจัดการศึกษาท้องถิน 

1. จดัการศึกษาปฐมวยั 

2. จดัการศึกษาขนัพืนฐาน 

3. จดับริการใหค้วามรู้ดา้นอาชีพ 

4. จดัส่งเสริมกีฬานนัทนาการกิจกรรมเยาวชน 

5. การดาํเนินงานดา้นศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพือให้เด็กปฐมวยัได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทางร่างกายจิตใจ  
อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ใหมี้ความพร้อมทีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน 

2. เพือให้เด็กทีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาพืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดรั้บการบริการการศึกษาขนัพืนฐานครบตามหลกัสูตรอยา่งเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั 

3. เพือพฒันาการดาํเนินการจดัการศึกษาขนัพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน
ให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมาย  วตัถุประสงคเ์ป็นไปตามมาตรฐานทีรัฐกาํหนด  และ
ตรงตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน      โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดุลทงัทางด้าน
ปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  สังคม  ระดับความคิด  ค่านิยม  และพฤติกรรม  ซึงเน้นวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทีมีความหลากหลายและใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั 

4. เพือใหก้ารจดัการศึกษาทอ้งถินดาํเนินการตามความตอ้งการและคาํนึงถึงการมีส่วน
ร่วมการสนบัสนุนบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  
สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และประชาชนในทอ้งถิน  ในการจดัการศึกษาทุกระดบัตาม
ศกัยภาพและความสามารถของทอ้งถิน\ 

5. เพือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในทอ้งถินไดอ้อกกาํลงักายและฝึกฝน
กีฬา  ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ  และกิจกรรมพฒันาเยาวชน  เพือพฒันาให้เป็นคนทีมีคุณภาพทงั
ร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และสังคม  โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา  นนัทนาการ  
และปรับเปลียนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางทีถูกตอ้ง  ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

6. เพือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในการสร้าง และพฒันาอาชีพเพือคุณภาพ
ชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มผูข้าดโอกาส  ผูด้้อยโอกาส  ผู ้พิการทุพพลภาพ  ซึงเป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนการประกอบอาชีพใหมี้งานทาํ  ไม่เป็นภาระแก่สังคม 

7. เพือบาํรุงการศาสนาและอนุรักษ ์  บาํรุงรักษาศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน  มีความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
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นโยบายการจัดการศึกษาท้องถิน 

1. นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขันพืนฐานเร่งรัดจัด
การศึกษาใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับบริการการศึกษาขนัพืนฐาน  ไม่นอ้ยกวา่ 
12 ปี ใหไ้ดอ้ยา่งทวัถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

2. นโยบายด้านการจดัการศึกษาปฐมวยั      จดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัได้เข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทวัถึงและมีคุณภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอืนในทอ้งถินมี
สิทธิและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

3. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและ
จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 

4. นโยบายดา้นระบบบริหารและการจดัการศึกษา         จดัระบบบริหาร และการจดั
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบติั  อีกทงัมีความพร้อมในการดาํเนินการ
จดัการศึกษา  และส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถิน  การกาํหนดนโยบายและ
แผนการจดัการศึกษา  ให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของ
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย 

5. นโยบายดา้นครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  วางแผนงานบุคคลเพือใช้
ในการประสานขอ้มูล และเป็นข้อมูลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร  พร้อมทงัมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานการพฒันาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือง  
เพือให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชันสูง  โดยมีสิทธิประโยชน์
สวสัดิการ  ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพชนัสูง 

6. นโยบายหลกัสูตร    ให้สถานศึกษาจดัทาํรายละเอียด     สาระหลกัสูตรแกนกลาง
และสาระหลกัสูตรทอ้งถินทีเน้นความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาทงัการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  โดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ความเป็นไทย  ความ
เป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติ  โดยคาํนึงถึงความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ 

7. นโยบายดา้นกระบวนการเรียนรู้  จดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีจิตสํานึก
ในความเป็นไทยและสามารถเรียนรู้พฒันาตนเองได ้ โดยถือวา่ผูเ้รียนสําคญัทีสุด  การจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มตามศกัยภาพ ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอด
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ชีวิต  และส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบั
การศึกษา 

8. นโยบายด้านทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา  ระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพือการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทงัดา้นงบประมาณการเงิน ทรัพยสิ์นใน
ประเทศจากรัฐ  บุคคล องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบนั
สังคมอืน และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา  และจดัสรรงบประมาณให้กบัการศึกษาในฐานะทีมี
ความสาํคญัสูงสุดต่อการพฒันาทียงัยนื 

9. นโยบายดา้นเทคโนโลยีเพือการศึกษา   ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการผลิตและ
พฒันาแบบเรียน  เอกสารทางวิชาการ สือสิงพิมพอื์น วสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพือการศึกษา
อืน  โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต  จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจใน
การผลิต  รวมถึงการพฒันาและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษา  ตลอดจนการสือสารทุก
รูปแบบ  สือตวันาํและโครงสร้างพืนฐานทีจาํเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ วิทยุ
โทรคมนาคม และการสือสารในรูปอืน 

10.   นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ส่งเสริม 
สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการกีฬา  นนัทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชน รวมทงัแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวติทุกรูปแบบ  บริการแก่เด็ก เยาวชน  ประชาชนอยา่งหลากหลาย พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

11.   นโยบายดา้นการส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุน  ส่งเสริม ช่วยเหลืออาชีพ ให้มีการ
ประกอบอาชีพอิสระทีถูกตอ้งตามกฎหมายจดัให้มีการรวมกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาทอ้งถิน สนบัสนุน
ระดมทุนและการจดัการนาํวิทยาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพการ
จดัการดา้นการตลาดใหไ้ดม้าตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพทอ้งถิน 

12. นโยบายดา้นการศาสนา   ศิลปะ   วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน
บาํรุงรักษา  ส่งเสริมและอนุรักษ ์สถาบนัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม จารีดประเพณีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  เพือใหเ้กิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมทีเอืออาทรต่อกนั  สืบทอดวฒันธรรม
ความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถิน46 

 

                                                 
  46 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, กระทรวงมหาดไทย, รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีการศึกษา 2549 (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 9 - 11. 
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วธีิการจัดการศึกษาท้องถิน 
 เพือใหก้ารบริหารการศึกษาของทอ้งถินเป็นไปโดยเหมาะสม  ทางราชการจึงไดก้าํหนด
แนวทางเกียวกบัการบริหารการศึกษาทอ้งถิน  โดยกาํหนดใหส่้วนกลางมีหนา้ทีในการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของหน่วยทอ้งถินและใหท้อ้งถินเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษาโดยตรง  หน่วยงาน
ส่วนกลางทีเกียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงันี 

 1. กระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีและความรับผิดชอบควบคุมส่งเสริมในด้านธุรการ
เกียวกับนโยบายและการจดัการศึกษาทอ้งถินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  จดัสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลางเป็นหน่วยงานประสานกบัหน่วยราชการอืนทีเกียวขอ้ง  ให้คาํแนะนาํส่งเสริมและ
ช่วยเหลือหน่วยการปกครองท้องถินในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ทีอยู่ใน
อาํนาจหนา้ทีของกระทรวงมหาดไทย  

 2.  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าทีกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและมีหน้าทีในการประสานส่งเสริมองค์กร
ปกครองทอ้งถินใหส้ามารถจดัการศึกษา  สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทงั
การเสนอแนะกายจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 3.  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  มีหน้าทีส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลโดยกาํหนดมาตรฐานทวัไปเกียวกบัหลกัเกณฑ์และเงือนไขการคดัเลือก  การบรรจุ  แต่งตงั  
การยา้ยการโอน  การรับโอน  การเลือนระดบัการเลือนขนัเงินเดือน  มาตรฐานทวัไปเกียวกบัวินยั
และการรักษาวินัยและการดาํเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  และการให้ออกจาก
ราชการ 

การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

 เนืองจากรัฐบาลและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดให้หน่วย
การปกครองทอ้งถินเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  เทศบาลและเมืองพทัยาจึงตอ้งมีหนา้ทีและความรับผดิชอบ
ในการจดัการศึกษาในเขตของตนอยา่งเตม็ที  โดยถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการและนโยบายที
กล่าวมาขา้งตน้ความรับผดิชอบของเทศบาลและเมืองพทัยา  อาจสรุปไดด้งันี 

1. มีหนา้ทีการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน 

2. จดัใหเ้ด็กทีมีอายถึุงเกณฑใ์นเขตเทศบาลไดเ้ขา้เรียนโดยทวัถึง 

3. เป็นผูจ้ดัตงัและดาํรงโรงเรียนเทศบาล 

4. ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 

เกียวกบัเรืองการจดัการศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพทัยานี  เทศบาลและเมืองพทัยา
เป็นผูบ้ริหารและดาํเนินการโดยตรง  โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเ้ขา้



50 
 

เกียวขอ้งในรายละเอียดของการปฏิบติั  นอกจากการส่งเสริมสนบัสนุนให้เทศบาลและเมืองพทัยา
ดาํเนินการไดโ้ดยเรียบร้อยและบรรลุผลดียิงขึนเทศบาลและเมืองพทัยาจึงมีอาํนาจทีจะใชดุ้ลยพินิจ
และตดัสินใจดาํเนินการในเรืองใด ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย47 

 

 

 

           

           

           

      

แผนภูมิที  3 โครงสร้างการบริหารการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน  

ทีมา  :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน, ส่วน
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถิน, การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานครูเทศบาล 
(กรุงเทพฯ  :  ม.ป.ท., ม.ป.ป.)  

                                                 
  47 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, สํานกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน, 
ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถิน, การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานครูเทศบาล 
(กรุงเทพฯ : ม.ป,ท.,ม.ป.ป.), 2-3. 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

สํานักประสานและ
พัฒนาการจัด

การศึกษาทองถ่ิน 

สํานักพัฒนาระบบ
บรหิารงานบุคคล

ทองถ่ิน 

สวนวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา

ทองถิ่น 

สวนแผนและ
งบประมาณทางการ

ศึกษาทองถิ่น 

สวนสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการพัฒนา
กิจกรรมเยาวชน 

สวนบริหารงาน
บุคคลทาง

การศึกษาทองถิ่น 
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แผนภูมิที  4  โครงสร้างการบริหารการศึกษา  องคก์รปกครองทอ้งถินระดบัจงัหวดั 

คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหาร
บุคคลสวนทองถิ่น 

กถ. 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการบริหาร
บุคคลสวนทองถิ่น 
(เทศบาล) ระดับจังหวัด 

จังหวัด 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

อําเภอ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง / นคร 

สํานัก / การการศึกษา 

สถานศกึษา
ในสงักดั

ศูนยพัฒนา
เด็ก
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 จากการสาํรวจและศึกษางานวจิยัต่างๆพบวา่ มีนกัการศึกษาหลายๆท่านไดด้าํเนินการ
ศึกษาวจิยัในเรืองคุณลกัษณะของผูน้าํ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งันี 
งานวจัิยภายในประเทศ  

 กมลรัตน์  จรูญชัย ศึกษาเกียวกับคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ใน
ทศันะของครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในทศันะของครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2) เปรียบเทียบ 
คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในทศันะของครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดั
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาํแนกตามเพศพบว่า โยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  3) เปรียบเทียบ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ใน
ทศันะของครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบวา่ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 4) เปรียบเทียบ คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องค์การมหาชน) ในทศันะของครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
จนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารคนปัจจุบนั พบวา่ แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01  5) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ใน
ทศันะของครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาพบวา่โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 3 ดา้น คือ 
ดา้นสามารถเป็นผูน้าํทางวชิาการ ดา้นความมุ่งมนัอุทิศตนในการทาํงานและเป็นแบบอยา่งทีดี และ
ดา้นการบริหารทีมีประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพอใจในการบริหารอีก 3 ดา้น ไม่แตกต่างกนั คือ 



53 
 

ความคิดริเริมและมีวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร และด้านความเป็น
ประชาธิปไตย48 

 สมใจ  ศรีเอียม  ศึกษาเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนั
พืนฐานทีส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน  
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม คือ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานโดยภาพรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.149 

 วรียทุธ  แสงสิริวฒัน์   ศึกษาเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั ผลการวิจยัพบว่า 1) บริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวดั โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก           
2)  ประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั  โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  
3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนจงัหวดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.550 

                                                 
 48 กมลรัตน์  จรูญชยั, “การศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในทศันะของ
ครูผูส้อน ช่วงชนัที 3 ถึง 4 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี,2548). 
 49 สมใจ  ศรีเอียม, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานทีส่งผล
ต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2549), อดัสาํเนา. 
 50 วีรยุทธ   แสงสิริวฒัน์, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550), อดัสาํเนา. 
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 บงัอร  จงสมจิตต์  ศีกษาเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2 ใน
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) การจดัการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกทุกดา้นซึงทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง51 

 ชาฤนี  เหมือนโพธิทอง ศึกษาเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีม
ของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ผลการวิจยัพบวา่  1) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถิน
ที 1 มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .0152 

 พรสวรรค์  โฆษิตจินดา คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพกบัการจดัการเรียน
การสอนคละชนัในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจยั
พบวา่  1) คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจดัการเรียนการสอนคละชันใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) 
คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพกบัการจดัการเรียนการสอนคละชนัในโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                                 
 

51
 บงัอร  จงสมจิตต์,  “คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2551), อดัสาํเนา. 

52
 ชาฤนี  เหมือนโพธิทอง “ศึกษาเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีม

ของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
,2554), อดัสาํเนา.. 
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สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .0153 

 รัชนิดา  นิลมณี ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่  
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2 ) งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) 
ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวชิาการของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .0154 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 โอคอนเนอร์ (O’Connor) ได้ศึกษาถึงลกัษณะของภาวะผูบ้ริหารและบรรยากาศของ
ของโรงเรียน โดยมีสมมติฐานว่า พฤติกรรมของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กับบรรยากาศของ
โรงเรียนและลกัษณะพฤติกรรมของผูบ้ริหารและบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัเพศ
ของผูบ้ริหาร ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารทีมีพฤติกรรมทีพฒันาแลว้จะทาํให้โรงเรียนเปิดกวา้งขึน 
ซึงตอ้งมีเพือนร่วมงาน คณะกรรมการและครูให้ความสนบัสนุน และไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมผูบ้ริหาร บรรยากาศของโรงเรียน กบัเพศของผูบ้ริหาร55 

                                                 
      53 พรสวรรค ์ โฆษิตจินดา “คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพกบัการจดัการ

เรียนการสอนคละชันในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2554), อดัสาํเนา. 

    54 รัชนิดา  นิลมณี “ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2554), อดัสาํเนา. 
 

55G eraldine  Josephine. O’Connor, “A Study of the Leadership Styles and school 

climate. 2001.” Proquest. DAI-A62/11 Available:http://proques.umi.com/pqdweb? 
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 มาร์เชล (Marshall) ไดศึ้กษาถึงภาวะผูน้าํทางการศึกษาของผูบ้ริหารและครูเพืองสังเกต
ความเหมือนและความแตกต่างของการตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัของพฤติกรรม  ผลการศึกษาพบวา่
ไม่มีความแตกต่างในเรืองของการตระหนกัรู้ถึงความสําคญัของพฤติกรรมทีผูบ้ริหารควรมี แต่พบ
ความแตกต่างในเรืองของการร่วมมือกนัในเรืองหลกัสูตร56 

 

สรุป 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของสถานศึกษา  ซึงถือเป็นตวั
จกัรสาํคญัในการบริหารงานเพือใหบ้รรลุตามนโยบายและเป้าหมายของการศึกษาชาติ ทีมุ่งเนน้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งได้ร่วมกนับริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
โดยมีองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงันี 1)  การไวว้างใจกนั (Trust)  2)  ความยึดมนั
ผกูพนั (Commitment)  3)  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals  and  objectives)  

4)  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy)  ซึงปัจจยัสําคญัทีจะช่วยส่งเสริมให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นัน ผูบ้ริหารจะต้องมีคุณลักษณะผูน้ําทีดีเหล่านี 1) 
เปิดเผย (surgency)  2) ประนีประนอม (agreeableness)   3) มนัคงทางอารมณ์ (emotion stability 4) 
มีสติ (conscientiousness) 5) สนใจสิงแปลกใหม่ (intellectance)  คุณลกัษณะเหล่านีหากมีในตวั
ผูบ้ริหารโรงเรียนใดก็จะเป็นปัจจยัสําคญัทีส่งเสริมให้การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได ้

  
 
 
 
 
 
  

                                                 
 56 Amanda Kay. Marshall, “Introductional leadership : Perception of middle 

school principals and teacher 2005.” Proquest. DAI-A66/11 Available:http: //proques. umi. 

com/pqdweb? 
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บทท ี 3 
 

การดําเนินการวจัิย 

 

 การวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ  

1)  คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานสังกัดเทศบาล   กลุ่มการศึกษาท้องถินที  1        
2)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  
3) คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสัมพนัธ์กบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  โดยใชโ้รงเรียนสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  
เป็นหน่วยวเิคราะห์  (unit  of analysis)  ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา และพนกังานครู  จาํนวน 380  คน   โดยมีขนัตอนการดาํเนินการวิจยัและระเบียบวิธี
วจิยั  ดงันี 

 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพือให้การดาํเนินการวิจยัดาํเนินไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัทีกาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผูว้จิยัจึงกาํหนดรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวจิยัไว ้ 3  ขนัตอน  ดงันี 

ขนัตอนท ี1  การจัดเตรียมโครงการวจัิย 
 ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากเอกสาร ข้อมูลทางสถิติ  รายงานและ
บทความต่าง ๆ พร้อมทงัรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎี  เพือเป็นขอ้มูลใน
การจดัทาํโครงร่างการวิจยั  และเสนอโครงการวิจยัต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา  เพือขออนุมติั
โครงร่างงานวจิยัจากบณัฑิตวทิยาลยั 
ขนัตอนท ี 2  การดําเนินงานตามโครงการวจัิย 

 เป็นขนัตอนการจดัสร้างเครืองมือ  นาํเครืองมือไปพฒันาและตรวจสอบ  เพือปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือ  แลว้นาํไปเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีกาํหนดเป็นตวัอย่างในการ
วจิยั  นาํขอ้มูลทีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล   
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ขนัตอนท ี 3  การรายงานผลการวจัิย                                                                                                          
                    เป็นขนัตอนการเสนอผลการวิจยัต่อคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามทีคณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เสนอแนะ  แลว้
จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 เพือให้งานวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  
ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดต่าง ๆ  เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั  ซึงประกอบดว้ย  แผนแบบการวิจยั  
ประชากร  กลุ่มตวัอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ตวัแปรทีศึกษา  เครืองมือและการพฒันา
เครืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวิจยั  โดยมีรายละเอียด
ดงันี 

 

แผนแบบการวจัิย 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (descriptive  research)   ทีมีแผนแบบการวิจยั
ในลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง  (the  one  shot, non  

experimental  case  study  )  ซึงเขียนเป็นแผนผงั  (diagram)  ไดด้งันี 

 

 

 

 

 

เมือ   R  หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

    X  หมายถึง  ตวัแปรทีศึกษา 
    O  หมายถึง  ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 
 

ประชากร 

 ประชากรในการศึกษาวจิยัครังนี  ไดแ้ก่สถานศึกษาสังกดัเทศบาลทีจดัการศึกษาในช่วง
ชนัประถมศึกษาปีที 1 - 6 กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 ใน  5  จงัหวดั  ไดแ้ก่  จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดั
นครปฐม  จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดัสมุทรสาคร  และจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 43  โรงเรียน 

      O 
 
 
 
R      X 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการดาํเนินการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ  เครซีและ
มอร์แกน  (Krejcie  and  Morgan)1    ไดก้ลุ่มประชากร จาํนวน  43 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตวัอย่าง
แบบอยา่งง่าย (simple  random  sampling)  สุ่มตวัอยา่งโรงเรียนจาํนวน 38 โรงเรียน โดยจาํแนก
ตามจงัหวดั  ซึงมีรายละเอียด  ตามตารางที  1   และใช้การสุ่มอย่างง่ายในการเลือกโรงเรียน  
กาํหนดให้ผูใ้ห้ข้อมูลโรงเรียนละ   10 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  หรือผูป้ฏิบติัหน้าทีรองผูบ้ริหาร จาํนวน   4  คน  พนักงานครูจาํนวน  4  คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน  2  คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน  380  คน  ดงัรายละเอียดในตาราง
ที  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1 Robert V. Krejcie, and  Daryle W. Morgan, “Determining  Sample  Size  for  Research  
Activities,” Journal  for  Education  and  Psychological  Measurement.  No.3, November, 1970 : 

608 
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ตารางที  1   จาํนวนประชากร  ตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 
 

  

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 
ผูใ้หข้อ้มูล 

ประชากร
(โรงเรียน) 

กลุ่มตวัอยา่ง
(โรงเรียน) 

ผูบ้
ริห

ารl
สถ

าน
ศึก

ษา
  (ค

น)
 

พน
กัง
าน

ครู
  (ค

น)
 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
  

(คน
) 

รว
ม (

คน
) 

 

นนทบุรี 13 11 44 44 22 110 

นครปฐม 9 8 32 32 16 80 

ปทุมธานี 3 3 12 12 6 30 

สมุทรสาคร 9 8 32 32 16 80 

สมุทรปราการ 9 8 32 32 16 80 

รวม 43 38 152 152 76 380 

 

 

ทีมา :  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, สถิติขอ้มูลการศึกษาทอ้งถิน  โรงเรียนสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน  ปีการศึกษา  2552 (กรุงเทพฯ : ส่วนแผนงานและงบประมาณทางการศึกษา, 
2552), 297-336. 
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 สาํหรับในการวจิยัครังนี  ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  ตวัแปรพืนฐาน  และตวั
แปรทีศึกษา  ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. ตวัแปรพืนฐาน  เป็นตวัแปรเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   
ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา  ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน 

2.  ตวัแปรตน้เป็นตวัแปรคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร  

2.1 บุคลิกเปิดเผย (surgency)  คือ บุคคลทีมีสัมพนัธภาพทีดี  ชอบเขา้สังคม มี
อุดมการณ์มุ่งมนัในความคิดเห็นของตน ชอบเขา้กลุ่ม เปียมด้วยพลงั กระตือรือร้น นักปฏิบติั 
อารมณ์ดี รู้สึกดีเกียวกบัตวัเองและมองโลกในแง่ดี ชอบความตืนเตน้ ช่างพูด แสดงตวั ดึงดูดความ
สนใจ 

2.2  ประนีประนอม (agreeableness)   คือ บุคคลทีมกัจะเห็นอกเห็นใจผูอื้น  มี
ความสามารถในการประสานงานทีดี  มีความอดทน  เป็นมิตรกบัผูอื้น  เป็นบุคคลทีดูอบอุ่น เชือถือ
ไวว้างใจได ้ เป็นทีรักของผูอื้น 

2.3  มนัคงทางอารมณ์ (emotion stability)  คือ ความสามารถของบุคคลในการ
รองรับแรงกดดนั  คุณลกัษณะทีสาํคญัคือ มีความสุขมุ  สงบ และมนัคง  มีความเชือมนัในตนเอง 

2.4  มีสติ (conscientiousness)  คือ  บุคคลทีมีความมรอบคอบ  ระมดัระวงั เคร่งครัด 
ตระหนกัถึงศีลธรรม  มุ่งความสําเร็จมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะไปให้ถึงเป้าหมาย  มีความ
รับผดิชอบพึงพาได ้ มีความสามารถในการวางแผน  ทาํงานหนกัอยา่งสมาํเสมอ   

2.5 สนใจสิงแปลกใหม่ (intellectance)  คือ  บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์  มี
การศึกษา  เป็นคนช่างคิดช่างฝัน สนใจใฝ่รู้  ตืนตวัต่อการใฝ่หาประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ   
ชอบการพฒันาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็นประโยชน์  มกัคิดในสิงใหม่ๆ ชอบเสียง   

 3. ตวัแปรตาม  เป็นตวัแปรทีเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
     3.1  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals  and  objectives) หมายถึง การ
ตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน  รวมถึงการร่วมกนัปรับปรุง
พฒันา เป้าหมายขององค์กร ย่อมจะขจัดความขัดแยง้ทีเกิดขึน เพราะทุกคนมีเป้าหมายและ
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั มีการทาํงานทีมีทิศทางเดียวกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั สามารถเกิดขึนได้
บ่อยและเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล  โดยการประชุมปรึกษา สร้างความชัดเจนทาํให้มีความเห็น
สอดคลอ้งกนัสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน 
    3.2  ความยึดมนัผกูพนั (Commitment)  หมายถึง การทีบุคคลไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร
หรือผูร่้วมงาน ต้องการความยึดมันผูกพนั ผูบ้ริหารควรทีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ
ฝึกอบรมแก่ผูร่้วมงาน  และผูร่้วมงานต้องมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจกับผูบ้ริหาร
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ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผูร่้วมงาน จะทาํให้ผูร่้วมงานมีความขยนัหมนัเพียร 
อุตสาหะ ผลผลิตในการทาํงานมีมากขึน จะเป็นไดว้า่ ภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทาํให้เกิด
ความยดึมนัผกูพนัโดยไม่ทาํใหเ้กิดโทษ 

3.3  การไวว้างใจกนั (Trust)  หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารทีให้
ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน โดยการมอบอาํนาจการตดัสินใจเท่าทีสามารถจะ
ทาํได้แก่ผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารทีให้อาํนาจและให้ความไวว้างใจแก่ผูร่้วมงาน จะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถและขอ้บกพร่องของผูร่้วมงาน 

  3.4  ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) หมายถึง ภาวะทีเป็น
ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการทาํงาน ความมีอาํนาจหน้าที และความสามารถในการ
รายงานสําหรับงานของแต่ละบุคคล ผูร่้วมงานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน ในการตดัสินใจในงานของตนเอง  ซึงจะทาํใหมี้ความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ที เตม็ความรับผดิชอบ ทีตนไดรั้บ 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีใช้แบบสอบถาม (questionnaire)  จาํนวน  1  ฉบบั  โดย

แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงันี 

               ตอนที 1  สอบถามเกียวกบัสถานภาพทวัไป  ของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  เพศ  
อาย ุ วฒิุการศึกษา  ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน  
 ตอนที 2  สอบถามเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ผูว้ิจยัสร้างขึน
ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์  (Lunenburg and Ornstein) เป็นขอ้คาํถามเกียวกบั 1)  
บุคลิกเปิดเผย (Extroversion)    2)  ประนีประนอม (Agreeableness)   3)   ความมนัคงทางอารมณ์ 
(Emotion Stability)   4)  มีสติ (Conscientiousness)  5)  สนใจสิงแปลกใหม่หรืออนุรักษ์นิยม 
(Openness to experience) 

 

 

 

 

 



63 
 

 ตอนที  3  สอบถามเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ  สวอนเบอร์ก 
(Swansburg)  ประกอบดว้ย 1)  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals  and  objectives) 
2)  ความยดึมนัผกูพนั (Commitment)  3)   การไวว้างใจกนั (Trust)   4)  ความเป็นอิสระต่อความ 

รับผดิชอบในงาน (Autonomy) ซึงผูว้จิยับูรณาการจากแบบสอบถามของ นางสาวสมใจ  ศรีเอียม 2 

แบบสอบถามตอนที  2  และ  3  มีลกัษณะเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพ  5 ระดบั  ตาม
แนวคิดของไลเคิร์ท ( Likert, s  five  rating  scale)3 มีความหมายและค่านาํหนกัดงันี 

ระดบั  5  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมาก
ทีสุด  ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 5  คะแนน 

ระดบั  4  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดบัมาก  
ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 4  คะแนน 

ระดบั  3  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 3  คะแนน 

ระดบั  2  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบันอ้ย  
ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 2  คะแนน 

ระดบั  1  หมายถึง  คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบันอ้ย
ทีสุด  ใหมี้ค่านาํหนกัเท่ากบั 1  คะแนน 

 

การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการพฒันาเครืองมือ และสร้างเครืองมือทีเป็นแบบสอบถามขึนตาม
กรอบแนวคิดและวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีกาํหนด โดยมีขนัตอนการดาํเนินการ  ดงันี 

                                                 
 

 2 สมใจ  ศรีเอียม, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานที
ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2549),อกัสาํเนา.  

3 Rensis  Likert, New  Pattern  of  Management (New  York : McGraw - Hill Book 

Company, 1961), 74. 
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง   แลว้นาํผลการศึกษามาสร้าง
และปรับปรุงเครืองมือ โดยขอคาํแนะนาํจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

2. ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content  validity)  ของแบบสอบถามโดยให้
ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  5  คน พิจารณาความสอดคลอ้งของเนือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย
การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (index of item objective congruence)  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข
อีกครังหนึง 
 3. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (try out)  กับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  และพนกังานครู  ของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  ซึงไม่ได้
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 3  โรงเรียน   รวมผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน    30  คน   
 4.  นําคะแนนทีได้จากแบบสอบถามกลับมาหาค่าความเชือมนั (reliability)  ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)4  โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิอลัฟา ( - Coefficient)   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้จิยัทาํบนัทึกถึงบณัฑิตวิทยาลยัผา่นภาควิชาการบริหารการศึกษา  เพือทาํหนงัสือ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  
ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียด์ว้ยตนเอง ส่วนโรงเรียนในจงัหวดันครปฐมเก็บและ
ส่งดว้ยตนเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัครังนี  ใชผู้ใ้ห้ขอ้มูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  
เมือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้  ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี  

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและความครบถว้นจากหน่วยวเิคราะห์ 

2. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรับแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

3. จดัทาํตารางแจกแจงคะแนน เพือกรอกคะแนนให้สอดคลอ้งกบัแผนการวิเคราะห์
ขอ้มูลและระเบียบวธีิทางสถิติทีใช ้

4. นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 

                                                 
 4 Lee J. Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing, 3rd ed.( New  York : Harper & 

Row  Publisher, 1974), 161. 
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สถิติทใีช้ในการวจัิย 

 เพือให้การวิเคราะห์ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  จึงไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั
ขนัตอนโดยใชค้่าสถิติ  ดงันี 

1. วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าความถี (frequency) และหา 
ค่าร้อยละ (percentage) 

2. วิเคราะห์คุณลกัษณะผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  ใช้ค่าเฉลีย ( X  ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
พิจารณาค่าเฉลียของคะแนนทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูล แลว้นาํมาเปรียบเทียบ
กบัเกณฑต์ามแนวความคิดของเบสท ์(Best)5 มีรายละเอียดดงันี 

ค่าเฉลีย  4.50 - 5.00  แสดงวา่   คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม      
                                            อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  3.50 - 4.49  แสดงวา่   คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม    
                                                               อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  2.50 - 3.49  แสดงวา่   คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
                                                                อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  1.50 - 2.49  แสดงวา่   คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
                                                    อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  1.00 - 1.49  แสดงวา่   คุณลกัษณะของผูน้าํและการบริหา² บบมีส่วนร่วม  
                                                                อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

3. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู ้นําทีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) 

 

สรุป 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) คุณลกัษณะผูน้าํของบริหารสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1     2)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1   และ    3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํกบัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  การวิจยั

                                                 
 5 John  W.  Best, Research  in  Education  ( New  York  :  Prentice, Inc.,1970),87. 
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ครังนีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  ใชส้ถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที  1  จาํนวน 38 โรงเรียน  เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  และพนกังานครู โรงเรียนละ  10  คน  รวมทงัสิน 380 คน  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม เกียวกับคุณลกัษณะผูน้ําของผูบ้ริหารตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์  

(Lunenburg and Ornstein) และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวคิด ของ 
สวอนเบอร์ก (Swansburg)  สถิติทีใช้ในการวิจยัคือค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)  
ค่าเฉลีย ( X  )  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป   
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บทท ี4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน
การวิจยั เรือง “คุณลักษณะผูน้ํากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1” ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งซึงไดแ้ก่สถานศึกษา
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 จาํนวน 38 โรง โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียนละ  10  
คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีรองผูบ้ริหาร 
จาํนวน  4  คน  พนกังานครูจาํนวน  4  คน  และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน  2  คน รวมผูใ้ห้
ขอ้มูลทงัสิน  380  คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนครบทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เมือไดข้อ้มูลจาก
แบบสอบถามนาํมาวเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จาํแนกเป็น 4 ตอน ดงันี 

ตอนที  1 สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที  2 คุณลักษณะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถินที 1 
ตอนที  3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล   กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถินที  1   
ตอนที 4 คุณลกัษณะผูน้าํสัมพนัธ์กบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 

 
ตอนท ี  1 สถานภาพและข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  พนักงานครู  และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 จาํนวน 38 โรง รวม 380  คน 
จาํแนกตาม เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน  โดยหาค่าความถี 
(frequency) และร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดในตารางที 2 
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ตารางที  2 สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา  ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน 

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1.  เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
162 
218 

 
42.26 
57.74 

รวม           380 100.00 
2.  อาย ุ

ไม่เกิน 30 ปี                                           
31 – 40  ปี 

      41 – 50  ปี                                             
      51 ปี ขึนไป 

 
79 
107 
96 
98 

 
20.79 
28.16 
25.26 
25.79 

รวม 380 100.00 
3.  วฒิุการศึกษา 

ปริญญาตรี 
      สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
202 
178 

 
53.16 
46.84 

รวม 380 100.00 
4.  ตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
     รองผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีรองผูบ้ริหาร 
      พนกังานครู 
      คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 38 
          114 
152 
76 

 
10.00 
30.00 
40.00 
20.00 

รวม 380 100.00 
5.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1 - 5 ปี                                                   
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี                                               
16 ปีขึนไป 

 
78 
102 
96 
104 

 
20.53 
26.84 
25.26 
27.37 

รวม 380 100.00 
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จากตารางที 2   พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด  380  คน  เป็นเพศชาย จาํนวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 42.26 เป็นเพศหญิง จาํนวน218 คน คิดเป็นร้อยละ 57.74 มีอายุไม่เกิน 30 ปี 
จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79  อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.16  
อายุระหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน  96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 และอายุระหวา่ง 51 ปีขึนไป จาํนวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.79  วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี 202 คน คิดเป็นร้อยละ 53.16 ระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84  ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตาํแหน่งรองผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีรองผูบ้ริหารจาํนวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 พนกังานครูจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 คณะกรรมการ
สถานศึกษาจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 1 - 5 ปี จาํนวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53  ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 6 - 10 ปีจาํนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.84 ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 11 - 15 ปีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26  
ประสบการณ์ในการทาํงาน 16 ปีขึนไป จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.37 

 
ตอนท ี  2 คุณลกัษณะผู้นําของผู้บริหารสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินท ี1 

ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที 1 มีรายละเอียดตามตารางที 3-8 ดงัต่อไปนี 

 
ตารางที  3 ค่ า เฉ ลีย  ส่วนเ บียง เบนมาตรฐาน  และระดับ คุณลักษณะผู้นําของผู ้บ ริหาร       

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวม 
                                                                                                                                        (n = 380) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ( X ) S.D. ระดบั 
1.  บุคลิกเปิดเผย (X1)  
2.  มีความประนีประนอม (X2)  
3.  มนัคงทางอารมณ์ (X3)  
4.  มีสติ  (X4)  
5. สนใจในสิงแปลกใหม่ (X5) 

3.77 
3.80 
3.71 
3.93 
4.01 

0.76 
0.92 
0.91 
0.75 
0.80 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 3.84 0.72 มาก 
 

จากตารางที 3 พบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 
1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.84 , S.D. = 0.72 ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบั
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มากโดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี สนใจในสิงแปลกใหม่ มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 4.01, 
S.D. = 0.80)   รองลงมามีสติ  ( X = 3.93, S.D. = 0.75)   มีความประนีประนอม ( X = 3.80, S.D. = 
0.92)    บุคลิกเปิดเผย ( X = 3.77,  S.D. =  0.76) และมนัคงทางอารมณ์ ( X = 3.71, S.D. = 0.91)    
ตามลาํดบั 

 
ตารางที  4 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา     
                  สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีบุคลิกภาพเปิดเผย 
                                                                                                                                              (n = 380) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
บุคลกิเปิดเผย    
1.  มีสัมพนัธภาพทีดี   ชอบเขา้สังคมพบปะสังสรรค์ 
2. อารมณ์ดี   ยมิแยม้  ช่างพดูช่างคุย 
3. มีอุดมการณ์มุ่งมนัในความคิดเห็นของตน  มี
ความกระตือรือร้น  เป็นนกัปฏิบติั 
4. มกัจะมองโลกในแง่ดี 

4.03 
3.78 
3.67 

 
3.58 

0.77 
0.83 
0.94 

 
0.99 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.77 0.76 มาก 
 

จากตารางที 4 พบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีบุคลิกเปิดเผย  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77 , S.D. = 
0.76) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี มี
สัมพนัธภาพทีดี   ชอบเขา้สังคมพบปะสังสรรค์  มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 4.03, S.D. = 0.77)  
รองลงมาคือ  อารมณ์ดี   ยมิแยม้  ช่างพดูช่างคุย( X = 3.78, S.D. = 0.83)   มีอุดมการณ์มุ่งมนัใน
ความคิดเห็นของตน  มีความกระตือรือร้น  เป็นนกัปฏิบติั( X = 3.67, S.D. = 0.94)     และมกัจะมอง
โลกในแง่ดี ( X = 3.58, S.D. = 0.99) ตามลาํดบั  
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ตารางที  5 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา      
                  สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีความประนีประนอม 
                                                                                                                                            (n = 380) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  X  S.D. ระดบั 
มีความประนีประนอม    
1. มกัจะเห็นอกเห็นใจผูอื้น    
2. มีความเป็นมิตร  เป็นทีรักของผูอื้น 
3. มีความสามารถในการประสานงานทีดี 

3.86 
3.93 
3.62 

1.04 
0.92 
1.03 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.80 0.92 มาก 
 

จากตารางที 5 พบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีความประนีประนอมโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80 , S.D. 
= 0.92) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ยดงันี มี
ความเป็นมิตร  เป็นทีรักของผูอื้น  มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 3.93, S.D. = 0.92)  รองลงมาคือ  
มกัจะเห็นอกเห็นใจผูอื้น   ( X = 3.86, S.D. = 1.04)  และมีความสามารถในการประสานงานทีดี 
( X = 3.62, S.D. = 1.03) ตามลาํดบั  
 
ตารางที  6 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
                  สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีความมนัคงทางอารมณ์ 
                                                                                                                                            (n = 380) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ( X ) S.D. ระดบั 

มันคงทางอารมณ์    
1. มีความสุขมุ  สงบ  และอารมณ์มนัคง   
2. สามารถรองรับแรงกดดนัดา้นอารมณ์ไดดี้   
ไม่โมโหง่าย 
3. มีความเชือมนัในตนเอง 

3.75 
3.82 

 
3.56 

1.05 
0.89 

 
1.00 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.71 0.91 มาก 
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จากตารางที 6  พบวา่ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีความมนัคงทางอารมณ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71 , 
S.D. = 0.91) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย
ดงันี สามารถรองรับแรงกดดนัดา้นอารมณ์ไดดี้  ไม่โมโหง่ายมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 3.82, S.D. 
= 0.89)  รองลงมาคือ  มีความสุขมุ  สงบ  และอารมณ์มนัคง  ( X = 3.75, S.D. = 1.05)   และมีความ
เชือมนัในตนเอง( X = 3.56, S.D. = 1.00) ตามลาํดบั 
  
ตารางที  7 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
                  สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีสติ   
                                                                                                                                            (n = 380) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ( X ) S.D. ระดบั 

มีสติ    
1. มีความรอบคอบ   ระมดัระวงั  ไม่ประมาท 
2. มีความเคร่งครัดและตระหนกัถึงคุณธรรม     
ศีลธรรม 
3. มีความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะไปถึงเป้าหมาย 
4. มีความสามารถในการวางแผน  ทาํงานดว้ยความ
มุ่งมนัอยา่งสมาํเสมอ 

4.16 
3.92 

 
3.86 
3.76 

 

0.77 
0.84 

 
0.91 
0.97 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.75 มาก 
 

จากตารางที 7  พบว่า คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการมีสติ  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93 , S.D. = 0.75) เมือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปน้อยดังนี มีความ
รอบคอบ   ระมดัระวงั  ไม่ประมาท  มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 4.16, S.D. = 0.77)  รองลงมาคือ  มี
ความเคร่งครัดและตระหนกัถึงคุณธรรม  ศีลธรรม( X = 3.92, S.D. = 0.84)   มีความปรารถนาอนั
แรงกลา้ทีจะไปถึงเป้าหมาย( X = 3.86, S.D. = 0.91)     และมีความสามารถในการวางแผน  ทาํงาน
ดว้ยความมุ่งมนัอยา่งสมาํเสมอ ( X = 3.76, S.D. = 0.97) ตามลาํดบั  
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ตารางที  8 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
                  สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการสนใจในสิงแปลกใหม่   
                                                                                                                                            (n = 380) 
คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ( X ) S.D. ระดบั 

สนใจในสิงแปลกใหม่      
1.  มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ มกัจะคิดในสิงใหม่ ๆ 
2. ชอบการพฒันาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆที
เป็นประโยชน์ 
3. มีความสนใจใฝ่รู้  ในความรู้ใหม่ ๆ   ตืนตวัต่อการ
เปลียนแปลงต่างๆ และเรียนรู้สิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

4.10 
4.08 

 
3.84 

 

0.91 
0.84 

 
0.95 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.01 0.80 มาก 
 

จากตารางที 8 พบว่า คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการการสนใจในสิงแปลกใหม่  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01 , 
S.D. = 0.80) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย
ดงันี มีความคิดริเริมสร้างสรรค์  มกัจะคิดในสิงใหม่ ๆ มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 4.10, S.D. = 
0.91)  รองลงมาคือ  ชอบการพฒันาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็นประโยชน์  ( X = 4.08, 
S.D. = 0.84)    และมีความสนใจใฝ่รู้  ในความรู้ใหม่ ๆ   ตืนตวัต่อการเปลียนแปลงต่างๆ และเรียนรู้
สิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ( X = 3.84, S.D. = 0.95) ตามลาํดบั  
 
ตอนท ี  3 การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา  
ท้องถินท ี1 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 มีรายละเอียดตามตารางที 9 - 13 ดงัต่อไปนี 
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ตารางที 9 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวม 

                                                                                                                                        (n = 380) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
1.  การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั (Y1) 
2.  ความยดึมนัผกูพนั (Y2) 
3.  การไวว้างใจกนั (Y3) 
4.  ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (Y4) 

4.27 
4.25 
4.01 
4.11 

0.58 
0.61 
0.80 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม (Ytot) 4.16 0.53 มาก 
 

 

 จากตารางที 9 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร สถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.53) เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี การ
ตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ ร่วมกนั มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 4.27, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ 
ความยดึมนัผกูพนั ( X = 4.25, S.D. = 0.61) ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน ( X = 4.11, 
S.D. = 0.73) และการไวว้างใจกนั ( X = 4.01, S.D. = 0.80) ตามลาํดบั  
 
ตารางที 10 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 ด้านการตังเป้าหมายและ
วตัถุประสงคร่์วมกนั 

                                                                                                                                                (n = 38) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
การตังเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั    
1. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
2. ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน
เพือนาํมาปรับปรุงและพฒันา 
3. ผูบ้ริหารใชว้ธีิการประชุมร่วมกนัในการกาํหนด
เป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 

4.35 
 
 

4.25 
 

4.36 

0.70 
 
 

0.72 
 

0.67 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
การตังเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั    
4. ผูบ้ริหาร บริหารงานเป็นไปตามขนัตอน  มีการ
ควบคุม  กาํกบั  ดูแล  นิเทศ ติดตามงานอยา่ง
สมาํเสมอและต่อเนือง 

 
4.11 

 
0.67 

 
มาก 

 
รวม 4.27 0.58 มาก 

 

 จากตารางที 10 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร สถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  ดา้นการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนัอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.27, S.D. = 0.58) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจาก
มากไปนอ้ยดงันี  ผูบ้ริหารใชว้ิธีการประชุมร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์อง
สถานศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุดคือ     ( X = 4.36, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถานศึกษา ( X =4.35 , S.D. = 
0.70) ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานเพือนาํมาปรับปรุงและพฒันา  ( X =4.25 , 
S.D. = 0.72)  และผูบ้ริหาร บริหารงานเป็นไปตามขนัตอน  มีการควบคุม  กาํกบั  ดูแล  นิเทศ 
ติดตามงานอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง ( X = 4.11, S.D. = 0.67) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 11   ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นความยดึมนัผกูพนั 
                                                                                                                                             (n = 380) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
ความยดึมันผูกพนั    
1. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้รับการ
ฝึกอบรมเพิมพูนความรู้  ความสามารถอยูเ่สมอ 
2. ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานเป็นกนัเอง
แบบกลัยาณมิตร 
3. ผูบ้ริหารช่วยเหลือใหข้อ้มูล  แนะนาํวธีิการทาํงาน
ใหผู้ป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ 
 

4.34 
 

4.23 
 

4.26 
 
 

0.73 
 

0.73 
 

0.73 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
ความยดึมันผูกพนั    
4. ผูบ้ริการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ดูคุย
ปรึกษาหารือร่วมกนัตดัสินใจเกียวกบังานที
รับผดิชอบ 

 
4.14 

 

 
0.71 

 
มาก 

 
รวม 4.25 0.61 มาก 

 

 จากตารางที 11 พบว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร สถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  ดา้นความยึดมนัผกูพนัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.61) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ยดงันี  ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานเขา้รับการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้  ความสามารถอยูเ่สมอ มีค่าเฉลียมาก
ทีสุดคือ     ( X = 4.34, S.D. = 0.73) รองลงมาผูบ้ริหารช่วยเหลือให้ขอ้มูล  แนะนาํวิธีการทาํงานให้
ผูป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ( X =4.26 , S.D. = 0.73) ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานเป็นกนัเองแบบ
กลัยาณมิตร ( X =4.23 , S.D. = 0.73)  และผูบ้ริการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพู้ดคุยปรึกษาหารือ
ร่วมกนัตดัสินใจเกียวกบังานทีรับผดิชอบ( X = 4.14,    S.D. = 0.71) ตามลาํดบั 

 
ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นการไวว้างใจกนั 
                                                                                                                                              (n = 380) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
การไว้วางใจกนั    
1. ผูบ้ริหารกาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบของ
ผูป้ฏิบติังานและใหอ้าํนาจในการตดัสินใจ 
2. ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานยกยอ่งใหเ้กียรติ  
ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั 
3. ผูบ้ริหารมีความภาคภูมิใจ  ยอมรับและไวว้างใจใน
การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพือสร้างความ 
สาํเร็จของงาน 

4.10 
 

4.09 
 

3.84 
 

0.91 
 

0.84 
 

0.95 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.01 0.80 มาก 
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 จากตารางที 12 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร สถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  ดา้นการไวว้างใจกนัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.80) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี  ผูบ้ริหาร
กาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังานและให้อาํนาจในการตดัสินใจมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ     
( X = 4.10, S.D. = 0.91) รองลงมาผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานยกยอ่งให้เกียรติ  ตลอดจนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึงกนัและกนั ( X =4.09 , S.D. = 0.84) และผูบ้ริหารมีความภาคภูมิใจ  ยอมรับและ
ไวว้างใจในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพือสร้างความสําเร็จของงาน  ( X = 3.84,  S.D. = 
0.95) ตามลาํดบั 
 

ตารางที 13    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ดา้นความเป็นอิสระต่อความ
รับผดิชอบในงาน 

                                                                                                                                           (n = 380) 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ( X ) S.D. ระดบั 
ความเป็นอสิระต่อความรับผิดชอบในงาน    
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานไดแ้สดงความคิด
ริเริมสร้างสรรคก์บังานทีไดรั้บมอบหมาย 
2. ผูบ้ริหารใหอิ้สระแก่ผูป้ฏิบติังานในการควบคุม
การปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย 
3. ผูบ้ริหารใหเ้สรีภาพแกผู้ป้ฏิบติังานในการแสดง
ความคิดเห็น ในเรืองงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.19 
 

4.18 
 

3.98 
 

0.83 
 

0.82 
 

0.86 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.11 0.73 มาก 
 

  
 จากตารางที 13 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร สถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.11, S.D. = 0.73) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจาก
มากไปนอ้ยดงันี  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังานไดแ้สดงความคิดริเริมสร้างสรรคก์บังานทีไดรั้บ
มอบหมายมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ( X = 4.19, S.D. = 0.83) รองลงมาผูบ้ริหารใหอิ้สระแก่ผูป้ฏิบติังาน
ในการควบคุมการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย ( X =4.18 , S.D. = 0.82) และผูบ้ริหารให้เสรีภาพ
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แกผู้ป้ฏิบติังานในการแสดงความคิดเห็น ในเรืองงานอยา่งเต็มความสามารถ ( X = 3.98,    S.D. = 
0.86) ตามลาํดบั 
 
ตอนที   4   ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นํากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินท ี 1 

 
ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสัมพนัธ์กบัการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  ผูว้จิยัใชก้าร
วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation 
coefficient) ดงัรายละเอียดในตารางที 14 

           
ตารางที 14 ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 โดยภาพรวมและรายดา้น                                          
                                                                                                                                    (n = 380) 

                                                                                                                                                       
** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
   
                     จากตารางที 14 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 (Xtot) กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1 (Ytot) โดยภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  (r = 0.810**) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่   
 คุณลกัษณะผูน้าํทีมีบุคลิกเปิดเผย (X1 ) กบัการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 
(Y1) มีความสัมพนัธ์กัน (r = 0.282**)  บุคลิกเปิดเผย (X1 ) กับความยึดมนัผูกพนั (Y2) มี

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 Xtot 
Y1 0.282** 0.273** 0.285** 0.255** 0.244** 0.305** 
Y2 0.364** 0.355** 0.344** 0.293** 0.329** 0.385** 
Y3 0.616** 0.799** 0.780** 0.628** 0.866** 0.775** 
Y4 0.618** 0.753** 0.741** 0.625** 0.805** 0.734** 
Ytot 0.626** 0.736** 0.725** 0.605** 0.747** 0.810** 
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ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.364**)  บุคลิกเปิดเผย (X1 ) กบัการไวว้างใจกนั (Y3) มีความสัมพนัธ์กนั    
(r = 0.616**)  บุคลิกเปิดเผย (X1 ) กับความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Y4) มี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.618**)   
 คุณลกัษณะผูน้าํทีมีความประนีประนอม (X2) กบัการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั (Y1) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.273**)  มีความประนีประนอม (X2)  กบัความยึดมนัผกูพนั 
(Y2) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.355**)  มีความประนีประนอม (X2) กบัการไวว้างใจกนั (Y3) มี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.799**)  มีความประนีประนอม (X2)  กบัความเป็นอิสระต่อความ
รับผดิชอบในงาน (Y4) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.753**)   
 คุณลกัษณะผูน้าํทีมนัคงทางอารมณ์ (X3) กบัการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 
(Y1) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.285**)  มนัคงทางอารมณ์ (X3)   กบัความยึดมนัผูกพนั (Y2) มี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.344**)  มนัคงทางอารมณ์ (X3)  กบัการไวว้างใจกนั (Y3) มีความสัมพนัธ์
กนั (r = 0.780**)  มนัคงทางอารมณ์ (X3) กบัความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Y4) มี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.741**)   
 คุณลักษณะผูน้ําทีมีสติ  (X4) กับการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกัน (Y1) มี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.255**)  มีสติ  (X4) กบัความยึดมนัผูกพนั (Y2) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 
0.293**)  มีสติ  (X4) กบัการไวว้างใจกนั (Y3) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.628**)  มีสติ  (X4) กบั
ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน (Y4) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.625**)   
 คุณลกัษณะผูน้าํทีสนใจในสิงแปลกใหม่ (X5) กบัการตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั (Y1) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.244**)  สนใจในสิงแปลกใหม่ (X5)  กบัความยึดมนัผกูพนั 
(Y2) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.329**)  สนใจในสิงแปลกใหม่ (X5) กบัการไวว้างใจกนั (Y3) มี
ความสัมพนัธ์กนั (r = 0.896**)  สนใจในสิงแปลกใหม่ (X5) กบัความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบ
ในงาน (Y4) มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.805**)   
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บทท ี5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยั เรือง คุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1)  คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสถานสังกดัเทศบาล   กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที  1  2)  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล   กลุ่มการศึกษาท้องถินที  1  3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู ้นํากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที  1  รูปแบบการวิจยัเป็นเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรทีใชใ้น
การวิจยั คือ สถานศึกษาสังกดัเทศบาลทีจดัการศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 เป็น
หน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  หรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีรองผูบ้ริหาร พนกังานครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
ละ 10 คน รวมทงัสินจาํนวน 380 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซึงแบ่งเป็น 3 
ตอน ประกอบด้วย ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพผูใ้ห้ข้อมูล ตอนที 2 เป็น
แบบสอบถามเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด The big five model of 

personality  และตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ 
สวอนเบอร์ก (Swansburg)สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลีย ( X )  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product–moment  correlation coefficient) วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

สรุปผลการวจัิย 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เรือง คุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  สรุปไดด้งันี 

1. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลียจากมากไปน้อยดงันี สนใจในสิงแปลกใหม่  มีสติ มีความประนีประนอม  บุคลิกภาพ
เปิดเผย  และมนัคงทางอารมณ์ตามลาํดบั 
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2.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปนอ้ยดงันี การตงัเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั  ความยึดมนัผกูพนั  
ความเป็นอิสระต่อความรับผดิชอบในงาน และการไวว้างใจกนั  ตามลาํดบั  

3. คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

กบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  
โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั 

การอภิปรายผล 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงันี 

1. จากผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที 1โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ทงันีเนืองจากคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับผูบ้ริหารทุกคน ถา้ผูบ้ริหารทาํตนเป็นผูน้าํทีดี ผูบ้ริหารนนัยอ่ม
มีภาพลกัษณ์ทีดีตามไปดว้ย  สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1
เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล อยูใ่นระดบั
มากทงั 5 ดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี มีสติ มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาสนใจในสิงแปลก
ใหม่  บุคลิกภาพเปิดเผย มีความประนีประนอม และมนัคงทางอารมณ์ ตามลาํดบั จากผลการวิจยั
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาลส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารทีมีสติ รอบคอบ 
ระมดัระวงั ไม่ประมาท  เคร่งครัด ตระหนกัถึงศีลธรรม มุ่งความสําเร็จมีความปรารถนาอนัแรงกลา้
ทีจะไปให้ถึงเป้าหมาย  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการวางแผน มีความคิดสร้างสรรค ์ 
สนใจใฝ่รู้  ตืนตัวต่อการใฝ่หาประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ   ชอบการพัฒนาและยอมรับ   
ประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็นประโยชน์ ผูบ้ริหารในยุคโลกาภิวตัน์จะตอ้งมีความพร้อมดา้นขอ้มูล เพือ
จะได้นํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน   เป็นมิตรชอบเข้าสังคม อารมณ์ดี  มีความ
ประนีประนอม มกัจะเห็นอกเห็นใจผูอื้น  มีความสามารถในการประสานงานทีดี มีความมนัคงทาง
อารมณ์ สามารถรองรับแรงกดดนัทีเกิดขึนจากการบริหารงานในสถานศึกษา ซึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พรสวรรค ์โฆษิตจินดา  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือแยกพิจารณารายดา้น
พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุด 2 ดา้น คือ การเป็นผูน้าํทีมีคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นผูน้าํการ
พฒันาตนเองในเชิงบริหาร   นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปราณี ปินวงษง์าม  พบว่า 
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คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2 ใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  การบริหารงานในโรงเรียน  ผู ้บริการต้องมีความรู้
ความสามารถ กา้วทนัการเปลียนแปลงของโลก ทงัดา้นเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และความรู้
เกียวกบัอาชีพการบริหารการศึกษา  และบงัอร  จงสมจิตต ์ ก็ไดศึ้กษาเกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี 
เขต 2 เช่นกนั ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารของสถานศึกษาในเขตพืนที
การศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

2.  จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยู่
ในระดับมากทงั 4 ด้าน โดยมีค่าเฉลียเรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ การตังเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์ร่วมกนั มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ความยึดมนัผกูพนั ความเป็นอิสระต่อความ
รับผดิชอบในงาน และการไวว้างใจกนั ตามลาํดบั เนืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถินที 1ได้เล็งเห็นความสําคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึงการปรับเปลียน
กระบวนทศัน์ในการบริหารโดยเนน้การมีส่วนร่วมเป็นหลกัก่อให้เกิดการพฒันาแนวคิดสร้างสรรค ์
และวฒันธรรมอนัดีงาม อนัจะนาํไปสู่การบริหารทีมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทุกฝ่าย ทงันีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานส่วนหนึงอาจมาจากการให้ความสําคญัในการมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินงาน ซึงทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รัชนิดา  นิลมณี ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่  
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชาฤนี  เหมือนโพธิทอง ศึกษาเกียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 ผลการวิจยัพบวา่  1) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถินที 1 โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เช่นกนั 

3.  จากผลการวิจยั พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทงันีอาจเนืองมาจากเนืองจากคุณลกัษณะผูน้าํสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู ้นํา  และย ังส่งผลไปถึงความสามารถในการครองใจคนหรือ
ความสามารถในการสร้างความประทบัใจและการผูกมิตรด้วย ทงันีเพราะคุณลกัษณะสามารถ
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นาํมาใชป้ระโยชน์ในการโนม้นา้วใจผูอื้นให้เกิดความนิยมชมชอบ มีความชืนชมศรัทธารักใคร่นบั
ถือได ้   คุณลกัษณะของผูบ้ริหารจึงเปรียบเสมือนเป็นเครืองมืออย่างหนึงของผูบ้ริหารทีตอ้งการ
ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตวั  ส่วนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็น
ลกัษณะการบริหารทีผูน้าํเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  มีอิสระ
ในการทาํงาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็น เพือร่วมแกไ้ขปัญหา  ซึงลกัษณะดงักล่าว
ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบติังานทีสูงขึน    ซึงถ้า
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะในดา้นมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  มกัจะคิดในสิงใหม่ ๆ  และ
ชอบการพฒันาและยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆทีเป็นประโยชน์ มกัจะเปิดโอกาส และชอบทีจะรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอื้นเสมอ และนอกจากคุณลกัษณะดงักล่าวแล้ว คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในดา้นมีความประนีประนอม  เห็นอกเห็นใจผูอื้น มีความมนัคงทางอารมณ์สามารถ
รองรับแรงกดดนัดา้นอารมณ์ได้ดี ไม่โมโหง่าย  เป็นปัจจยัทีสําคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพราะจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกเตม็ใจทาํงาน มีความเป็นกนัเอง และมีความรู้สึกวา่ผูบ้ริหารให้
ความไวว้างใจ ปัจจัยเหล่านีจะช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรับผิดชอบและกล้าตดัสินใจ ก่อให้เกิดความรักในงานของตนเอง ด้วย
เหตุผลเหล่านีจึงทาํใหคุ้ณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

ข้อเสนอแนะ 

                   จากขอ้คน้พบการวจิยั การอภิปรายผล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทวัไปและขอ้เสนอแนะเพือ
การวจิยัครังต่อไป   

ข้อเสนอแนะทวัไป 

                   1.  คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ทาํใหท้ราบวา่คุณลกัษณะผูน้าํทีเหมาะสมของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ
นาํไปสู่การบริหารทีมีประสิทธิภาพ คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นปัจจยัสําคญั
สาํหรับผูบ้ริหารทุกคน ถา้ผูบ้ริหารทาํตนเป็นผูน้าํทีดี ผูบ้ริหารนนัยอ่มมีภาพลกัษณ์ทีดีตามไปดว้ย 

                    2.   การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ทอ้งถินที 1  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ดงันนัผูบ้ริหารจึงจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์
ทีดีเพือทําให้เ กิดการไว้วางใจซึงกันและกัน  รวมทังในการปฏิบัติงานควร  มีการกําหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนัเพือให้เกิดความชดัเจนในการทาํงานเพือให้ประสบความสําเร็จ
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และเปิดโอกาสให้อิสระในการปฏิบติังาน การดาํเนินการตดัสินใจ และรับความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใต้
บงัคับบญัชา นํามาพิจารณาในการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เนืองจากเป็นผูป้ฏิบติัหน้าที ย่อมมี
ความคุน้เคยกบัสภาพการทาํงาน และปัญหาทีพบจริงในขณะทีปฏิบติัหนา้ที 

      3.  คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 
กบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1  มี
ความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั 
ดงันนัผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะหรือบุคลิกภาพส่วนตวัทีแสดงออกต่อผูอื้น ซึงรวมถึง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน ซึงคุณลกัษณะทีผูบ้ริหารแสดงออกนนัอาจจะเป็นปัจจยัสําคญัทีช่วยส่งเสริม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้น  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 

   1. ควรนําขอ้มูลทีได้จากการวิจยันีมาเป็นตวัชีวดัในการพฒันาคุณลักษณะผูน้ําของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาต่อไป 

      2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะผูน้ํากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกดัอืนๆ 

 3. ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํทีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาน 
ศึกษา 
 4. ควรมีการศึกษาปัจจยัอืนๆทีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 



85 
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ภาคผนวก  ก 
 หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครืองมือ 
 รายนามผูเ้ชียวชาญ 
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รายนามผู้เชียวชาญ 
 

ผูว้ิจยัไดเ้รียนเชิญผูเ้ชียวชาญประเมินค่าความตรงดา้นเนือหา (content validity) จาก
หน่วยงานทีเกียวกบัการศึกษาจาํนวน 5 คน ดงันี 

1. ดร.กนิษฐา  เชาวว์ฒันกุล 

อาจารย์ประจําสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน 

2. ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง 

หวัหนา้ภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์ กาํแพงแสน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน 
3. นายโสภณ  นาคศิริ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเชียวชาญ 

สาํนกัการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม 

4. นางสาวประไพพิศ  วฒิุสุข 

ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

สาํนกัการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม 

5. รศ.ดร. ผอ่งพรรณ  ตรัยมงคลกลู 

อาจารยพ์ิเศษภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกาํแพงแสน 
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ภาคผนวก  ข 
 หนงัสือขอทดลองเครืองมือ 
 รายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือ 
 ค่าความเทียงของเครืองมือ 
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รายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือวจัิย 
 

1.  โรงเรียนวดัออ้มใหญ่ (นครราษฎร์วทิยาคาร) 
2.  โรงเรียนเทศบาลวดัดอนไก่ดี (สังวรจนัทสรราษฎรวทิยา) 
3.  โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases                Valid 

                         Excludeda 

                         Total 

30 

0 

30 

100.0 

.0 

100.0 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.997 76 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 282.0667 4578.823 0.953 0.997 

x2 282.1000 4571.886 0.936 0.997 

x3 282.3333 4533.816 0.967 0.997 

x4 282.1667 4541.454 0.954 0.997 

x5 282.0333 4570.999 0.959 0.997 

x6 282.0000 4571.103 0.903 0.997 

x7 281.8333 4569.592 0.882 0.997 

x8 282.0667 4554.685 0.947 0.997 

x9 282.0667 4554.961 0.944 0.997 

x10 282.1333 4552.395 0.955 0.997 

x11 282.2000 4550.924 0.961 0.997 

x12 281.9667 4555.620 0.912 0.997 

x13 282.0000 4566.000 0.946 0.997 

x14 281.9000 4572.300 0.907 0.997 

x15 281.9667 4558.378 0.923 0.997 

x16 281.7667 4588.323 0.881 0.997 

x17 281.8667 4575.913 0.912 0.997 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

y1 284.3000 4545.941 0.809 0.997 

y2 284.5000 4572.466 0.787 0.997 

y3 284.5667 4582.530 0.786 0.997 

y4 284.4667 4565.844 0.767 0.997 

y5 284.6000 4585.972 0.754 0.997 

y6 284.5000 4568.879 0.721 0.997 

y7 284.4000 4561.007 0.814 0.997 

y8 284.4667 4567.292 0.757 0.997 

y9 282.2667 4587.651 0.901 0.997 

y10 282.2333 4583.082 0.917 0.997 

y11 282.3000 4592.355 0.884 0.997 

y12 282.5667 4571.702 0.912 0.997 

y13 282.4000 4544.869 0.955 0.997 

y14 282.2333 4590.530 0.899 0.997 
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ภาคผนวก  ค 
 หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 รายชือโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 เครืองมือในการวจิยั 
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รายชือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. เทศบาลนครนนทบุรี มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ 

1.1  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 1 (วดัทา้ยเมือง) 
1.2  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 2 (วดัทินกรนิมิต) 
1.3  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 3 (วดันครอินทร์) 
1.4  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 4 (วดับางแพรกเหนือ) 
1.5  โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 (ทานสัมฤทธิ) 

2. เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานศึกษา 3 แห่ง คือ 

2.1  โรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์วทิยา)  
2.2  โรงเรียนวดับ่อ(นนัทวทิยา)  
2.3  โรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพที 116 

3. เทศบาลเมืองบางบวัทอง มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ 

3.1  โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร 

4. เทศบาลตาํบลปลายบาง มีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ 

4.1  โรงเรียนวดัสิงห์ (แจ่มชืนวทิยาคม)  
4.2  โรงเรียนวดัโบสถ ์ 

5. เทศบาลนครนครปฐม มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ  
5.1  โรงเรียนเทศบาล 1 วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
5.2  โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 
5.3  โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)  
5.4  โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  
5.5  โรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย ์

6. เทศบาลเมืองสามพราน มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
6.1  โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นสามพราน 

7. เทศบาลตาํบลหว้ยพลู มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
7.1  โรงเรียนวดัหว้ยพลู 

8. เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
8.1  โรงเรียนวดัเทียนดดั  
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9. เทศบาลเมืองปทุมธานี มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
9.1  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

10. เทศบาลเมืองท่าโขลง มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
10.1  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

11. เทศบาลเมืองลาํสามแกว้ (อบต.คูคต) มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
11.1  โรงเรียนขจรเนติยทุธ 

12. เทศบาลนครสมุทรสาคร มีสถานศึกษา 6 แห่ง คือ  
12.1  โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั (อนุกลูราษฎร์) 
12.2  โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวทิยา) 
12.3  โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) 
12.4  โรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก (กรับวทิยาทาน) 
12.5  โรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม (เชยวทิยาทาน) 
12.6  โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม (เปียมวทิยาคม) 

13. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
13.1  โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์  

14. เทศบาลเมืองออ้มนอ้ย มีสถานศึกษา 1 แห่ง คือ  
14.1  โรงเรียนเทศบาลออ้มนอ้ย 

15. เทศบาลนครสมุทรปราการ มีสถานศึกษา 5 แห่ง คือ  
15.1  โรงเรียนเทศบาล 1 (เยยีมเกษสุวรรณ)  
15.2  โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัใน)  
15.3  โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเคด็)  
15.4  โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถมัภ)์ 
15.5  โรงเรียนเทศบาล 5 (วดักลางวรวหิาร) 

16. เทศบาลเมืองพระประแดง มีสถานศึกษา 3 แห่ง คือ  
16.1  โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม  
16.2  โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า  
16.3  โรงเรียนเทศบาลวดัแค 

 

รวม       38   โรง 
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แบบสอบถามเพือการวจิยั 

เรือง 

คุณลกัษณะผูน้าํกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

--------------------------------  
ตอนท ี1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย      หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของท่าน 

 

สถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ช่องนีสาํหรับผูว้จิยั 

1. เพศ 

[    ]  ชาย                                                       [    ]  หญิง 

 
[       ]  1 

2. อาย ุ

[    ]  ไม่เกิน 30 ปี                                          [    ]  31 – 40  ปี 
      [    ]   41 – 50  ปี                                            [    ]  51 ปี ขึนไป 
 

[       ]  2 

3. วฒิุการศึกษา 
[    ]  ตาํกวา่ปริญญาตรี                                 [    ]  ปริญญาตรี 

      [    ]   สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

[       ]  3 

4. ตาํแหน่ง 

[    ]  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
      [    ]  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีรองผูบ้ริหาร 

      [    ]  พนกังานครู 
      [    ]  คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

[       ]  4 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

[    ]  1 - 5 ปี                                                  [    ]  6 - 10 ปี 
      [    ]  11 - 15 ปี                                              [    ]  16 ปีขึนไป 

[       ]  5 
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ตอนท ี2    แบบสอบถามคุณลกัษณะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษา 
                 ท้องถินท ี1 
คําชีแจง    โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความอยา่งละเอียด  แลว้ทาํเครืองหมาย    ลงในช่องระดบั
เพียงช่องเดียวตามความคิดเห็นของท่าน  เกียวกบัคุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กลุ่ม    
การศึกษาทอ้งถินที 1 

 

ขอ้ 

คุณลกัษณะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

 

คุณลกัษณะผูน้าํ ช่องนี
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

 

1 

1. บุคลกิภาพเปิดเผย 
มีสัมพนัธภาพทีดี   ชอบเขา้สังคมพบปะ
สังสรรค ์ 

      

[       ]  6 

2 อารมณ์ดี   ยมิแยม้  ช่างพดูช่างคุย      [       ]  7 

3 มีอุดมการณ์มุ่งมนัในความคิดเห็นของตน  
มีความกระตือรือร้น  เป็นนกัปฏิบติั 

     [       ]  8 

4 มกัจะมองโลกในแง่ดี      [       ]  9 

 

5 

2. มีความประนีประนอม 
มกัจะเห็นอกเห็นใจผูอื้น    

      

[       ]  10 

6 มีความเป็นมิตร  เป็นทีรักของผูอื้น      [       ]  11 

7 มีความสามารถในการประสานงานทีดี      [       ]  12 

 

8 

3. มันคงทางอารมณ์ 
มีความสุขมุ  สงบ  และอารมณ์มนัคง   

      

[       ]  13 

9 สามารถรองรับแรงกดดนัดา้นอารมณ์ไดดี้   
ไม่โมโหง่าย 

     [       ]  14 

10 มีความเชือมนัในตนเอง      [       ]  15 

 

11 

4. มีสติ 
มีความรอบคอบ   ระมดัระวงั  ไม่ประมาท 

      

[       ]  16 

12 มีความเคร่งครัดและตระหนกัถึงคุณธรรม  
ศีลธรรม 

     [       ]  17 
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13 มีความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีจะไปถึง
เป้าหมาย 

     [       ]  18 

14 มีความสามารถในการวางแผน  ทาํงาน
ดว้ยความมุ่งมนัอยา่งสมาํเสมอ 

     [       ]  19 

 

15 

5. สนใจในสิงแปลกใหม่ 
มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ มกัจะคิดในสิง
ใหม่ ๆ  

      

[       ]  20 

16 ชอบการพฒันาและยอมรับประสบการณ์
ใหม่ๆทีเป็นประโยชน์ 

     [       ]  21 

17 มีความสนใจใฝ่รู้  ในความรู้ใหม่ ๆ   
ตืนตวัต่อการเปลียนแปลงต่างๆ และเรียนรู้
สิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

     [       ]  22 
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ตอนท ี3     แบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่ม   
                  การศึกษาท้องถินท ี1 
คําชีแจง     แบบสอบถามนีตอ้งการทราบระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

     ผู้บริหาร  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา  หรือผูป้ฏิบติัหนา้ที 

                                                  รองผูบ้ริหาร 

    ผู้ปฏิบัติงาน  หมายถึง  พนกังานครู    และคณะกรรมการสถานศึกษา 

โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความอยา่งละเอียด  แลว้ทาํเครืองหมาย   ลงในช่องระดบัเพียงช่อง
เดียวตามความคิดเห็นของท่าน  เกียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
เทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

 

ขอ้ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 

 

คุณลกัษณะผูน้าํ ช่องนี
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

 

 

1 

1. การตังเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

      

[       ]  23 

2 ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติังานเพือนาํมาปรับปรุงและพฒันา 

     [       ]  24 

3 ผูบ้ริหารใชว้ธีิการประชุมร่วมกนัในการ
กาํหนดเป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์อง
สถานศึกษา 

     [       ]  25 

4 ผูบ้ริหาร บริหารงานเป็นไปตามขนัตอน  
มีการควบคุม  กาํกบั  ดูแล  นิเทศ ติดตาม
งานอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง 

     [       ]  26 

 

5 

2. ความยดึมันผูกพนั 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้รับ
การฝึกอบรมเพิมพนูความรู้  

      

[       ]  27 
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ความสามารถอยูเ่สมอ 
6 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศในการทาํงานเป็น

กนัเองแบบกลัยาณมิตร 
     [       ]  28 

7 ผูบ้ริหารช่วยเหลือใหข้อ้มูล  แนะนาํ
วธีิการทาํงานใหผู้ป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ 

     [       ]  29 

8 ผูบ้ริการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานได้
พดูคุยปรึกษาหารือร่วมกนัตดัสินใจ
เกียวกบังานทีรับผดิชอบ 

     [       ]  30 

 

 

9 

3. ความเป็นอสิระต่อความรับผิดชอบใน
งาน 

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานไดแ้สดง
ความคิดริเริมสร้างสรรคก์บังานทีไดรั้บ
มอบหมาย 

      

[       ]  31 

10 ผูบ้ริหารใหอิ้สระแก่ผูป้ฏิบติังานในการ
ควบคุมการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย 

     [       ]  32 

11 ผูบ้ริหารใหเ้สรีภาพแกผู้ป้ฏิบติังานในการ
แสดงความคิดเห็น ในเรืองงานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

     [       ]  33 

 

12 

4. การไว้วางใจ 
ผูบ้ริหารกาํหนดหนา้ทีความรับผดิชอบ
ของผูป้ฏิบติังานและใหอ้าํนาจในการ
ตดัสินใจ 

      

[       ]  34 

13 ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานยกยอ่งใหเ้กียรติ  
ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกนั
และกนั 

     [       ]  35 

14 ผูบ้ริหารมีความภาคภูมิใจ  ยอมรับและ
ไวว้างใจในการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพือสร้างความสาํเร็จ
ของงาน 

     [       ]  36 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ชือ -สกุล  นางสาวนยันา  นิลพนัธ์ุ 

ทีอยูปั่จจุบนั 122/7  หมู่ 1  ตาํบลเขากวางทอง  อาํเภอหนองฉาง  จังหวดัอุทัยธานี  

61110 

 

ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ.2544 สําเร็จการศึกษา  ระดับมธัยมศึกษา  โรงเรียนหนองฉางวิทยา  อาํเภอ
หนองฉาง  จงัหวดัอุทยัธานี   

พ.ศ.2548 สําเร็จการศึกษา  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.)  ศึกษาศาสตร์-เกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน  อาํเภอกาํแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2551 ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จงัหวดั
นครปฐม 

 

ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ.2548 รับราชการ  ตาํแหน่ง  ครูผูช่้วย  โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐมเจดีย์
อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2550  ปัจจุบนั รับราชการ  ตาํแหน่งครู  อนัดบั ค.ศ.1  โรงเรียนเทศบาล ๕ วดัพระปฐม
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